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Száz éve született Kanyar József
„Ki viszi át a nemzetet…?”1

Kanyar József szerepe a honismereti mozgalomban

Amikor megkaptam a Somogy Megyei Honismereti Egyesület elnökének, Gálné Jáger Mártának a
felkérését, hogy Kanyar József születésének centenáriumán beszéljek az ünnepeltnek a honismereti
mozgalomban játszott szerepérõl, elsõ gondolatom az volt, hogy könnyû lesz a dolgom. Könnyû lesz –
gondoltam –, hiszen volt elnökünk szerteágazó tevékenységébõl csak a honismeretre vonatkozó terüle-
tekkel kell foglalkoznom. Csakhogy minél inkább bedolgoztam magam Kanyar József szerteágazó ér-
deklõdési köreibe és nemzetszolgáló tevékenységébe – mint a levéltári munka és a levéltári évkönyv
szerkesztése, a Berzsenyi Társaság vezetése, a Somogyi Almanach és a Szántódi Füzetek szerkesztése, a
néptanítói szellemiség képviselete, a református prédikátorság, az egykori Nemzeti Parasztpárt megyei
titkársága, a valamikori Szárszói Találkozók szellemiségének éltetése és így tovább, és így tovább… –,
annál nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy Kanyar József szorgos élete során szinte akármihez nyúlt,
akármibe fogott, az kezei között honismeretté vált, s ha mégsem, akkor õ maga tette azzá. Így aztán,
amikor 1990 közepén elbúcsúzott szülõföldjétõl és a fõvárosba költözött, joggal mondhatta el magáról,
hogy „Mindenütt lemondtam több évtizedes társadalmi, tudományos és kulturális pozíciómról: így a
Népfront szervezetrõl, az Erdélyi Szövetségrõl, a megyei és a regionális történelmi társulati szerveze-
tekrõl, a Tudósklubról stb. is, csak a honismereti mozgalomról nem tudtam lemondani, annak referenci-
áját azóta is kézben tartom. Errõl már csak azért sem tudtam lemondani, mert nagyon sok a tennivaló
még: nemzeti tudatunk fehér foltjait még napjainkban sem tudtuk felszámolni.”2

Tizenöt esztendeig volt a Honismereti Szövetség elnöke,
majd tíz esztendeig viselte az örökös tiszteletbeli elnöke címet
és rangot, s most, születésének centenáriumán megállapíthat-
juk, hogy Kanyar József neve, munkássága, személyisége im-
már valóban örök idõkre összefonódott mindazzal, ami szá-
munkra a hon, vagyis a haza jobb megismerését, a hon és a ma-
gyarság szolgálatát jelenti. Hiszen már 1981 áprilisától sem vé-
letlenül lett õ a Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának
az elnöke. Olyan történettudós volt, aki a históriát nem csupán
tudományos kutatása tárgyának tartotta, de egyben nemzeti
sorskérdésnek, identitástudatunk fõ pillérének is tekintette.
Ezért törvényszerû, hogy Kanyar József levéltáros-történészi
munkássága kezdettõl fogva, még a szervezett honismereti
mozgalom több mint fél évszázaddal ezelõtti kibontakozása
idején összekapcsolódott ezzel az általa mindig szellemi önvé-
delemnek tekintett széles körû, társadalmi helytállással. Hiszen
a hon szolgálatára, ismertetésére készült már akkor is, amikor –
s erre egész életében büszke volt – néptanítói oklevelet szerzett,
vagy amikor a Ráday Teológia szemináriumait hallgatta.

Széles körû, érzelmi alapokra is építkezõ felkészültsége le-
hetõvé tette, hogy ne váljék belõle szûk tudományterületébe

3
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1 Elhangzott a Kanyar József Emlékkonferencián, Kaposváron 2016. június 1-jén.
2 Kanyar József: Búcsú Somogytól, Budapestre költözöm. In Uõ.: Honismeret és nemzettudat. Életrajzi vallo-

más. Püski Kiadó, Bp., 2000. 89.
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zárkózó kutató. „Tudásával minden jó nemzeti ügy mellé odaszegõdött – írta róla Töltési Imre, a HNF
Országos Tanácsa Titkárságának egykori fõelõadója, a Honismereti Bizottság titkára –, így a legelsõk
között ismerte fel a helytörténetet hivatásos minõségükben mûvelõ kevesek és a honismereti mozgalom-
ban érdeklõdéssel, odaadással tevékenykedõ tízezrek együttmûködésének értelmét, célját […] amikor
szolgálatra készen bekapcsolódott a Honismereti Bizottság munkájába megyei és országos szinten,
amikor felszólalt a mozgalomért, történeti tudatunk erõsítéséért […] többször is a Hazafias Népfront
országos kongresszusain.”3 Kanyar Józsefnek jó érzéke volt ahhoz, hogy különbözõ tudományterülete-
ket (köztörténet, mûvelõdéstörténet, agrártörténet, ipartörténet stb.) közös nevezõre hozza egymással,
és ez a „közös nevezõ” – szerencsénkre – többnyire a honismeret volt. A hazai levéltári hálózatnak ke-
vés olyan mûhelyét ismerjük, mint a Kaposváron székelõ Somogy megyeit, ahol olyan komplex és min-
den tekintetben példamutató mûvek születtek, mint az 1967-ben megjelent Harminc nemzedék vallo-
mása Somogyról címû, ami átfogta a megye egész történetét, megalapozta és fellendítette a megyében
folyó honismereti munkát, aminek eredményeként Somogy „a honismereti mozgalom bázismegyéjévé
vált”. Talán ez volt Kanyar József számára levéltári munkásságának legkedvesebb kiadványa, mert erre
alapozhatta a megyei honismereti mozgalom leginkább példamutató eredményeit. „Azért kedveltem kü-
lönösképpen ezt a munkát – vallotta késõbb –, mert a nemzeti önismeretre való oktatás, a honismeretre
és hazaszeretetre való nevelés tekintetében: pedagógiai segédkönyvnek és a szülõföld vonzó példatárá-
nak is tekinthettem.” A különbözõ megyei kiadványsorozatok szerkesztése során Kanyar József segít-
hette jó néhány, mûfaji tekintetben példamutató és tematikailag is különös értéket jelentõ könyv megje-
lentetését, mint Illyés Gyulának Az éden elvesztését, Erdélyi Zsuzsanna késõbb sok, egyre bõvülõ ki-
adást megérõ Hegyet hágék, lõtõt lépék címû kötetét, vagy László Gyula Vaszaryról készült tanulmá-
nyát. Csak példaként említettem a Somogyi Almanach e három, tematikailag teljesen különbözõ, szán-
dékát és célját tekintve azonban szorosan összetartozó munkáját.

Hányszor és hányan puffogtatják, puffogtatjuk köz-
hellyé silányítva azt a mély igazságot tartalmazó böl-
csességet, miszerint historia est magistra vitae – a tör-
ténelem az élet tanítómestere! Kanyar József önélet-
rajzi írásait olvasva újra és újra belénk nyilall a felis-
merés öröme: lám, miként tudott ez a nagy formátu-
mú, messzire tekintõ, egész életében népe, nemzete
szolgálatának lehetõségeit kutató, ízig-vérig értelmi-
ségi ember újra és újra feltöltekezni a másnak talán
egyszerû munkakört jelentõ történelmi olvasmányok-
ból, okmányokból, a történelmi személyiségek lelki
energiáiból. Hiszen a megyei levéltár „igazgatása” ab-
ban a több mint négy keserves évtizedben sem volt ki-
sebb történelmi tett, mint egy végvári várrendszer
fenntartása rosszul fizetett szegénylegényekkel, hiá-
nyos munícióval. Hacsak… hacsak nem olyan kapi-
tány vezérelte a hadakat, aki a véderõkbe töltött lelke-
sítéssel pótolhatta a hiányzó puskaport.

Mindnyájunk számára és mindnyájunk nevében te-
szi föl a kérdést: „Van-e mondanivalója a honismereti
mozgalomnak a nagypolitika számára?” És rögtön
meg is válaszolja: Van! Miért? „Mert ott megy jól poli-
tikánk szekere, ahol a szülõföldhöz kötõdõ szálak nem
szakadtak meg. Ott marad rés és hézag a közgondolko-
dásunkban, ahol ez gyökértelen marad. Ott vannak
szakadékok, ahol a nemzettudat, a szülõföldszeretet
nincs kellõen hasznosítva.”4 És miért nincs kellõen
hasznosítva? – kérdezi máshol, egy 1988-ban adott in-

terjúban. „Mert az elmúlt évtizedekben még a magyar történelmet sem tanítottuk a nemzet hullám-
hosszán. Lebecsültük a honismeretet, félremagyaráztuk a hazaszeretetet. Ezek következményeit ma az
ifjúság nemzettudatának hiányosságaiban, a hovatartozás bizonytalanságaiban látjuk” – mondta Ka-
nyar József 1988-ban a Képes Újság riporterének. Ez egyenes beszéd volt akkor is, nem volt benne

4

3 Töltési Imre: Kanyar József köszöntése. Honismeret 1986. 2. 45.
4 Kanyar József: A honismereti mozgalom: nemzeti tudatunk környezetvédelme. Honismeret 1986. 2. 8.
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semmi egyrészt, semmi másrészt. Hiszen „semmi sem természetesebb dolog – folytatja –, mint a haza-
szeretet.” Olyan természetes, mint a körülöttünk lévõ levegõ. De! – emelte föl intõ ujját Jóska bátyánk
–, de a levegõt is védenünk kell, védenünk kellene a szennyezõdéstõl. Tudatosan említette ezt a példát,
mert a honismereti mozgalmat – saját fogalmazása szerint – nemzettudatunk környezetvédelmének tar-
totta.

Nem tudom, hogy Kanyar József Állami Díjas levéltárigazgatónak, számtalan tudományos és társa-
dalmi szervezet vezetõjének munkás élete számtalan tevékenysége között volt-e alkalma és lehetõsége
arra, hogy néptanítói képesítését az élet iskolájában – vagy az iskolai életben – is kipróbálja. De hogy a
néptanítói lelkület átsugárzott minden tevékenységén, a különbözõ témákhoz való közelítésében, azt
lépten-nyomon tapasztalhattam. Már maga az, hogy a „fõfoglalkozásként” mûvelt levéltári munka so-
rán szinte fõ szempontnak tekintette a különbözõ jellegû és mûfajú levéltári kiadványok oktatási segéd-
anyagként való hasznosíthatóságát, jelzi ez irányú elkötelezettségét. Ebbõl következett, hogy folyama-
tosan szívügyének tekintette az 1994-ben meghirdetett Nemzeti Alaptantervet, amelynek szellemi téren
olyan jelentõséget tulajdonított, mint az 1945-ben megvalósított földosztásnak. Akkor még örömmel
üdvözölhette, hogy a „tanterv egyetlen koncepcióban beszél a magyar múltról, a nemzet irodalmáról és
nyelvérõl, a muzsikáról, a mûvészetekrõl, a hagyományokról, a história és a honismeret eszményképei-
rõl”. A honismeret mûveltségi jelentõségérõl javasolja, hogy „a hazaszeretetet tantárgyként be kell épí-
teni nemcsak az irodalomtanításba, hanem a köztörténeti és a helytörténeti ismeretek tanításába is.”5 A
kezdeti lelkesedést aztán fokozatosan felváltotta a kiábrándultság, a nemzet értékrendjének devalváló-
dása miatti keserûség. Kanyar József elnök úr megnyilatkozásai egyre sürgetõbbek, sõt, egyre türelmet-
lenebbek lettek. Hová lett a nemzet tekintélye? – kérdezi az 1995-ös év elején, a Szonda Ipsos felméré-
sére reagálva, mely szerint – persze nem tudom hogyan kérdezték! – az ország lakosságának mindössze
13%-át érdekli „a nemzet kultúrájának és mûvelõdésének ügye”. „Döbbenetes arány! A hazára, a nem-
zet hírére jobban kellene vigyáznunk” – állapítja meg a Honismereti Szövetség elnöke, akit 2005-ban
bekövetkezett halála megkímélt attól, hogy egy évtized múltán látnia és hallania kelljen, hogy magukat
magyarnak mondó „pedagógusok” miként cincálják, marcangolják ezt a nehezen születõ nemzeti alap-
tantervet. „Miért késik a nemzeti alaptanterv kidolgozása? – kérdezte elnökünk a Magyar Nemzetben
megjelent cikke címében, hozzátéve, hogy „a csúfondáros gáncsoskodás, a gyûlölködõ pártpolitikai
csipkelõdések csak a szubkulturális tendenciákat segítik még a parlamentben is”.6

„Nem akarásnak nyögés a vége!” Ez lehetett volna jelmondata a honfoglalás millecentenáriumára
készülõ – pontosabban készületlenül érkezõ – ország kényszeredett megemlékezéseinek. Kanyar József
természetesen felemelte szavát e felemás ünneplés ellen. Történészhez illõ módon összevetette a XIX.
század végi millenniumi ünnepségekre készülõ – nota bene: akkor is megkésett – országos programo-
kat. „Ha a mostani és a száz évvel ezelõtti programfüzeteket egymás mellé tesszük – írja –, azonnal ész-
revehetjük: napjaink tervezeteibõl többnyire sajnálatosan hiányoznak a rangos történelmi emlékülések
a honfoglalás és az államalapítás megyékre is lebontott rendezvényei.” Ma többségében csak olyan
programokat tervezgetnek – háborgott elnökünk –, amelyeknek legföljebb „önképzõköri” színvonaluk
van. Még elképzelni sem tudjuk, hogy milyenek lettek volna a millenniumi megemlékezések, ha a Hon-
ismereti Szövetség és a honismereti mozgalom érdemesebb része – élen elsõsorban ünnepeltünkkel, a
száz esztendeje született Kanyar Józseffel – nem elégedetlenkedett, nem követelõzött volna, s ha az õ
irányításával mozgalmunk nem mutatott volna példát országos, sõt, kárpát-medencei vetélkedõivel,
rangos és méltó megyei rendezvényeivel, Honismereti Akadémiáink emelkedett színvonalával arra,
hogy miként lehetünk büszkék honfoglalásunk millecentenáriumára, a kereszténység felvételének mil-
lenniumára, a Szent István-i befogadó eszmerendszerre, a két Hunyadi gyõztes csatáira, a Bocskai- és a
Rákóczi-szabadságharcra, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eszméire, Európához vezetõ tör-
ténelmi és kulturális kapcsolatainkra, Bethlen Gábor, Berzsenyi Dániel, Széchenyi István, Kossuth La-
jos szellemi örökségének méltó ápolására, a trianoni tragédiából és az 1956-os leveretésünkbõl is erõt
merítõ nemzeti elszántságunkra.

Kanyar József mindig is tudta, hogy magyarságunk jövõje nem az iskolákon, hanem az Alma Ma-
tereken, nem a tanerõkön, hanem a nevelõ pedagógusokon múlik. A közoktatás minõségét pedig ne az
iskolai szabályok, hanem a törvények minõsége szabályozza. „A törvény elsõszámú alanya a jó tanár!
Eötvös Józsefnek volt igaza: ott van igazi tanítás, ahol tudós tanárok tanítanak.”7 Honismereti mozgal-
munknak ezt a Kanyar József által ránk hagyott szellemi örökséget kell továbbvinnie. Arra kell töreked-

5

5 Kanyar József: A kultúra kiáltványa. Magyar Nemzet 1994. március 3.
6 Kanyar József: A hazaszeretetre nevelés kiváló eszköz lehet. Magyar Nemzet 1995. január 12.
7 Kanyar József: A közoktatás törvénye a nemzet kulturális jövõképe. In i. m. 2000. 270.



nünk, hogy iskoláinkban a minõségi oktatást képviselõ tanárok legyenek túlsúlyban, vagy legalábbis õk
lehessenek a hangadók. Az õ értékrendjük, nélkülözhetetlenségük mellé álljon egyértelmûen honisme-
reti mozgalmunk.

A száz esztendõvel ezelõtt született Kanyar József a Magyarok Világszövetségének kongresszusán
1995-ben feltette a kérdést – Nagy László költõi látomására gondolva –, hogy „Ki viszi át a nemzetet a
túlsó partra az új ezredév küszöbén?”8 A kérdés felbolydult, értékhiányos, zavart öntudatú világunkban
talán idõszerûbb, mint valaha. Vajon mit üzen számunkra, miben segít eligazodni bennünket, mai ma-
gyarokat egykori elnökünk bölcsessége és lelkiismerete? Talán eligazító az a Magyarok Világkong-
resszusának szánt felhívásban található mondat, mely szerint „A magyarság soha, semmiféle liberális
eszme hatására ne szégyellje a múltjával való törõdést!”9

Tizenegy esztendõvel ezelõtt, a Farkasréti temetõ ravatalozójában a következõ szavakkal búcsúztam
Jóska bátyánktól: „Nehéz lesz elképzelni a honismereti mozgalmat az õ irányítása nélkül. Mindnyájunk-
nak többet kell ezentúl dolgoznunk, hogy pótolni tudjuk a veszteséget… és mégis, bármennyire megren-
dít bennünket a végsõ búcsú, talán mondhatom, hogy úgy érezzük: Kanyar József most vált igazán a
honismereti mozgalom örökös elnökévé… Majd csak ezután tudatosul bennünk, hogy örökre beírta ne-
vét a magyarságtudomány és a honismeret lapjaira, amiképpen mindnyájunk szívébe is.”10

Halász Péter

Száz éve született a honismereti mozgalom
kiemelkedõ személyisége

Kanyar József a történettudományok doktora, a Somogy Megyei Levéltár igazgatója, kiváló törté-
nész, a Honismereti Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, számtalan közéleti társaság vezetõje és tagja
volt.

1916. április 29-én tehetõs parasztcsalád gyermekeként született Kaposújlakon. Édesapját hõsi ha-
lottként temették el, szintén 1916-ban. Bátyja még korábban elhunyt, így hadiárva örökösként édesany-
ja egyedül nevelte. Együtt nevelkedett az újlaki és mérõi parasztgyermekekkel, akiknek szüleitõl, nagy-
szüleitõl hitet, emberséget, tiszteletet tanult. Édesanyja elhatározta, hogy kiemeli õt a paraszti sorból és
tovább taníttatja.

A kaposmérõi református elemi népiskola hat osztályának elvégzése után a kaposvári Somssich Pál
Fõgimnáziumban tanult. Az érettségi után 1936 és 1940 között a Református Teológia Akadémia hall-
gatója volt Budapesten, majd a nagykõrösi Tanítóképzõben kitüntetéssel szerzett néptanítói oklevelet,
melyre egész életében büszke volt. Jogi tanulmányokat is folytatott. 1943-ban államtudományi dokto-
rátust szerzett. A háborús években besorozták és tábori lelkészként szolgált a helyõrségi kórházban.
1943–44-ben a Tájékoztatási Minisztériumban dolgozott. Budán szerelt le a katonai szolgálatból. 1945
februárjában belépett a Nemzeti Parasztpártba. 1945. június 24-én az Ideiglenes Nemzetgyûlés Baranya
megyei képviselõjévé választották. 1945 áprilisától az NPP dél-dunántúli titkára és a Pécsi Szabad Szó
szerkesztõje volt. 1945–1947 között tagja volt a Pécsi Nemzeti Bizottságnak és a város törvényhatósági
bizottságának.

1948-ban került Kaposvárra, ahol rövid ideig a megyei könyvtárban dolgozott, majd még abban az
évben munkahelyet váltott. A levéltárba helyezték, ahol kezdetben fõlevéltárosként dolgozott, majd
1950-tõl nyugdíjazásáig, 1986-ig õ töltötte be az igazgatói tisztet. 1956. október 31-én a távollétében a
Petõfi Párt Ideiglenes Intézõ Bizottsága tagjává választották. Tudományos munkássága mellett jelentõs
közéleti tevékenységet is folytatott. Tagja volt a Hazafias Népfront Országos Tanácsának és elnökségé-
nek. 1988-ban a Veres Péter Társaság elnökségének tagja, a Szárszói Baráti Kör elnöke. 1989-ben az új-
jászervezõdött Magyar Néppárt – Nemzeti Parasztpárt egyik alapítója volt, és az országos elnökségbe is
beválasztották. Pályája tehát Kaposvárott teljesedett ki. Ez idõ alatt mind közéleti, mind tudományszer-
vezõ tevékenysége révén maradandó nyomot hagyott a megye szellemi életében. Népi együttest (So-
mogy Táncegyüttes) vezetett, tudósklubot szervezett, kiadványsorozatokat indított, könyveket, folyó-
iratokat szerkesztett. Elévülhetetlen érdemei vannak a somogyi honismereti mozgalom fellendítésében.
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A levéltárak tudományos intézménnyé növelésében jelentõs szerepet vállalt. 1972-ben a történettu-
domány kandidátusa lett, 1983-ban a történettudomány doktora fokozatot szerezte meg. 1991-ben a
Honismereti Szövetség elnökévé, késõbb örökös tiszteletbeli elnökévé választották. A szövetség nyolc-
vanadik születésnapja alkalmából, 1996. május 2-án országos tudományos tanácskozást tartott Kapos-
váron a szülõföld tudományos kutatásairól. Ugyanazon a napon Kaposújlak díszpolgárrá választotta.
1999 decemberében tudományos és közéleti munkájáért a köztársasági elnök életmûdíjjal tüntette ki.

Tollából 14 önálló kötet és csaknem félezer helytörténeti tanulmány, ismeretterjesztõ cikk született.
Tudományos tevékenységének legszélesebb területe a megye mûvelõdéstörténete volt. 1983-ban védte
meg akadémiai doktori értekezését a Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba
való átmenet idõszakában címmel. Széles körben ismert kötete a Harminc nemzedék vallomása So-
mogyról címû olvasókönyv.

Kanyar Jóska bácsit még 1976-ban ismerhettem meg, amikor szülõfalum, Gölle község krónikáját
írtam. A Somogy Megyei Levéltárban Andrássy Antal fõlevéltáros mutatott be neki.

Soha nem felejtem el, amikor beléptem az igazgatói irodájába. Egy derûs, fehér köpenyes bácsi fo-
gadott. Féltve mutattam meg neki az addig összegyûjtött „kincseimet” Göllérõl. Õ biztatott az írásra at-
tól a perctõl kezdve, egészen 2004 augusztusáig, amikor az utolsó levelet kaptam Tõle.

Azután 1977 februárjában bevonultam katonának. Szerencsére Kaposvárra, ahol írnok lettem. Pa-
rancsnokaimnak köszönhetõen szinte naponta járhattam ki a levéltárba, a megyei könyvtárba és a me-
gyei múzeumba is kutatni. Ebben az idõszakban sokszor találkoztunk. Egy alkalommal Böröndi József
õrnagynak köszönhetõen Horányi Barna újságíró készített velem riportot Õrvezetõ a levéltárban cím-
mel, mely meg is jelent a Somogyi Néplapban 1977. december 6-án.

Mindig készségesen, barátságosan fogadott és kollégájának tekintett a Mester. Jómagam is tisztel-
tem és mindig felnéztem rá. Ugyan a szülõfalum, Gölle község krónikája címû munkám elsõ kötete már
1978-ban elkészült, de addig háromszor át kellett dolgoznom. Megjegyzem, nem az én hibámból. A tel-
jes igazságra törekedve írtam meg a kulákvilágot és az 56-os forradalom helyi eseményeit. Jóska bácsi
azt mondta: „Tudom, hogy ez az igazság, de így nem jelenhet meg, mert akkor nekem mint lektornak is
bajom származhat belõle.” Tudomásul vettem és cselekedtem. Azután 1987-ben végre megjelenhetett a
Községi Tanács jóvoltából a kiadvány. A második kötet, mely Gölle község agrártörténetével foglalko-
zott, pedig 1997-ben jelenhetett meg.

A 90-es évek elején lettem tagja a Somogy Megyei Honismereti Egyesületnek. Ettõl kezdve szintén
sokszor találkoztunk a Honismereti Akadémiákon. Mindig szakított idõt a beszélgetésekre. Ezen esté-
ken is biztatott az írásra, a kutatásra. 1997-ben felkérésemre Jóska bácsi avatta fel a kertemben (a múze-
umnál) álló Fekete István-szobrot.

Idézek az avatóbeszédébõl: „Miért tudott szépen írni Fekete István? Azért, mert hazája- szülõföldje
iránti szeretete nem az agyában, hanem a szívében élt. Pennáját mindig szíve kalamárisába mártogat-
ta! Ezért szerettem, de szerette minden olvasója az ifjúság történelemhez vonzódó és azt sugárzó regé-
nyeit, amelyekben az író mester keze mindig a nagy természet, az állatok és fák világába és virágai közé
tudta – mint egy szép mesevilágba – vinni olvasóit, akár ifjak, akár vének is voltak azok.”

Két év múlva, szintén Farkas Pál szekszárdi szobrászmûvész alkotását avattuk fel Göllében, a szülõ-
ház elõtti kis parkban. Itt többek között a következõ gondolatait osztotta meg a népes közönséggel: „A
falu tanítója volt az édesapja. A nemzet fia pedig a szépen beszélõ magyar író, akinek már kapcsos dísz-
kötésbe kellene kötni írásainak minden sorát, szépségét és szülõföldszeretetét, hogy megõrzõdjék, mint
az imádságos könyvbe préselt szagos menta.”

A nagy magyar író és felesége újratemetésére már nem tudott eljönni, de leveleit azóta is õrzöm. Jós-
ka bácsi az évtizedek alatt példaképemmé vált. Õ volt az egyetlen élõ példaképem. Sajnos a többiek,
Fekete Istvánnal az élen, már eltávoztak a földi életbõl.

Somogyban mindenki Jóska bácsinak szólította. Matyikó Sebestyén Jóska barátom társaságában so-
kat beszélgettünk a Honismereti Akadémiákon. Esztergomban találkoztunk (2004) személyesen utoljá-
ra. Ott még velünk töltött napi néhány órát. De ekkor már látható volt, hogy szervezete egyre gyengül.
Karácsonyi lapomra már nem érkezett válasz.

Mindig felnéztem Somogy polihisztor kutatófejedelmére, aki soha nem tagadta meg hitét sem, hisz
teológiát is végzett. Segítõkész tanító és reményt adó emberi életet élt. Számtalan elõadását hallgattam
meg, ahol mindig tanultam valami újat. Szerette szülõföldjét, Somogyországot, szülõfaluját, Kapos-
újlakot, annak egyszerû, de értékes embereit és Kaposvárt, ahol évtizedekig élt és dolgozott.

Utolsó éveit Budapesten töltötte, de ahogy írta, nem szeretett ott élni. A Farkasréti temetõben talált
vigaszt a volt somogyi barátok sírjainak felkeresése közben.
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2005. január 21-én, 89 éves korában hunyt el Budapesten. Hamvait február 21-én a Farkasréti teme-
tõ urnafalában helyezték el.

Halász Péter, a Honismereti Szövetség akkori elnöke többek között a következõ mondatokkal bú-
csúzott Tõle:

„Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Kanyar József neve, munkássága, személyisége immár valóban örök idõkre összefonódott mindaz-

zal, ami számunkra a honismeretet, a haza jobb megismerését, a haza és a magyarság szolgálatát jelen-
ti. Olyan történelemtudós volt, aki a históriát nem csupán tudományos kutatása tárgyának, de egyben
nemzeti sorskérdésnek, identitástudatunk fõ pillérének is tekintette. Ezért szinte törvényszerû, hogy Ka-
nyar József levéltáros-történészi munkássága kezdettõl fogva, még a szervezett honismereti mozgalom
lassan fél évszázaddal ezelõtti kibontakozása idején találkozott ezzel az általa is mindig szellemi honvé-
delemnek tekintett, széles körû társadalmi tevékenységgel. Hiszen a hon szolgálatára és ismertetésére
készült már akkor is, amikor – s erre egész életében büszke volt – néptanítói oklevelet szerzett, vagy
amikor a Ráday Teológia szemináriumát hallgatta. És honismereti szolgálat volt a Nemzeti Paraszt-
pártban végzett munkája, a pécsi Szabad Szó szerkesztése, majd a negyvenhárom esztendeig tartó levél-
tár-igazgatói tevékenysége is, melynek során szülõmegyéjét, Somogyországot a honismereti mozgalom
bázismegyéjévé akarta és tudta tenni.

Egy ilyen mozgalomnak, amely elsõsorban lelkes, amatõr helytörténészek, intézménytörténészek,
néprajzgyûjtõk, és más, a magyarságismeret körébe tartozó szakterület önkénteseinek munkásságán
alapszik, igen nagy szüksége van olyan kiváló tudósok szakmai támogatására, akik fölismerik a honis-
mereti nemzetépítésben játszott szerepét, azonosulni tudnak célkitûzéseikkel, szakmai és emberi segítsé-
get nyújtanak számukra. Ilyen személyiség volt számunkra, ilyen tartópillérként õrizte, segítette, hitele-
sítette a magyar honismereti mozgalmat dr. Kanyar József.”

Jómagam is elkísértem utolsó útjára abban a temetõben, ahol az általa is tisztelt Fekete István író is
pihent 34 éven keresztül. Sokan ott voltunk Somogyból, Budapestrõl, de az ország minden részébõl ér-
keztek a honismereti egyesületek vezetõi és tagjai, hogy méltón elbúcsúzzanak a Honismereti Szövet-
ség örökös tiszteletbeli elnökétõl, mindenki Jóska bácsijától. Attól a tudóstól, akire mindig számíthat-
tunk, akitõl emberséget, szeretetet és biztatást kaptunk.

Kanyar József helytörténésznek vallotta magát a szó legnemesebb értelmében. Szigorú, szókimondó
ember volt és egyben a világos beszéd híve is. Vitatkozni vele csak érvekkel és nem érzelmekkel lehe-
tett. Örökül hagyta számunkra tudományszeretetét, a tények tiszteletét, és azt a hatalmas ismeretanya-
got, melynek füzetekbe és könyvekbe foglalásának egész életét szentelte.

Emlékét szeretettel és hálával õrzöm a mai napig, és átadtam a dombóvári Fekete István Kulturális
Egyesület tagságának is.

Bodó Imre

Milassin Miklós püspök,
Csávoly büszkesége

Egy község életében nem gyakran fordul elõ, hogy szülöttei közül valaki nevezetes személyiség le-
gyen. Milassin Miklós, az egykori székesfehérvári püspök, a császári és apostoli királyi felség titkos ta-
nácsosa, az! Ennek ellenére nemigen ismerjük érdemei szerint. Sem õt, sem az akkori Magyarországot!

Feltételezem: hazai olvasónak nem kell magyarázni, hogy hazánkban más anyanyelvû és kultúrájú
honfitársak is élnek. Csávoly is ilyen település, ahol több száz éve él békésen egymás mellett a katoli-
kus magyar, a német, a bunyevác nép. A bunyevác a horvát nép egyik etnikai csoportja sajátos nyelvjá-
rással. Felsõ-Bácskában a máig jellemzõ etnikai összetétel a török hódoltság után a XVII. és XVIII.
században alakult ki. Baja városában és környékén különösen jól látszik, hogy mennyire nem egynemû
az ország: gazdasági adottságok, kulturális tradíciók, etnikai és vallási különbségek sokasága színesíti.

A Csávolyon született püspök õsei, szülei az óhazából a mai horvátországi Buna folyó völgyébõl a
törökök általi üldözésük során a Ferenc-rendi szerzetesek vezetésével kerültek hazánk jelenlegi terüle-
tére. Új hazájukban õk Csávoly falualapítói közé tartoznak. Ugyanis a mi falunk is a török megszállás
során pusztult el, elnéptelenedett. A török uralom után a falu életének új korszaka kezdõdött. A császári
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és királyi kamara 1726-ban hûsége jutalmaként Bács vár-
megye fõispánjának adományozta Baja várost és környé-
két, Csávolyt mint lakatlan pusztát. Az új földesúr bérlõje
önhatalmúlag Bajáról és az egykori Pandúr faluból néhány
bunyevác családot ekéikkel kényszerített kitelepedni ott-
honteremtés céljából a pusztaságba. Szorgalmuknak kö-
szönhetõen a faladatot teljesítve Csávoly mint újbóli köz-
ség 1734-ben vette fel mai alakját, ahol a középkori
Csávoly állt.

Az idõközi pereskedés eredményeként az alapító okira-
tot már – újból az új földesúr – a zajezdai gróf Patachich
Gábor kalocsai érsek adta át.

E bevezetõ gondolatok után arról szólok, hogyan emlé-
keztünk mi a mai falu elsõ diplomására, annak püspökké
szentelése 200. évfordulójára 1996-ban. Az alkalmat várva
nem engedhettük meg – mint hálás utókor –, hogy a fele-
dés legyõzze az emlékezést. Áthatva a millecentenáriumi
esztendõ magasztos szellemétõl, felébredt bennünk a vágy,
hogy közadósságunkból törlesszünk valamicskét.

A Csávolyi Honismereti Baráti Kör kezdeményezésére
– mely 1958-ban bontott zászlót falunkban – a helyi Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzattal közös rendezvényként
háromnyelvû emléktábla avatásával egybekötött közös községi emléknapot tartottunk. Szentmisével
kezdtünk, délután neves elõadókkal emlékülést tartottunk a könyvtárban. Kezdeményezésünket segítet-
te a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány és az Országos Horvát Önkor-
mányzat.

Az idei évben pedig a püspök születésének 280. évfordulójára fogunk emlékezni és emlékeztetni a
Horvát Önkormányzat szervezésében. A jubileumról a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat a püspökségükkel Spányi Antal püspök elõdjérõl tartott elõadásával magyar és horvát nyelven
emlékeztek, valamint sírjánál gyertyát gyújtottak és koszorút helyeztek el lelki üdvéért.

Ma is emlegetik, ahogy Csávolyon az alkalomhoz illõen bunyevác-horvát nyelvû tamburazenés
szentmisével kezdõdött az emlékezés, melyet fra Ivica Alilovity bajai ferences atya celebrált. Magyar
és német nyelvû ima és evangéliumhirdetés is volt a bunyevác misén.

A mise végén a püspökre való emlékezést – ugyancsak három nyelven –, s az emléktábla leleplezé-
sét e sorok írója tartotta. Vezetésével tisztelõinek egy kis csoportja a közelmúltban az emlékezés koszo-
rúját helyezte el a püspök székesfehérvári sírjára. Az emléknapot a helyiek mellett neves magas rangú,
országos közéleti személyiségek is megtisztelték megjelenésükkel és üdvözlésükkel.

Ki is volt ez a bunyevác püspök, kinek személye oly sok szállal kötõdik szûkebb pátriájához, így Ba-
ja városához is?

Milassin Miklós – keresztnevén Bertalan – (Miklós a ferences rendben felvett szerzetesi neve volt)
1736. május 1-én született a Bács megyei – abban az idõben csak bunyevácok által lakott – Csávoly
községben. Szülei M. Péter és Páncsity Katalin, jámbor katolikus bunyevác-horvát nemtelen földmûves
parasztszülõk – jobbágyok – voltak. Büszkék voltak baráttá lett fiukra. A bajai Ferenc-rendi szerzetesek
pasztorálták a községet. A Kapisztrán provinciához tartozó P. Bonaventura Basslich ferences – aki ide-
járt káplánkodni – ismerte fel tehetségét, akinek késõbbi iskoláztatásáról gondoskodott.

Milassin tanulmányait Baján folytatta, ahol bunyevác anyanyelve mellett megtanulta a német nyel-
vet. Kecskeméten és Szegeden folytatta, ahol magyarul tanult meg, Pádua, Radna zárdáiban tanult to-
vább. 1756-ban Radnán nyert felvételt Kapisztrán Szent Ferenc szerzetébe, ahol bölcsészetet tanult. Itt
ferences tonzurájával együtt a Miklós nevet kapta a szegények rendjében. Teológiai tanulmányait a bu-
dai rendházban végezte. Paphiány miatt – tanulmányainak befejezése elõtt – 24 éves korában, 1760-ban
áldozópappá szentelték. Elsõ szentmiséjét az év pünkösd ünnepén Baján – a barátok templomában –
tartotta, Budán és környékén – Solymár, Csepel – kezdte el lelkipásztori mûködését. Kitûnt az 1760-as
pestisjárvány idején a Tabánban végzett pasztorációjával. (Tabán, más néven Rácváros Buda egyik vá-
rosrésze.) 1761-ben rendi elöljárósága Firenzébe küldte tanulmányainak befejezésére. Hajóútján Tri-
eszt, Velence után gyalog zarándokolt Lorettoba, a Boldogságos Szûz-kápolnába.
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A professzor, tábori lelkész és hitoktató Milassin kiváló eredménnyel végezte firenzei tanulmányait,
amiért rögtön, 1764–1767-ig a Miláno melletti Lodiban mûködõ ferences teológián a filozófia tanításá-
val bízták meg. Ez a terület akkor Ausztriához tartozott. További nyelveket tanult, olasz, szerb, latinban
perfekt lett. Hét nyelven tudott kapcsolatot teremteni az emberekkel. Kiváló nyelvismeretének is kö-
szönhetõen a katonaság lelki ellátását is vállalta. Egyénisége úgy megtetszett, hogy elöljárói 1767-ben
tábori lelkésszé nevezték ki. A katonacsaládok hitoktatását is vállalta. 1781-ben már Bécsben egy lõ-
portorony felrobbanásakor tanúsított személyes bátorságával és segítõkészségével hívta fel magára – az
esemény hírére odaérkezõ – II. József császár figyelmét. Ezért az emberségéért 1782-ben „Tábori Fõ
Pappá” – esperessé – (superior castrensis) léptették elõ. Ez az egyszerû csávolyi fiú hivatásának, pályá-
jának felfelé íveléséhez, vagyis karrierjéhez vezetõ út kezdetét jelentette.

A török elleni háborúban (1787–1791) személyesen részt vevõ II. József 1788-ban Milassint válasz-
totta tábori gyóntatójának, aki jól ismerte a terepet, mely bizonyságot is nyert. Ugyanis egy váratlan tö-
rök átkelés a Dunán bekerítést jelentett és menekülést. Milassin a császárt és kíséretét leleményességé-
vel kivezette a török gyûrûjébõl, a veszedelembõl és megmentette életüket.

A beteg császár visszatért Bécsbe. Milassin a táborban maradt, mint „prior cast” szerepelt, szemé-
lyesen részt vett Belgrád 1789. szeptember 12. és október 9. közötti ostromában. Ekkor az 53 éves szer-
zetes mögött már 24 éves tábori lelkészi szolgálat állt.

Milassin Miklós eddigi szolgálata során bizonyította, hogy milyen jó pedagógus, lelkész és hitoktató
egyaránt. Kitûnt találékonyságával és bátorságával.

Mindezek jutalmául az uralkodó, a nagybeteg császár feldíszíté a püspöki bíborral, s 1790. január
19-én kinevezte az üresedésben lévõ püspöki székbe. Mivel II. József már a következõ hónapban meg-
halt, Milassin kinevezését az utód, II. Lipót – április 20-án – erõsítette meg és küldte el a Szentszék jó-
váhagyásával Rómába. VI. Pius pápának június 26-án kelt megerõsítését megkapván, Milassint 1790.
szeptember 8-án, Kisasszony napján a ferencesek budai templomában püspökké szentelték. A felszen-
telést Kerticza Ferenc Máté diakovári püspök, Fengler József gyõri és Kalatay Ferenc nagyváradi püs-
pök segédletével végezte. Székfoglalóját Fehérvárott október 11-én tartotta. 1791. március 7-i dátum-
mal a püspököt nemesi rangra emelték.

Fõpapi egyházi rangja okán 1790–1811 között a pozsonyi ország-
gyûlésben a fõrendi tábla tagja volt.

A püspök ereje lassan fogyatkozni kezdett. Az 1797-es országgyû-
lés után szélütés érte, s ez megismétlõdött. Betegségét türelemmel vi-
selve 1811. július 2-án 75 éves korában visszaadta lelkét teremtõjé-
nek. Hamvai a székesfehérvári bazilika altemplomának kriptájában
nyugosznak.

Feltûnõ volt a tekintélyre épülõ barokk korszakban a papjaival való
közvetlen, személyes törõdése. Ezt, már a családi fészekben, az egy-
kori ferences környezetben és az évtizedes katonai és tábori szolgálat-
ban kiérlelõdött jellemvonását püspökként is tudta és merte gyakorol-
ni. Milassin püspök székesfehérvári története rendhagyó módon emel-
kedik ki kora püspökei életrajzából, aki nemtelen emberként indult, s
mint ilyen jutott el a püspöki infulához. A barna csuhás szerzetes ma-
gas mûveltségre tett szert.

Amennyiben valaki ma kívánna további részleteket megismerni a
püspök életérõl, némi támpontot kaphat a Székesfehérvári Püspöki és
Székeskáptalani Levéltárban õrzött okmányokból is. Dokumentum-
anyaga mintegy fél iratfolyóméternyi terjedelmû, nagyobbrészt latin,
ill. német nyelvû. Fennmaradt a tábori fõpapi idõbõl a naplója is.

Püspökünk buzgó, érzékeny lelkiismeretû, faluját és bunyevácságát szeretõ, melegszívû fõpásztor-
ként él a hálás utókor, benne a szülõfalu emlékezetében. Falumúzeumunkban állandó jellegû kiállítási
vitrinje van!

Mándics Mihály

Irodalom. Horváth János: A Boldogult Méltóság Életének bõvebb leírása. In Milassin Miklós 1811. augusztus
13-án Székesfehérváron elmondott emlékbeszéde. Veszprém, é. n.; Károly János: Milassin Miklós (1790–1811). In
Fejér megye története I. 1896.; Mándics Mihály: A magyarországi bunyevác-horvátok története / Povijest bunje-
vaèkih Hrvata u Maðarskoj. Kecskemét, 1989; Uõ.: Milassin Miklós életútja. Baja, 1996.
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A 250 éve született Kresznerics Ferenc
emlékezete

A magyar kultúra és tudomány más nagyjaihoz hasonlóan Kresznerics Ferenc is egy olyan helyen
született, ahol nem ragyogott különösebben erõs fénnyel a szellem napvilága.

A vas megyei (õrségi) Iváncon 1766-ban, február 24-én látta meg a napvilágot. Édesapja, Kresz-
nerics Ádám a község iskolamestere volt és egy személyben a falu jegyzõje is. Az apa korán felismerte
gyermeke kiváló képességeit. Kezdetben bizonyára õ maga tanította fiát, majd felismerve benne a tu-
dásszomjat és tehetséget, 11 éves korában, 1777-ben Ferencet a szombathelyi iskolába íratta be. Ennek
az iskolának csak alsó fokozatú osztályai voltak és ezért került Sopronba, hogy elvégezze a középiskola
osztályait. 1783–1785 között a soproni jezsuita nagygimnáziumba járt, majd 1785–1790 között már a
pozsonyi királyi filozófiai akadémián tanult, mindvégig kiváló eredménnyel.

Már a pozsonyi évei alatt megmutatkozott a matematika iránti és a természettudományi érdeklõdése.
Kitûnt hatalmas nyelvtudásával, mert németül gyorsan megtanult, de egész korán elmélyedt a görög és
a francia nyelvtudományban is. Komolyan foglalkozott a keleti nyelvekkel, tanult héberül, a perzsa és a
török nyelvet is ismerte.

Kresznerics már pozsonyi éveiben is foglalkozott a nyelvészettel. Bárhol is járt, gyûjtötte a régies,
népies kifejezéseket és szólásokat, közmondásokat. Sokan nyelvészként tisztelték, pedig nem tartotta
magát annak, bár 24 évesen írt egy nyelvészeti dolgozatot.

Kresznerics 18 éves korában döntött úgy, hogy a papi hivatást választja. 1790. augusztus 24-én szen-
telték pappá. Ezután a püspöke elõbb Nádasra, majd a Zala megyei Salomvárra, utóbb Zalaegerszegre
helyezte. Közben szülõfalujában, Iváncon is eltöltött egy évet. Ekkor ismerkedett meg Sigray Józseffel,
a falu grófjával, a Martinovics-perben elítélt és 1795-ben a Vérmezõn kivégzett Sigray Jakab testvéré-
vel. A grófra jellemzõ volt, hogy népét, nemzetét és faluját híven szerette és baráti szálak fûzték õket
egymáshoz, Kresznerics így vallott róla: „A barátságban álhatatos és hûséges volt.” Mindketten mély
érzést tápláltak egymás irányában és sok közös vonás jellemezte õket. Kresznerics egy késõbbi vallo-
másában így írt ivánci szolgálatáról: „Sokat kaptam Édesapámtól, de kegyelettel emlékezem az ivánci
templomban eltöltött rövid idõmre és annak mély hatására, mert ott kaptam meg a papi hivatásom és
kutató munkám további távlatait.”

A fiatal pap háromévi mozgalmas szolgálat után kapott felkérést Szily János püspöktõl arra, hogy el-
fogadja a Szombathelyi Királyi Líceum Matematikai Tanszékének vezetését.

A líceum elsõ tanárait a legjobb paptanárok közül választották ki, így került ide Kresznerics is.
Az elsõ tanévtõl kezdve matematikát, geometriát, polgári

építéstudományt és dinamikát tanított. A követelményeknek
megfelelõen bölcsészetbõl doktori címet szerzett 1794-ben.

Még ennek tudatában is meglepõ, hogy mi mindent okta-
tott: „betûszámvetést”, „méréstudományt”, „vízi építést”, „erõ-
mivi tudományt” és „légmérést”.

Közben állandóan gyarapította az iskola új szertárát is. El-
készítette a szombathelyi múzeum régiségeinek teljes leltárát.
Mindemellett rendezte a saját hatalmas éremgyûjteményét és
hangsúlyt helyezett tanulmányok írására is.

Kresznerics az idõk folyamán a líceum tanárainak egyik leg-
karakterisztikusabb egyéniségévé vált. Mûködése alatt tekinté-
lyes mennyiségû építészeti, geometrikai és mechanikai szak-
könyvet gyûjtött össze, magyarországi és külföldi kiadványo-
kat egyaránt.

Közben folytatta a régi pénzek gyûjtését, a leltárban foglal-
tak szerint élete végéig összesen 7628 darab érmét gyûjtött
össze.

Késõbb egészségi állapotára hivatkozva megszakította taná-
ri mûködését. Elfogadta Somogyi János ajánlatát, és elszegõ-
dött annak fia mellé nevelõnek Bécsbe. Az itt eltöltött két évet
nemcsak tanításra, de tanulásra is felhasználta. Mindennapi
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kapcsolata volt a bécsi egyetem tanáraival, akik révén különösen a fizika tudományában mélyült el. Itt
találkozott személyesen Révai Miklóssal és Virág Benedekkel.

1806 õszén tért vissza Szombathelyre, ahol újból elfoglalta líceumi katedráját.
Újító törekvései két év elteltével sem hagytak alább – pedagógiai reformtervet dolgozott ki a tanterv

korszerûsítésére.
A munkát, a tanítást a háborús készülõdések szakítják meg. Ausztria és Franciaország újból háború-

ban állnak egymással és Napoleon hadai veszedelmesen közelednek Magyarország felé. A háborús
hangulat azonban új ismeretséget hoz számára. Ugyanis Körmenden állomásozik Csehy József huszár-
kapitány, aki mély kapcsolatot ápolt Kresznericcsel. Csehy barátságot ápolt Kazinczy Ferenccel is és õ
is nagy érdeklõdést tanúsított Kresznerics felé. 1806. december l5-én írja Kazinczynak „Újra felkeres-
tem Szombathelyen Kresznericset és hasznos nehéz munkára termett, hazafit tanultam becsülni benne
és egy új Kresznerics állt elõttem.”

A következõ levélben, 1807. január 19-én Kazinczy ismételt érdeklõdésére Csehy válaszolt:
„Kresznerics felõl még azt írhatom, hogy világi pap, közel jár a negyvenhez, magas barna ember. A

régiségekben igen jártas, amit munkája is bizonyít, társalgása pedig még inkább kedvezõ. Különösen
szeretem pedig benne mathematicus géniet….”

1809-ben újra kitör a háború. Ferenc király nyilatkozta, hogy a béke tovább nem tartható és
Kresznerics megírja hazafias versét A haldokló Napoleon címmel.

A gyõri csata után Napoleon hadai megszállták Szombathelyt. A megszállás száztíz napig tartott.
A francia megszállás után a tanítás újra megindult. Kresznerics magyar elõzmények nélkül állt neki

egy szótár készítésének. A szótárhoz szervesen csatlakozik, hogy 1808-ban elkészült, de kéziratban ma-
radt egy több mint tízezres közmondásgyûjtemény.

A szótár anyagában hasonlóan kiterjesztette a gyûjtést a régi forrásokra és mindig jelezte a lelõhe-
lyet.

1806-tól és 1808-ig Széchenyi István is az intézet növendéke volt és Kresznerics tanítványa.
1807-ben Széchényi Ferenc apa megküldi neki öt példányban a Nemzeti Könyvtár katalógusát és egy-
ben felkéri, hogy fiait, Istvánt és Pált vizsgáztassa le és ennek szívesen eleget is tett. A vizsga után le-
vélben számolt be az eredményrõl és örömérõl.

Egyre inkább sokasodtak a súrlódások Kresznerics körül. A fõigazgató levélben értesítette a helytar-
tótanácsot és Somogyi püspököt, hogy teremtsen rendet Kresznerics körül.

Õ inkább elhagyta kedves katedráját. 1812 tavaszáig volt a líceum nagytekintélyû tanára.
Kresznerics életének utolsó két évtizedét Ságon töltötte lelkipásztori szolgálatban. 1812 áprilisában

foglalja el állását. A plébániát Somogyi Krisztina grófnõtõl kérelmezte, aki akkoriban a kegyúri jogot
gyakorolta.

Az iskola nyûgétõl megszabadult, de mind távolabb került az irodalmi és tudományos élettõl. Ebben
az idõszakban jelent meg a közmondások gyûjteménye. A közmondások gyûjtéséhez szorosan kapcso-
lódik a szólások gyûjtésében végzett feltáró munkája is.

Közben nagy szótárán is dolgozott, melynek rendszerezését még 1808-ban Szombathelyen elkezdte,
de csak két évtized múlva, 1828-ban fejezte be. A kiadás reménye nélkül cédulázott, jegyzeteket készí-
tett és egyúttal szerkesztette a nyelvészeti könyvét. Csupán a barátok és az ismerõsök segítségében bíz-
hatott.

1816-ban Pestre került Kresznerics kézirata és elsõként a Tudományos Gyûjteményben kezdték kö-
zölni. És ebben nagy támogatója volt Vörösmathy Mihály, aki élénk figyelemmel kísérte a munkáját.
Segítette szótára megjelenítésében, ugyanis elõfizetõket keresett és gyûjtöttek a barátok és az ismerõ-
sök is.

1831 decemberében Kresznerics örömmel vette kezébe szótárának elsõ kötetét, a második rész feb-
ruári megjelenését azonban már nem érhette meg: 1832. január 18-án meghalt, a kötet nyomtatása alatt
érte a halál. Leginkább tanítványai siratták, hiszen tudós volt, ember és példakép, és az maradt mindmá-
ig.

Munkásságának elismeréseként Kresznerics Ferencet az alsó papság közül elsõként a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották 1831. február 15-én

Kresznerics Ferenc kétségtelenül az elsõ tudományos igényû magyar szótár megalkotója volt. Élete
fõ mûvének tekintette ezt a szótárt maga is, miközben már dolgozott a matematikai mûszótár forrásai-
nak az összeállításán, írogatott a Magyar Hírmondóba és a volt pozsonyi évfolyamtársának, Kulcsár
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Istvánnak a Hazai és Külföldi Tudósítások címû lapjában is publikált. Írásainak többsége – akár a Tudo-
mányos Gyûjteményben megjelent cikkei – név nélkül látott napvilágot.

Kresznerics egész életmûvére rányomja bélyegét a múlt szeretete. A halála után megjelent írásokból
kitûnik, hogy milyen hamar elfelejtették tudományos munkásságát. Halála után 30 évvel már nem em-
lékeztek munkásságára: „Amíg élt, szerénysége miatt nem vettek róla tudomást, amikor meghalt, még
jobban elfelejtették. S ma beszélnek olyanokról, akik ott arattak, ahol Kresznerics a töretlen ugart ke-
mény munkával felszántotta.”

De hogyan nyilatkoztak róla a barátai és diákjai?
Életének elsõ méltatója, Szilasy János, a volt tanítvány írt róla: „Él Kresznerics is, míg a magyar-

nak nyelve van, mégpedig nemzeti nyelve és Kresznerics által gyarapított magyar nyelv legyen.” Vala-
mivel késõbb Szilasy így nyilatkozott „A magyar nyelv fontossága, melyre õ a legnagyobb gondot for-
dította, úgy nekünk is illõ nagyobb önáldozattal és szorgalommal kell azt megõrizni.”

Zádor György barátja és mecénása javaslatára a Magyar Tudós Társaság 1833 novemberében szor-
galmazta, hogy „a Magyar Szótár legyen az eddigi magyar szókönyvek között a legbõvebb és gondos íz-
léssel kell azt használni”.

Gáldi László írta: „Kresznerics forrásanyagában felhasználja a kora különbözõ nyelvi rétegeinek
anyagát is, mert merít a korabeli társalgási nyelvbõl és a nyelvjárásokból és elsõsorban is a Vas és Zala
megyei nyelvbõl és szótározza azt, majd józan mérlegeléssel, mely szótárához szervesen csatlakozott,
mert az egyes szavak után közölte a hozzájuk fûzhetõ ritka szólásokat és közmondásokat. […]
Kresznerics szeme elõtt nemcsak a kora nyelvhasználatát megörökítõ, hanem bizonyos értelemben tör-
téneti szótár lebegett. Régi vitézsége, régi szabadsága, régi hazája és törvénye, régi õsei, régi szokásai
és a régi szavai.”

Horváth Ferenc diplomamunkaként Kresznerics
Ferenc életrajzát 1943-ban írta meg. Végezetül ebbõl
idézünk:

„Kresznerics életében döntõ fontosságú tény volt,
hogy nyugat-magyarországi származása miatt ismer-
te a vasi táj jellegzetességét, megszerette az itt élõ
embereket és egyúttal felismerte történetének gaz-
dagságát úgy nyelvi szinten vagy akár földrajzának
gazdag világát.

Életének része volt a francia–osztrák napoleoni
háború, és a megírt humoros versek, többek között a
francia eszmék elutasítása miatt... Aztán a francia
forradalmi eszmék nyílt hirdetése miatt az aulikus ér-
zelmû püspökség megszakította ezt a rendkívüli érté-
kes tanári pályát és Kocs–Boba plébániájára: Alsó-
ságra helyezte.

Naplója szerint keserûségében itt adta magát annak a nagy mûnek létrehozására, amely számára az
alsó papság tagjai közül meghozta az akadémiai tagságot, amelyet, mint az elsõ magyar nyelvtörténeti
szótár megalkotója érdemelt ki.

Tulajdonképpen a betegségekkel küzdõ plébános másik arcáról alig tudunk valamit.
Ez az arc maga is kétsíkú: a pedagógusé és nagy közéletet élõ társadalompolitikusé.
Én most a legutóbbi arcát naplójának néhány példájával szeretném megvilágítani, amelyen keresz-

tül egy olyan papot ismerhettünk meg, aki a néppel együtt élve a nép szolgálatát vállalta, a számûzetés
keserû kenyerét.

Naplójának sok részlete összefügg azzal a módszerrel, amelyet nyelvészeti gyûjtõ munkássága során
az egyszerû jobbágynép világában szólások és mondások és rigmusok feljegyzésével alkalmazott.

Naplójából az is kitûnik, hogy Kresznerics a népe javáért és a köznép javáért élõ embert idézi emlé-
kezetünkbe.”

Gyarmati Tiborné

Felhasznált irodalom. Dobri Mária: „Csak a láng terjesztheti a lángot.” Kresznerics Ferenc. 1766–1832. Vasi
Szemle 1993. 4. 511–538.; Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Bp.,
1957. 379–411.; Horváth Ferenc: Kresznerics Ferenc. Szombathely, 1943; Szilasy János: Kresznerics Ferenc élete.
Tudományos gyûjtemény 1832.
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Kétszáz éve született
gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia

„Homlokán a legnagyobb fájdalom mártírkoszorújával, szívében az összeomlott családi boldogság
véres romjaival, úgy állt a késõbbi nemzedék elõtt a határtalan tisztelet Niobe-szobor, mely hazájának
gyásszal és dicsõséggel, tépett zászlókkal, tört kardokkal és bilincsekkel betemetett szabadságharcára
megkövült búbánattal tekintett vissza.”

Ezekkel a mondatokkal kezdõdik Farkas Elõd visszaemlékezése Batthyány Lajosra és nejére, Zichy
Antóniára (Magyarország nagyasszonyai. Bp., 1990).

Az évforduló alkalmából szeretnék megemlékezni Zichy Antóniáról, akit az elõbbi sorokban szép
szavakkal méltatott az emlékezés írója. A Zichy és Batthyány család nem a megjelölt házasság alkalmá-
val találkozott elsõ alkalommal, hiszen Zichy Károlynak, akinek a leánya volt Antónia, az elsõ felesége
Batthyány Antónia volt. Ezzel a családdal kezdõdik az ún. czifferi ág. A késõbbiekben Antónia és Karo-
lina személye érdemel figyelmet, hiszen a két csinos grófnõ jelentõs szerepet játszott a hazai reform-
mozgalmakban, majd a szabadságharcban, s késõbb a hazai Habsburg-ellenes mozgalmakban, csendes
ellenállásban.

Batthyány Lajos (1807. február 11.–1849. október 6.) és Zichy Antónia (1816. július 14.–1888.
szeptember 29.) 1834. december 4-én kötöttek házasságot a pozsonyi Szent Márton-plébániatemplom-
ban. Az eseményt megörökítve így állított 26 strófás, rímes emléket Dancsecs József ikervári plébános:

„Batthyány! Hõsök gyermeke, ’s párducos
Eurs nagy nemének vére, reménye, fel-
Váltod tehát, a’ mit viseltél
Szép honodért virító korodban,

Marsnak csatázó fegyverit egy kegyes
hölgynek szelíd keblével: örülve lépsz
Ezzel ma oltárhoz szívedbõl
Gyújtani áldozatot Hymennek. […]

Mert Hölgyed is Gróf egy híres, és dücsõ
Nem, most fesellõ bimbaja lészen – a
Nagy ’s hõs ZICHY vérnek leánya,
Mely szüle annyi vitézt, ’s erényes

Bölcset hazánknak hajdan: ezen deli
Nõd Gróf hason tûzzel hevül a, dücsõ
Hon köz javáért. – Óh! Azonban
Béke hazánkra, ’s örökre jöjjön.”

E nemes friggyel kezdõdik a magyar történelem egyik fõszereplõjének, s vele élete párjának egy
szép korszaka, majd kálváriája. Mert bár a történelemkönyvek csak Batthyány Lajos személyével fog-
lakoznak, de hogy addig eljutott a forradalomban, hogy a szabadságharcot leverõ, leveretõ uralkodó ki-
végeztesse, részben a feleségének, Zichy Antóniának is köszönhetõ.

A házasság után az ikervári kastélyban töltött néhány év a gazdaság felvirágoztatásának idõszaka
volt. A kibontakozó reformmozgalom hatására azonban sógorával, Károlyi Györggyel együtt Pestre
költöztek. Ezekben az években erõsödött Batthyány hazafisága és tenni akarása. Vitathatatlan, hogy eb-
ben nagy szerepe volt feleségének. A pozsonyi országgyûlés (1839–1840) után késõbb megalakult az
Ellenzéki Párt. A 10 pontos tervezetben megfogalmazták, hogy a nõk bevonása fontos a nemzeti meg-
újulásba, és ezt a gyakorlatban is próbálták megvalósítani, s ebben a két Zichy grófnõnek nagy szerepe
volt. Egy mondatot idézünk az elvekbõl: „A hazaszeretet fölgerjesztésére minden veszélyeztetett nem-
zetnél hathatós eszköznek tapasztaltatott a nõnem ösztönzése, hogy ezt nálunk is mennél elõbb fogja fel
dicsõ szerepét, iparkodni fogunk.”

A két grófnõ ebben a mozgalomban nagy szerepet játszott. Felidézzük az 1844. augusztus 10-én tar-
tott polgárõri õrhad zászlószentelését, ahol a zászlóanya szerepére a két Zichy grófnõt kérték fel. Az
eseményt Petõfi is megírta Batthyány és Károlyi grófnék címû versében:

„Láttátok-e a két tündérvirágot,
borús hazánknak két sarkcsillagát?
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Evezhetsz bátran, nemzetem hajója,
Nem veszthet az célt, aki ilyet lát. […]

Én láttam, láttam! […] megmutatta õket
Szent vágyaimnak a szövétnekfény!”

Miután a szabadságharc elbukott, Batthyány Lajos miniszterelnököt 1849. október 6-án kivégezték.
A kivégzés után a családnak, Zichy Antóniának és három gyermekének menekülni kellett az országból.
A grófné Svájcot választotta. Elõször Zürichben, késõbb Genfben telepedtek meg, ahol a Boissière-pa-
lotában tartózkodtak a hazatérésig. 1856-ban térhettek haza Magyarországra. Elõször a fõvárosban a
József Nádor téren laktak, majd a Koronaherceg utcában, végül a Borz utca 10. számú házban találtak
otthonra. Azt több forrásból is tudjuk, hogy Batthyány Zichy Antónia grófnõ a nyarat a budai hegyek
között töltötte (Hölgyfutár 1860. március 24.). A grófnõ nem érezte magát biztonságban a fõvárosban,
ezért az édesapja, Zichy Károly a dákai kastélyt választotta otthonául a családnak. A dákai kastélyról a
következõ írást találjuk: „Pápától nem messze, Dáka községen túl rendezett park mellett visz az út Som-
ló felé. A gyönyörû platánok, s vadgesztenyék által képzett hûvös félhomályban egy kastély fehér hom-
lokzata villan ki egy pillanatra, s azután eltûnik a kíváncsi szemeink elõl, mint a regék tündérlakai. Mi-
kor megenyhül a lég, az átláthatatlan lombsátor alatt megszólal panaszos hangján a fülemile, s a közeli
erdõség visszhangozza keservét… Ide tér vissza évenként a gyászoló özvegy, kit egy ország részvéte kí-
séri, s a szegények és szerencsétlenek áldják lépteit.” (Dunántúli Képes Naptár az 1882. évre) Ebben az
ideális környezetben folytatta visszaemlékezésének írását a grófné, melyet 1882 végén fejezett be. Az
elõszóból idézünk.

„Kedves Gyermekeim!

Ezen emléklapokat számotokra írtam. Ti mind a hárman még olyan gyenge korban voltatok, mikor
szegény atyátok a legborzasztóbb gyûlöletnek és bosszúnak áldozatul esett, hogy akkor – Emmyt talán
kivéve, noha õ is még kisleány volt – egyik sem tudta felfogni a nagy veszteséget, mely benneteket ért, se
a módot, hogy – és miképp történt. Ezen gyászos nap, szívembe egy mély sebet ejtett, mely azóta soha-
sem hegedett be…”

A visszaemlékezések megírása után ott a dátum: „Dáka, Ockt. 6-án 1882.”

A következõkben a Dákán eltöltött három évtized alatti eseményekrõl emlékezünk meg. Az elsõ lé-
nyegesebb történet 1859. szeptember 4-én volt, amikor Batthyány Emma feleségül ment gróf Batthyá-
ny Gézához. Az eseményrõl a Pesti Napló szeptember 14-i számában jelent meg a következõ tudósítás.
„A lakodalom a szó szoros értelmében magyaros volt, annyira, hogy a kacagányos õseink sírjaikból
fölkelve részt vehettek volna a magasztos ünnepélyben, melyre a deli leventék és bájos fõúri hölgyek
mind díszes nemzeti öltönyben jelentek meg, örömükben maguk is eljárták volna a palotást. A vendégek
között ott voltak a Batthyány, Károlyi, Zichy grófok, Deák Ferenc és számos fõrangú család egyes tag-
jai, mind a legfényesebb magyar díszruhában.” Az esküvõ után a vendégsereg egy része a közeli
Somlószõlõsön gróf Zichy Manó kastélyában folytatta a mulatozást. Ezek a tények, de a hagyomány
õriz egy anekdotát is a lakodalomról. A fiatal csinos Batthyány Ilona a lakodalomban a fején egy boros-
üveggel táncolt és azt énekelte, hogy „Jaj de huncut a német, hogy a fene enné meg.” Az ünnepség ha-
zafias tüntetés volt az osztrák elnyomás ellen.

A Gyõri Közlönyben olvasható, hogy a református gimnazisták gimnasztikai, testi gyakorlati vizsgá-
ján, Pápán részt vett Batthyány grófnõ. Megemlítjük, hogy a következõ év január 6-án Batthyány
Lajosné és gyermekei, Ilona és Elemér látogatást tett Döblingben gróf Széchenyi Istvánnál. Június 3-án
Batthyány Lajosné részt vett Pápán a bencés gimnázium zászlóavató ünnepségén mint zászlóanya. Ez
alkalommal díszes nemzetiszín szalagot adományozott az iskolának.

1861. február 26-tól március 4-ig gróf Teleki László volt a kastély vendége. Ebbõl az alkalomból Te-
leki Lászlót és a grófnét fáklyás felvonulással tisztelték meg a pápai diákok, tanárok és sok más tisztelõ-
je. A tisztelgésen Tarczy Lajos és Vaszari Kolos mondott köszöntõt. Néhány sor a tudósításból: „Febru-
ár 28-án du. 4 órakor mintegy 500–600 fõre menõ közönség vonult ki a új református kollégium udvará-
ról, de képviselve volt itt a város minden rendû és rangú lakossága. A menetet Tóth József 1848-as ez-
redes vezette. A menet a Rákóczi-indulóval vonult végig a Dáka felé vezetõ utcákon, s mire a Laki útra
ért, száma jól megnövekedett. Kéttornyúlakon a Hunyadi-indulóval mentek át, Dákára a Klapka-indu-
lóval vonult be a menet. Dákán Lázár Lajos pápai ügyvéd házánál gyújtották meg a fáklyákat, azután
szép rendben Batthyány Lajosné kastélya elé vonultak. A kastély homloka elõtt egyik sarkától a másikig
kettõs félkörben álltak fel a fáklyások, mire a félkör közepén a református fõiskola énekkara Kölcsey
Himnuszát énekelte. Az elhangzott beszédekre Teleki László válaszolt. Az ünnepség után a fáklyákat ha-
lomra hányták és a Szózat éneklésével hagyták el a kastély elõterét.”
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Az 1865. év elején Váli Mari Pápáról egy küldöttséggel felkereste a grófnét és meghívta õt a Pápai
Jótékony Nõegylet összejövetelére. A grófné elfogadta a meghívást és rendszeresen részt vett a farsangi
bálokon és teaestéken. Errõl Váli Mari emlékezik meg kéziratos naplójában: „Míg Váliné volt a Nõegy-
let elnöke minden év kóstolójának nagyon kapós cikkei képezték a pompásan készített dákai küldemé-
nyek, különösen a nagyszerû sonkák, melyeket a grófné személyesen vitt be Pápára. Az összejövetelekre
többször elvitte unokáját Keglevich Bélát is.” (Peti Józsefné Váli Mari Emlékiratai, kézirat az Országos
Széchényi Könyvtárban)

A községben népszerû és tisztelt volt az özvegy és családja. 1868. május 3-án született Schramek
Ambrus ’48-as tisztnek, a birtok intézõjének a leánya, akit Antóniának kereszteltek, a grófné és fia,
Elemér lettek a keresztszülei. 1883. január 7-én a Pápai Lapok közölte, hogy Schramekné meghalt és a
temetésen megjelent Batthyány grófné is. 1882-ben a katolikus plébános arról panaszkodott a grófnõ-
nek, hogy a templom rossz állapotban van, segítséget kért a felújításhoz. A grófnõ még abban az évben
saját költségén rendbe tetette a templomot. A felszentelésen elhelyezték a templomban a Batthyá-
ny–Zichy család közös címerét, mely ma is ott látható. A felszentelésre szeptember 24-én került sor, és
a meghívott vendégeknek a grófné egy díszes süteménytálat ajándékozott, melyen ez a szöveg volt ol-
vasható: „Emlékül Batthyány Lajos özvegyétõl Dáka, szeptember 24., 1882.” 1883. január 7-én a Pápai
Lapok közölte, hogy gróf Batthyány Lajosné két szegény sorsú árva református iskolás gyermek élel-
mezését, öltöztetését és taníttatását magára vállalta.

1888. augusztus 15-én Batthyány Lajosné grófnõ „párját ritkító
ünnepélyességgel” tartotta meg Brandmayer Eleonóra komorna

50 éves szolgálatának jubileumát. Az ünnepségen jelen voltak
a grófnõ gyermekei és unokái.

Az ünnepség után pár hét múlva a grófnõ megbetege-
dett, vesebajt kapott. Kezelõrvosa, dr. Bakody mindent el-
követett, de megmenteni már nem lehetett. Szeptember
29-én szombaton este 6 órakor meghalt. A Pápai Lapok
szeptember 30-i száma elsõként közölte e gyászhírt, en-
nek nyomán az ország szinte valamennyi sajtója rész-
véttel írt a kivégzett miniszterelnök özvegyének életút-
járól, áldásos tevékenységérõl. A grófnõ súlyos állapo-
táról értesítették fiát, Elemért, aki azonnal Dákára uta-
zott, még idõben érkezett és a híradások szerint az õ je-

lenlétében halt meg.
A kastélyból a koporsót a dákai katolikus templomba

vitték, ott ravatalozták fel, s ott tartotta a beszentelési szer-
tartást Korbély György nyárádi plébános két ferences szerze-

tes segédletével. Óriási tömeg volt jelen a gyászszertartáson. A
család tagjai, a közvetlen hozzátartozókon túl ott voltak a megyei

küldöttségek, a pápai református fõiskola tanári kara és a
tanulóifjúság képviselõi. Veszprém megyét gróf Ester-
házy Móric fõispán képviselte. Ezért az ugyanezen napon
tartott vármegyei közgyûlésen Véghelyi Dezsõ alispán el-

nökölt. Határozatot hoztak, hogy a családnak írásban és jegyzõkönyvben fejezik ki részvétüket. A jegy-
zõkönyvben ez a szöveg olvasható: „Megemlékezik továbbá gróf Batthyány Lajosné szül. Zichy Antónia
grófnõrõl, Magyarország elsõ felelõs miniszterelnökének özvegyérõl, ki férjének erõszakos úton bekö-
vetkezett halála után hosszú özvegyi gyász alatt erõt meríthetett a nemzet minden hû fiainak gyászából
és forró részvételébõl, s ezen erõt mindenkor arra használta fel, hogy megtegye hazájának és hazájáért
mindazt, amit egy fennkölt lelkû nõ megtenni képes.”

A holttestet Pápáról vasúton szállították Pestre és az állomásról egyenesen a Kerepesi úti temetõ
halottasházába vitték. Október 11-én reggel már nagyszámú gyászoló közönség gyülekezett a ravatal-
nál, 9 órakor megérkeztek a család tagjai, sorban érkeztek az ország minden részérõl a gyászolók.
Romaiser József prépost 10 órakor szentelte be a halottat és a koporsót négyes díszfogat vitte a
mauzóleumhoz.

A Dákán 1989-ben megalakult Szülõföld Baráti Kör ápolja Zichy Antónia és a családjának emlékét.
Tóth Dezsõ
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Karácsony Sándor reneszánsza
Születésének 125. évfordulója alkalmából

Németh László nem minden alap nélkül nevezte Karácsony Sándort „mágnes ember”-nek. Demok-
ratizmusa, németellenessége miatt, mely párosult az ifjúságra gyakorolt rendkívüli hatásával. 1945-ben
még Rákosi Mátyásból is olyan kijelentést váltott ki, hogy Karácsony Sándorra kell bízni az ifjúság ne-
velését, mivel azt írták róla: a demokrata nevelésnek a múltban is legfõbb képviselõje volt. A Vallás és
Közoktatási Minisztérium rendeletére alakult meg az Országos Szabadmûvelõdési Tanács (OSZT) Ka-
rácsony Sándor elnökségével, mely az ifjak és felnõttek iskolán kívüli mûvelõdését kívánta szolgálni. A
változó idõk szellemében a folyóiratukat Új Szántásnak hívták. 1946-ban a Magyar Demokratikus Ifjú-
sági Szövetség (MADISZ) elnökévé választották. Magyar Cserkészfiúk Szövetsége néven még igyeke-
zett megmenteni a hazai cserkészetet. Karácsony Sándor legalapvetõbb elve a másik ember tisztelete
volt. Hamarosan a támadások sora éri. Andics Erzsébet szerint a demokrácia kizárja azt, hogy mindenki
önállóan tevékenykedjen mint autonóm lény. A dogmatizmus erõsödésével a hatalomért folyó harcban
narodnyikizmus, népiesség vádjával a Társadalmi Szemle 1948-ban szabadmûvelõdési tevékenységét
marasztalta el. Még részt vett a sok vihart kavart Bibó-vitában. A MADISZ is befejezte mûködését,
õsszel pedig feloszlatja az elsõsorban az õ könyveit megjelentetõ Exodus munkaközösséget. 1949 ele-
jén egykori tanítványa, az államtitkárrá avanzsált Bóka László támadja Népiesség és népnevelés címû
tanulmányában. Az év végén a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) már a klerikális reakció egyik kárté-
kony alakjának tartja, az MDP titkársága pedig a nyugdíjba küldésérõl határoz. 1950 márciusában
Losonczy Géza ítéli el tevékenységét az induló Mûvelt Nép elsõ számában. Ekkorra az OSZT-vel Kará-
csony Sándor elnöki pozíciója is elenyészik. Az egyre erõsödõ politikai boszorkányüldözés hatására
kénytelen feladni a debreceni egyetemen betöltött tanári állásást. „1950. évi július hó végével […] meg-
rokkant egészségi állapotomra hivatkozással nyugállományba helyezésemet kértem” – írta egy évvel
késõbb önéletrajzában. Azt az embert, aki elsõ világháborús sérülése dacára, két bottal járta az orszá-
got, mozgásterében, tevékenységében teljesen szûk baráti körébe szorítva, már csak az évrõl évre
összeállított Bibliaolvasó kalauz éltette. 1952. február 23án elhunyt, 61 évet élt. (1891. január 10-én
született Földesen.) A budapesti Kerepesi (Fiumei úti) temetõben helyezték örök nyugalomra. Már nem
tudta meg, hogy megvonták a nyugdíját.

Karácsony Sándor szellemi öröksége azonban továbbra is széles kör-
ben élt és hatott, gátolta a dogmatikus diktatúra ideológiai meg-
gyökeredését, kifejlõdését, különösen erõs volt ez a hatás a Tiszántúlon,
ahol az értelmiség a debreceni egyetemen Karácsony Sándor és a refor-
máció szellemiségében szocializálódott. A hamu alatt izzó parázzsal alig
tudtak valamit kezdeni. A pártálam sziszifuszi harcra kényszerült, Debre-
cenbe konferenciát hívtak össze, hogy rásüssék a haladásellenesség bé-
lyegét. Mindennek ellenére Karácsony Sándor hívei és tanítványai Ke-
rékgyártó Elemér disszertációjának nyilvános vitáján megakadályozták
annak elfogadását. 1955-ben a Társadalmi Szemlében olvashattuk Ke-
rékgyártó Elemértõl: „A népies-karácsonyista nézetek veszélyessége is
abban áll, hogy egykori németellenességük, elméletük egyes álprog-
resszív elemei sokak számára elfogadhatóvá teszik ezt a lényegében és
egészében reakciós irányzatot […] Felfogásuk ilyen értelmemben egyben
szlávellenes is, ami egyúttal szovjetellenes álláspontot is jelentett. Kom-
munistaellenességük szintén kirívó volt.” Tudománytalannak, népellenesnek jelentik ki. A következõ
évtizedekben nemlétezõnek tekintették, neve teljes elhallgatásba került. Nevének, munkáinak véletlen-
szerû, óvatlan felbukkanása szinte azonnali retorziót vonzott maga után. A hatvanas évek közepén, szü-
leim elmondása szerint a „sandristák”, így nevezték legbuzgóbb híveit, kijátszva a hatalom fürkészõ
szemeit, rendszeresen tartották a kapcsolatot. Eléggé reménytelenül igyekeztem életével, munkásságá-
val megismerkedni, felkerestem a családját is. A róla vagy általa írt munkákból alig tudtam egy-kettõ-
höz hozzájutni az antikváriumok nagyközönség elõl zárt polcairól.

1969 õszén pár évre lehetõségem volt Karácsony Sándorral közös szülõfalunkban, Földesen munkát
vállalni, ahol egyre többet hallottam a nagy hírû professzorról, akirõl szívesen emlékeztek a helyiek.
Karácsony Sándornak az Exodus Kiadónál megjelent írásai többé-kevésbé a negyvenes évek végéig
hozzáférhetõek voltak Medgyessy néni trafikjában. Érdeklõdésemre a kamrából, elhúzható fedelû asz-

17

Karácsony Sándor



talból, vagy falitékából hozzám került például az Ifjúság és hivatás, de Lükõ Gábornak az Exodusnál
kijött, katonanótákat tartalmazó füzete is. A tantestületbõl Oros Károly kezembe nyomta a Morvay Pé-
ter szerkesztette Honismereti Híradó egyik szürke példányát, kérve, hogy szervezzünk egy szakkört,
hiszen egy vaskos köteg anyagom volt a földesi nemes családokról, köztük a Karácsony famíliáról. Be-
jártam Debrecenbe Szamosújvári Sándor jól szervezett szakkörébe, ahol megismerkedtem Ötvös Lász-
ló református lelkésszel, aki a 90-es évektõl rendszeresen felkért, hogy a Református Teológiai Dokto-
rok Konferenciáin Karácsony Sándorról tartsak elõadást. Debrecenben kaptam az egykori felvidéki
regöscserkésztõl Karácsony A magyarok istene kötetét. Újabb három évre Hajdúböszörményhez kötött
a munkám, a református esperestõl további Karácsony-kötetekkel gyarapodtam.

1976 végén visszajöttem Budapestre. Lendvai L. Ferenc megtörte a hallgatást Protestantizmus és
magyarság Karácsony Sándor pedagógiájában címmel a Világosság folyóiratban, ebbõl három év múl-
va kandidátusi disszertáció lett. Görög Sándor a Múzeum Kávéházba hívta Halász Pétert és engem is-
merkedni, azóta sok írásom jelent meg a Honismeretben, Karácsony Sándorról is. Hívott, menjek be a
szerkesztõségbe, ahol Töltési Imre fogadott és tartóztatott, várjam meg Morvay Pétert, aki Karácsony
tanítványa volt. Nem történt hiába, elsõ perctõl atyai barátom lett. Egy szuszra mindent megtudtam tõ-
le, „csucsai” volt, „csucsai front”-nak nevezte Karácsony Sándor az osztályát a Tavaszmezõ utcai Zrí-
nyi Gimnáziumban. 1920-tól nyolc éven keresztül sok idõt töltöttek Földesen, segítettek tanáruknak a
parasztgimnázium szervezésében. Lükõ Gáborral ott szívták magukba a népi kultúrát és késõbb ne-
megyszer énekelték nekem azokat a népdalokat, amelyeket Karácsony Sándortól tanultak. Morvay Pé-
ter, érezve elkötelezettségemet, elküldött Bodolay Gézához, aki a Petõfi Irodalmi Múzeumban éppen
egy országos irodalmi topográfia feltételeinek kidolgozásán dolgozott. Õ Karácsony Sándor nevét hall-
va egybõl keblére ölelt. Morvay és Bodolay biztatására nekiláttam a Karácsony-bibliográfia összegyûj-
téséhez. Nagy segítséget kaptam a kelenföldi gyülekezetben havonta összejövõ Karácsony-szeminári-
umban, amelynek Hajdú Péter református lelkész adott otthont. Ezt Kontra György vezette, rendszeres
látogatói között volt Vargha Balázs, Varga Domonkos, Bene Sándor, Gyulai Gábor, Székácsné Vida
Mária, Sebestyénné Fehér Klára, Kondor Imre, Jánosi Sándor, Karsainé Dezsõ Ágnes, Kiss Lajos,
Szathmáry Lajos, Kövendi Dénes, Kovács Bálint, Fábián Gyula, Hatvani László, Khoór Miklós, Kará-
csony Sándor lányai, Mária és Erzsébet. A forrásbázisom általuk is gyarapodott. Kontra, Kövendi, de
fõleg a holtig hû Lükõ Gábor adta a legtöbb kiadványt. Idõközben a nosztalgiázni Földesre lejáró Mát-
rai Gábor, a hûtlen tanítvány 1982-ben megjelent Mûhelyeim története kötetében csúnyán megtámadta
egykori tanárát. A marxista értékelés ellenében, Karácsony Sándor védelmében sem Lükõ Gábor, sem
Varga Domokos korrigáló írásai sehol sem jelenhettek meg.

A növekvõ Karácsony-gyûjteményt kérésre kétszer is kiállítottam Földesen. A népfronttitkár, Gaál
Zsigmond kitalálta, el kellene a földesi mûvelõdési házat és iskolát Karácsony Sándorról nevezni. Az
ötletet helyben elfogadták, de a megyei pártbizottság és Aczél György útját állta. Lassan azonban ol-
vadni kezdett a jég. A Magvetõ Kiadó Magyar Hírmondó sorozatában 1985 könyvhetére kiadta Kará-
csony Sándor A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja címû kötetét. Engem is több oldalról
biztattak, adjam közre az összegyûlt anyagot. A földesi könyvtár vezetõje, Kónyi Lajosné vállalta az
anyagiakat, Simon Zoltán, a debreceni megyei könyvtár igazgatója pedig 1986-ban a kiadást. A megje-
lenés elõtt még megjelent nálam Lányi Gusztáv, kinek több mint félszáz kötetet adtam kölcsön és elkér-
te a bibliográfiám kéziratát, hogy a Magyarság, protestantizmus, társaslélektan címû, alcímében Ha-
gyomány és megújulás konfliktusa Karácsony Sándor életmûvében kandidátusi értekezéséhez mellékel-
je, amely majd csak 2000-ben jelenhetett meg az Osiris Kiadónál.

1988-ban a Tatán rendezett honismereti akadémián megjelent Pozsgay Imre, az elõzõ napon alakult
Németh Miklós-kormány minisztere. Morvay Péter mindjárt biztatott, beszéljek vele. Pozsgay minden-
ben segítõkész volt, és így végre 1989. szeptember 15-én a földesi iskola és mûvelõdési központ meg-
tarthatta a névadó ünnepélyt. Földes jeles szülöttjével immár méltán büszkélkedhetett a Budapestrõl,
Debrecenbõl és a sokfelõl érkezett ünneplõ tömeg jelenlétében. Földesen szárba szökkent a vetés. Péter
Imre vezetésével megalakult a Karácsony Sándor Mûvelõdési Társaság, mely évenkénti konferencia-
tartással és már tucatnyi füzet kiadásával ápolja Karácsony Sándor szellemi örökségét. Pedagógusna-
pon pedig Budapesten a Fiumei úti temetõben levõ sírjánál teszi tiszteletét. 1991-tõl a kiváló tanárokat
Karácsony Sándor-díjjal jutalmazták, de pár éve ez abbamaradt, napjainkban kérvényezik a felújítását.
A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya megörvendeztetett bennünket Hegyi beszéd és az Ifjúság és
hivatás címû munkáival. Kolozsváron a Református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontja kiadta a Nyu-
gati világnézetünk felemás igában címû kötetet. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pedig a
Leckék a leckérõl címû füzetét adta közre, 1992-ben Kontra György Karácsony Sándor életérõl szóló
mûvét jelentette meg.
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Lükõ Gábornál találkoztam Mándoky Kongur Istvánnal, nagy tervei voltak; Közép-Ázsiában kíván-
ta megjelentetni Karácsony Sándor munkáit, korai halálával ez csak szép álom maradt. Pécelen
1991-ben megalakult a Csökmei Kör Heltai Miklós vezetésével. A névválasztás Bocskai István 1606.
évi címeres nemesleveléig megy vissza, miben Csökmei elõnévvel látjuk a Karácsony családot. Kará-
csony Sándor Csökmei Sándor néven adta ki a negyvenes évek elején az Exodus kiadásában elsõ világ-
háborús verseit. A Péceliek szinte azonnal újra megjelentették Karácsony a Magyar nyelvtan társas-
lélektani alapon címû kötetét. Pécelen rendszeresen tartanak egy nyári és egy téli konferenciát, maguk-
ra vállalták Karácsony Sándor munkái újrakiadását. A kisebb kötetek, füzetek után a Széphalom
Könyvmûhely vezetõje, Mezey Katalin segítségével Karácsony Sándor alapvetõ tíz nagy munkáját a
könyvesbolti forgalomban is elérhetõvé tették. Szûkebb körben érhetõ el A teljes Írás Istentõl ihletett
címmel az évente megújuló Bibliaolvasó kalauz. A Csökmei Kör reprint kiadása a Szenczi Molnár Al-
bert által fordított Szent Dávid király százötven zsoltára, mely elõször 1948-ban látott napvilágot Kará-
csony Sándor megújításában. 1993-ban tette közzé a Honismeret Karácsony Sándor és Csökmõ címû
elõadásomat. A szárszói konferencia 50. évfordulóján Kanyar József biztatására tartottam emlékezést
Szárszón és a Politikatudományi Intézetben, ezek olvashatók az évfordulós kötetben. Óbudán a Deme
Tamás vezette Sándor Kör tart rendszeresen elõadásokat. A debreceniek konferenciát tartottak és termet
neveztek el róla. A nagykõrösi Református Tanítóképzõben Szenczi Árpád vezet szemináriumot. A kis-
pesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda jubileumi évkönyvet adott ki
A Tavaszmezõ utcai egykori Zrínyi Gimnázium falán portréval ellátott emléktáblát avattak 1995-ben.
Karácsony Sándor posztumusz a Magyar Örökség Díjat is megkapta. Ezek után elmondhatjuk: megér-
tük az örök elhallgatásra ítélt Karácsony Sándor újjászületését!

Karacs Zsigmond

Hatvan éve történt:
forradalom és szabadságharc, 1956
Pruha József Tûzoltó utcai szabadságharcos
emlékei 1956-ról1

Hat évet kaptam, és letöltöttem ebbõl 3 év 8 hónapot, és akkor jött az amnesztia.
Én október 24-én kerültem bele az 56-os eseményekbe, mert bejártam a Repülõ Szövetségbe, ott

voltam az ejtõernyõs hadosztály vezetõje. Jöttem egyszer haza, és pont a Tûzoltó utcai garázsnál jár-
tam, amikor láttam, hogy csoportosulnak a gyerekek, nem tudtak beindítani egy teherautót, én odamen-
tem és segítettem nekik, mire azt mondták, hogy ha már beindítottam, menjek el a Péterfy Sándor utcai
kórházba, mert élelmet kell hozni. Elmentem velük, és így kapcsolódtam be a mozgalomba.

A Tûzoltó utcába én október 24-én kerültem be Csongovaival.2 Angyal István3 október 27-e körül
került oda. Én inkább Csongovaival voltam kapcsolatban. Erdélyi Sándor hadnaggyal, és még sok más
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1 Pruha József 1930-ban Kispesten született kétgyermekes munkáscsaládban. 1945–1948 között a Kõbányai
Textilgyárban dolgozott, ezután ejtõernyõs tanfolyamot végzett és hivatásos katona, oktató lett. 1952–1953
között a Szovjetunióban járt Katonai Akadémiára. Hazatérte után a székesfehérvári felderítõ zászlóalj parancs-
noka lett, majd a Repülõ Szövetség Ejtõernyõs Alosztályának vezetõjévé nevezték ki. 1954–1955-ben kétsze-
res magyar bajnok volt ejtõernyõ-mûugrásban. A forradalom idején a ferencvárosi Viola utcában lakott. Októ-
ber 28-án csatlakozott a Tûzoltó utcai csoporthoz. Élelmiszert szállított, majd késõbb is sofõrködött. Fõleg
Csongovait kísérte tárgyalásokra. Emlékezete szerint a járõrszolgálat megszervezésében, valamint az ÁVH-s
tisztek behozatalára irányuló akciókban is részt vett. Pruha október 31–tõl ideje nagyobb részét a Magyar
Nemzeti Repülõ Szövetség Forradalmi Bizottságában töltötte. 1956. december 7-én vették õrizetbe, de pert
nem indítottak ellene: a hatóságok 1957. március 26-án szabadlábra helyezték. 1960 augusztusában ismét le-
tartóztatták és fegyverrejtegetés, valamint államtitok megsértésének vádjával 1961. január 3-án 6 évre ítélték.
1963. április 1-jén szabadult. A visszaemlékezést 2016-ban jegyeztük le.

2 Csongovai Per Olaf (1930–2005) filmrendezõ, a Tûzoltó utcai szabadságharcosok egyik vezetõje, a Nemzet-
õrség Operatív Bizottságának tagja volt, 1956 novemberében emigrált.

3 Angyal István (1937–1958) a Tûzoltó utcai szabadságharcosok parancsnoka, a forradalom leverése után elfog-
ták, majd ellenforradalmi és államellenes szervezkedés vádjával halálra ítélték és 1958. december 1-jén kivé-
gezték.



tiszttel voltam együtt. Naponta szaporodott a létszám, elsõ nap még nem ismertem senkit, se Angyal
Istvánt, se a Csongovait, Szirmai Ottót. Csongovaival két nap után kerültem össze, mert õk bejártak a
Parlamentbe a különbözõ tárgyalásokra. Tudták, hogy én hadseregnél is mûködök, megszerveztem a
járõrszolgálatot, biztosítást, és megszerveztem a figyelõállásokat, hogy ha jönnek az Üllõi útról „bará-
taink”, akkor tudjuk fogadni õket. Ez volt az én feladatom.

Az Üllõi úti Örökimádás-templom kilövésre nagyon alkalmas volt, mert egy holt tere van, az úttól
egy kicsit beljebb helyezkedik el. Ott megszerveztem két géppuskaállást, úgyhogy amikor jöttek a „só-
gorék”, akkor megszórtuk õket. Volt egy pár halott, mert nyitott páncélautóval jöttek. Késõbb aztán jöt-
tek harckocsival is, de akkor meg kapták a benzines üvegeket.

Innen a járõrözés különféle helyekre ment. Például nagyon sûrûn kimentünk a Központi Vásárcsar-
nokba, mert biztosítottuk, hogy ne lopjanak. Járõröztünk, õrséget adtunk a Tûzoltó utca környékén.
Tiszta dolog volt, senkit nem bántottak ártatlanul, védték a kerületet, védték a vagyont. Meg elmentünk
házakhoz, ahol tudtuk, hogy ávós van. Egy párat össze is szedtünk, egyikük pont a fõhadiszállásunkkal
szemközti szomszéd volt, egy államvédelmi hadnagy, egy egyszerû paraszt, aki bent volt a Parlament-
ben levélhordó. Olyan nyomorban élt a családjával, hogy el sem akartam hinni. Vigyáztunk, hogy ne-
hogy véletlenül bántsák õket. Volt olyan is, amelyiket tetemre hívtuk.

Bejártunk a Parlamentbe, én fõleg Szirmait vittem sokszor, mert Kádárral is tárgyalt, Kiss Károllyal,
Münnich Ferenccel és Tildyvel is. Megegyeztünk Tildyvel, hogy a Tûzoltó utcai egységet úgy szervez-
zük meg, hogy az majd a parlamenti õrséget elvállalja. Ez nem jött létre, mert november 4-én támadtak
az oroszok. Nem mertek a Viola utcába bemenni 1 hétig, mert kivittünk oda hordókat, amikben állati
belek voltak, õk meg nem tudták, hogy mi van a hordókban, így csak kívülrõl lõttek be löveggel, aztán a
gyalogság bejött. Mi áttörtük a falakat fönt a tetõn, a padláson, és úgy közlekedtünk egyik házból a má-
sikba. Végül az oroszok az utcákat ellepték nyitott és zárt harckocsikkal, mindenki menekült. Könnyû
fegyvereink voltak, löveg nem volt, de nem is lett volna értelme. Mindenki menekült, átvágtuk a tetõ-
ket, és az egész környéken mi elleptük a tetõket. Az utcán nem lehetett szökni, ott már tele volt államvé-
delmisekkel, meg a szovjetekkel.

Én ezután már nem láttam Angyalt, de tudtam, hogy a Péterfy Sándor utcai kórházban van, voltam
én is ott, röplapokat készítettünk. Volt egy olyan eset, hogy az aktatáskámban vittem a röplapokat, mi-
közben a karhatalom már ott volt. Odajött hozzám egy százados és megkérdezte, hogy mit viszek. Én
erre hirtelen azt mondtam, leleteket. Erre elengedett.

20

A budapesti Ferenc körút és Üllõi út keresztezõdése 1956-ban a Ferenc körút 43. számú lakóépületbõl
fényképezve (Az eredeti fotó Páli Imre tulajdonában)



Mikor már szétvertek bennünket a IX. kerületben, akkor húzódtunk a Péterfy utcai kórházba, ahol a
fõorvos nyomott fel bennünket, így le is tartóztattak. Nekem marha nagy szerencsém volt, mert mond-
tam, hogy reggel elmegyek, és megnézem, hogy van a feleségem. Én a Viola utca 35-ben laktam, mel-
lettünk volt az óvoda, és velünk szemben volt ez a dögraktár, ahol a belek voltak. Szóval az volt a sze-
rencsém, hogy elmentem haza. Ha nem mentem volna haza, letartóztattak volna. Mikor visszaértem a
kórházba, már a portás azzal fogadott, hogy nehogy visszamenjek, mert tele van pufajkással az épület.
Elmentem haza, de aztán hajnalban bevittek engem is. Az Angyal István elleni perben nem voltam ben-
ne, de mindenki megkapta a büntetését. Egy biztos, hogy Angyal és Szirmai nem tett olyat, amiért köte-
let kellett kapnia. Angyal Pistának soha nem láttam a kezében fegyvert, Auschwitzból jött haza. Szir-
maival együtt mozgalmi emberek voltak.

Volt egy szovjet foglyunk, egy katona, aki tudott magyarul is, aztán kiderült róla, hogy besúgó.
Vaszilnak hívták. Nem én foglalkoztam vele, hanem ott lévõ gyerekek, azt hiszem, fél napot volt csak
ott, aztán fölszívódott.

November 7-én Angyal kitetette a vörös zászlókat is, hordóba szúrták bele õket. Nem volt ez fasisz-
ta, jobboldali társaság, melós volt mindenki. De a végén mindenkit felakasztottak, ha piros volt azért,
ha zöld, akkor azért. Olyan ítéleteket kaptunk, hogy belenyögtek a tanúk.

Nem tagadom, hogy engem az államvédelem késõbb beszervezett, talán ezért is jöhettem ki a bör-
tönbõl hamarabb. A beszervezés úgy történt, hogy bent feküdtem a Gyorskocsi utcában. Fertõzõ máj-
gyulladást kaptam. Azt mondták, hogy meggyógyítanak, csak írjam alá. Persze, hogy aláírtam! Egy
piszkafáért kötelet adtak. Úgy hullottak az emberek, mint a legyek. Viszont mikor kijöttem, akkor én tá-
jékoztattam azokat az embereket, akiket figyelnem kellett volna. Ez után a játék után engem bevittek.
Azt mondták, nem baj elvtárs, ilyen van, adunk egy másikat, akit meg kell figyelni. Annak is elmond-
tam ugyanezt, és az is eltûnt, de aztán visszajött és tanúskodott mellettem, hogy én mentettem meg az
életét. Ezután azt mondták: ejnye-ejnye elvtárs, ez már azért baj, de semmi gond, hozunk magának egy
másik embert. Hoztak is, és annak is elmondtam ezt, mire az az ember elõhúzott a zsebébõl egy bilin-
cset, és rám kattintotta.

Közzéteszi: Gönczi Ambrus

Néhány személyes élmény hatvan év
távlatából

A délutáni tüntetést október 23-án én is úgy éltem meg, mint legtöbben közülünk; csak az este lefo-
lyása volt talán kevésbé tipikus. Mikor lassan eloszlott a tömeg, én nem mentem se a Parlamenthez, se a
Sztálin-szoborhoz, hanem a rádióhoz indultam. A szûk utcában összeszorult tömeg ütemes kiáltásokkal
követelte, hogy felolvassák a rádióban néhány követelésünket. Egy idõ után – szinte meglepetésünkre –
beleegyezést jeleztek az épületbõl. Beengednek egy kis küldöttséget, akik majd elõadhatják mondani-
valónkat. Tényleg bement néhány fiatal – és természetesen nem került elõ újra és a követelések felolva-
sásáról persze szó sem volt. A feldühödött tömeg valahonnan gerendákat kerített és azzal kezdtük ostro-
molni a kaput. Sose felejtem el azt a pillanatot, amikor a fakapu betört – a gerendát én is tartottam – és
mögötte egy teljesen üres csarnokban találtuk magunkat és minden továbbvezetõ ajtó fehér páncélozott
acélból volt. Nyilvánvaló volt, hogy itt nem jutunk tovább.

Én erre föl elmentem, már nem emlékszem hova, és egy autórádióban hallgattam aztán Gerõ hírhedt
beszédjét. Mikor visszaindultam a rádió felé, akkor már lõttek ott. Véletlenül mellettem szorongott a
Kiskörút egy kapualjában kiképzõ hadnagyunk, aki meglepetésemre vadul átkozta az ávót és az oroszo-
kat; én õt mindig vonalasnak tartottam. Ez volt a forradalom egyik legmeglepõbb élménye, ahogy ész-
revettem, hogy szinte mindenki úgy gondolkozik, mint jómagam, csak korábban sose mertük vélemé-
nyünket kinyilvánítani, csakis a legszorosabb baráti körben.

Ezek után letettem minden rádióval kapcsolatos tervemrõl és hazamentem gyalog Lágymányosra,
ahol szüleim szorongva vártak. De aztán újra elindultam a város felé apámmal éjjel és tanúja lettünk an-
nak, hogy vonulnak a szovjet páncélos oszlopok a város felé a Fehérvári úton. De egy kis eredményt el-
könyvelhettünk: egy vegyszergyár dolgozott még ott és sikerült rávenni õket, hogy lépjenek õk is
sztrájkba. Emlékszem mekkora elégtétel volt, mikor hallottuk, hogy a gépek leállnak.
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Október 25. volt nekem egy különösen emlékezetes nap. Én is ott voltam délelõtt a híres jelenetnél,
amikor néhány szovjet tank legénysége, legalábbis látszatra, fraternizálni kezdett a fiatalokkal és a tö-
meg, közte tankok is, kezdett lassan a Parlament irányába vonulni. Talán az mentette meg az életemet,
hogy fölfedeztem egy mellékutcában egy magyar tankot. Kíváncsi lettem, lehet-e velük beszélni és a
tömegbõl kiválva odamentem és megálltam közvetlenül a tank elõtt és próbáltam kapcsolatba lépni ve-
lük. De a torony nem nyílt ki és a résen keresztül persze nem láttam senkit. De azért hadonásztam egy
darabig közvetlenül az orruk elõtt; hirtelen felbõgött a motor és a tank hátrafelé ment néhány tucat mé-
tert. Én meg mentem utána, az meg újra meghátrált. Miután ez a játék kétszer-háromszor megismétlõ-
dött, békén hagytam õket; kezdtem félni is, mi lesz, ha hirtelen nem hátra, hanem elõre indul. Utólag
valahogy arra a világhírûvé vált képre emlékeztet a jelenet, mikor egy fiatal 1989-ben a Tienanmen té-
ren Pekingben feltartóztatott egy menetoszlopot. Persze az csak külsõleges hasonlóság, mert én nem
tartóztattam fel menetoszlopot, hanem csak megpróbáltam „beszédbe elegyedni” egy magányos tank-
kal, amelyik már úgyis állt.

Veszélyben nemigen voltam. Mire indultam volna újra a Parlament felé, már lehetett hallani a tüze-
lést. Véletlenül ott volt viszont apám, aki egy árkád alatt túlélte a sortüzeket; tõle hallottam késõbb, mi
történt ott. De mielõtt találkoztam volna vele este, belekerültem egy igen kényes helyzetbe. Abban egy
Eszter nevû gimnazista lány volt „hibás”, akivel néhány héttel korábban ismerkedtem meg, és mint az
21 évesen gyorsan megtörténik, azon nyomban fülig beleszerettem. Még 23-a elõtt megbeszéltem vele
randit a Kiskörút és a Rákóczi út sarkára csütörtök estére, ama óra alatt. Bár nemigen hittem, hogy el-
jön, nekem persze ott kellett lennem. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem fog eljönni, elindultam ha-
zafelé, vállamon még egy magyar zászlót cipelve. Mentem a Kiskörúton dél felé, mikor láttam néhány
fegyverest magyar tiszti egyenruhában (lehet, hogy ávósok voltak) egy kapualjban állva. Odaparan-
csoltak és kérdezték, nem tudom-e, hogy kijárási tilalom és statárium van. Mondom igen, épp megyek
hazafelé, ott meg ott lakom. Közölték velem, hogy sajnálják, de most agyon kell hogy lõjenek. Könnyû
elképzelni, mit éreztem. De sikerült bizonyos fokig megõrizni nyugalmamat és mondtam, kérem hagy-
janak életben, kikutathatnak, nincs nálam semmi fegyver, igazoltam is, hogy tényleg Lágymányoson la-
kom és kérdeztem, mit nyernek azzal, ha most engem agyonlõnek, ahelyett, hogy hazaengednek. Rövid
tanácskozás után mondták, iszkoljon hazafelé, de gyorsan. Persze, hogy nyakamba vettem a lábamat!

Egy-két nappal késõbb szintén este mentem a Vár irányából hazafelé, nem tudom már, mit akartam
ott, talán Bartha Dikit kerestem. Mikor elértem az egykori Erzsébet hidat, észrevettem, hogy a Gel-
lért-hegy alatt, egészen a Szabadság hídig, egy szovjet menetoszlop áll, teljesen lesötétítve, teljes
csöndben. Még utcai lámpák sem égtek. Röviden gondolkoztam, mit csináljak, mert már õk is láttak en-
gem. Ha próbálok elszaladni, az gyanút kelthet és akkor esetleg még inkább lelõnek. Erre föl folytattam
utamat, igyekeztem meg se gyorsítani lépéseimet. A szemem sarkából visszapillantva láttam, hogy újra
meg újra fegyverrel céloznak rám, de nem lõnek, úgyszólván „továbbnyújtottak” az elõttük álló „kollé-
gáknak”. Az egész valahogy szürrealista élmény volt. Mikor elértem a Szabadság hidat, ahol újra égtek
lámpák és nem volt szovjet, akkora kõ esett le a szívemrõl, mint az egész Gellért-hegy!

November 4-én hajnalban ébresztett minket az ágyútûz. Apámmal elindultunk gyalog a Kamaraerdõ
irányába, egészen a szovjet üteg alá érve, amely a várost lõtte. Persze meglapultunk, fegyverünk úgy
sem volt, és kétségbe esve morfondíroztunk azon, ami most éppen történik.

Néhány nappal késõbb az egykori Pénzügyminisztérium (ma ott van a Hilton) romjainak pincéjében
akartunk B. Diki meg én fegyvereket elrejteni. Hirtelen elfogott valami igen rossz érzés, mondom
Dikinek, én körülnézek gyorsan fönt. Amit láttam, az szinte megfagyasztotta a vért az ereimben: szov-
jet járõrök fésülték át a környéket, már csak két házzal voltak odébb. Õrültként lerohantam és ordítot-
tam, dobj el mindent, rohanjunk. Még idejében sikerült eltûnnünk valami pincéken át, amiket barlango-
zó idõkbõl ismertünk.

Ezek után november 16-án hajnalban hármasban elindultunk a határ felé, Dikivel és egy barátjával,
akit csak futólag ismertem. A városhatárban fölvett minket egy teherautó, amin már több hasonló szán-
dékú fiatal csücsült. Hirtelen egy magyar katonai járõr leállította a teherautót és elvette a személyi iga-
zolványainkat. Teljes volt a kétségbeesés, hogy ilyen hamar „dugunkba dõltünk” és tûnõdtünk, mi lesz
most. Hát az lett, hogy a teherautó továbbindult; hát ez meg mi? Mikor a járõr már a látóhatáron kívül
volt, megállt újra a teherautó és a vezetõ kiosztotta az igazolványokat! A tiszt ugyanis a paksamétát ke-
zébe nyomta, mielõtt továbbengedte. Gyõrben egy vadidegen család fölvett éjszakára és másnap vonat-
tal folytathattuk az utunkat, mert a MÁV csak egy vonatot járatott, ui. Gyõr és Kapuvár között! Világos,
miért. A kapuvári állomáson vártak már helybeli parasztok, akik néhány százasért átvezették a menekü-
lõket a Hanságon. Már esteledett, mikor elértük a késõbb oly híressé vált andaui hidat. Azon viszont
magyar „zöldávósok”, tehát határõrök álltak. A paraszt mondta, várjunk ott az erdõszélen, õ majd be-
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szél velük. Nem mondhatom, hogy a bizalmunk ben-
ne határtalan volt, de nem volt más választásunk, mint
dideregve várni. Akkor õ intett, jöjjenek! Mi odamen-
tünk, a határõrök barátságosan üdvözöltek, menjünk
csak át a hídon és tartsunk balra, késõbb majd látunk
egy nagy tüzet, az már Ausztria, ott majd fölszednek
minket. Csak néhány nappal késõbb vált hírhedtté az
a híd, mert a magyarokat oroszok váltották le és azok
meg lõttek. Nyugaton késõbb filmet is készítettek er-
rõl a hídról. Végig fantasztikus szerencsénk volt!

A szerencse továbbra se hagyott el bennünket. Mi-
vel Diki elég jól tudott németül, mi hárman az elsõ
gyûjtõhelyrõl megszöktünk, végül is a traiskircheni
gyûjtõtáborba kerültünk. Ott háború utáni emigrán-
sok játszották meg magukat nagyon, majd õk össze-
gyûjtik az egyetemi hallgatókat és elosztják õket kü-
lönféle országokba. Hát az nagyon nem tetszett ne-
künk. Hallottuk talán egy hét után, hogy német kül-
döttség van a lágerben. Erre odamentünk, Diki elme-
sélte nekik, kicsodák vagyunk és mi Németországba
szeretnénk menni és ott tovább tanulni; a harmadik
fiú egy rokonhoz akart Belgiumba menni, de nem
sokkal késõbb õ is Németországra váltott. A németek
mondták, minden rendben, regisztráltak és mondták,
másnap reggel 7 órakor jöjjünk vissza. Teljes titokban
tartva a dolgot, nehogy az emigránsok föltartsanak
minket, megjelentünk ott és máris indultunk. Már éj-
jel volt, mikor a különvonat Passaunál elérte a német határt. A pályaudvar ki volt világítva, rezesbanda
üdvözölte a „szabadsághõsöket” és üdvözlõ beszédeket tartottak, amibõl én persze egy kukkot sem ér-
tettem. Ui. mi az elsõ különvonatban voltunk, ami Németországba érkezett!

Késõbb lecsökkent a németek lelkesedése, mikor tízezerszámra jöttek oda a magyarok. De az elsõ-
ség a továbbiakban is nagy hasznunkra volt. Göttingenben rögtön és soron kívül elhelyeztek minket di-
ákotthonokban, még fel is ruháztak minket és december elején már be voltunk iratkozva az ottani egye-
temre. Az elsõ hetekben minden nagyon érdekes és új volt, de úgy kora tavasszal rám tört nagyon a hon-
vágy és elég soká tartott, amíg teljesen megbarátkoztam a helyzettel – amire igazából minden okom
megvolt.

1960-ban megszereztem a geológusi diplomát és 1961-ben doktoráltam. 1965-ben kerültem a
karlsruhei Természettudományi Múzeumba, ahonnan 1997-ben mint osztályvezetõ vonultam nyugdíj-
ba. 1969-ben az ottani egyetemen habilitáltam magam, tehát megszereztem az egyetemi magántanári
minõsítést. 1963-ban egybekeltem egy karlsruhei lánnyal, van egy fiunk és egy lányunk.

Trunkó László

Múzeum tûzben – egy érintett emlékei
A Természettudományi Múzeum földtani gyûjteményeinek
pusztulása az 1956-os tûzvészben

Az 1956-os magyarországi forradalom harci cselekményei nem kímélték a kulturális intézménye-
ket, így a múzeumokat sem. Kár érte az Iparmûvészeti Múzeumot, a Természettudományi Múzeumot, s
a Magyar Nemzeti Múzeumot. A legnagyobb veszteséget a Természettudományi Múzeum szenvedte el,
mivel nemcsak a Baross utcai épülete harmadik emeleten lévõ állattani gyûjtemények jelentõs része
égett el, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum épületének második emeletén lévõ Ásvány- és Kõzettára,
valamint Föld- és Õslénytára gyûjteményeinek mintegy 80%-a, továbbá a tetõtérben lévõ Európa-hírû
Afrika-kiállítása is teljes egészében.
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Akkor már több mint két éve dolgoztam a Föld- és Õslénytárban mint geológus. Itt indult tudomá-
nyos pályám. Az idõ tájt fejeztem be egyetemi doktori disszertációmat a magyarországi eocén
nagyforaminiferák egyik jellegzetes nemzetségérõl, az Assilinákról. Október 23-án hazatérõben ma-
gammal akartam vinni a kéziratot, hogy a szükséges javításokat otthon megtehessem benne. De nagyon
nehéz volt a táskám, így íróasztalomon hagytam a paksamétát. Ott pusztult az egész a vizsgálati anyag-
gal együtt.

A pusztulás és következményei megtapasztalójaként emlékezem az akkori eseményekre, felidézve a
tûzeseteket, a pusztulás mértékét, néhány emlékezetes epizódot és az újjáéledés reményteli momentu-
mait.

Tûzesetek idõrendben
Október 24., szerda: 12,13 óra tûzjelzés. E szerint a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeum utcai olda-

lán két helyiség égett. Itt voltak a múzeum épületének elkészültétõl, 1846 óta a Természettudományi
Múzeum Ásvány- és Kõzettára gyûjteményei és munkaszobái. A tûzoltók eloltották a tüzet, de a harcok
miatt „visszaszerelni” már nem tudtak. Újabb tûzjelzés 18,08, valamint 19,25 órakor, azonban egyik al-
kalommal sem sikerült a tûzoltóknak az épülethez jutni a közeli Magyar Rádió körüli, Kálvin téri és
Múzeum körúti heves tûzpárbajok miatt. Ugyancsak sikertelen volt a kivonulás már október 25-én, csü-
törtökön 1,03 órakor. A közben egyre jobban elhatalmasodó tûzrõl 2,36 órakor újabb riasztás érkezett.
A tûzoltóknak végül is nagy nehézségek között sikerült a „kárhelyre” érkezni, s az akkorra már nagy ki-
terjedésû tûz oltásához fogni. Újra égett az Ásvány- és Kõzettár a II. emeleten, az Afrika-kiállítás a III.
emeleten, valamint a tetõ. A tûz az épület Puskin utcai oldala felé terjedt, veszélyeztetve az Országos
Széchényi Könyvtárat. Négy tûzoltócsoportnak megfeszített és hõsies munkával sikerült a tüzet lokali-
zálni, de a heves harcok miatt nem sikerült az oltást befejezni. Ugyanis a hajnalban az épületbe behatoló
oroszok leparancsolták a tûzoltókat a pincébe. A harcok elülte után a lángok reggel 6,15 órakor újra fel-
csaptak, s csak 8,25re tudták a tûzoltók a bútorokat „lefeketíteni”. Még kisebb tetõtûzhöz riasztották a
tûzoltókat (17,10 és 20,46 órakor), amit eloltani véltek, amikor a 23,17 órakor leadott tûzjelzés szerint
„igen nagy tûzhöz” riasztották a tûzoltókat. A Múzeum utcai ablaksor, valamint a Puskin utcai oldal 5
ablaka mögött hatalmas tûz tombolt. Ekkor semmisült meg teljesen a másodszor égõ Ásvány- és Kõzet-
tár, s ekkor égett ki a Föld- és Õslénytár. Csak október 26-án, pénteken hajnali 3,50 órára sikerült telje-
sen eloltani a tûzet. Még október 26-án, pénteken (7,17), 27-én, szombaton (14,18), 28-án, vasárnap
(10,14 és 15,46) történt tûzjelzés, de e tüzek többnyire csak kisebb, ún. parkettatüzek voltak, amelyeket
hamar eloltottak.
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Ez adatokból, melyeket Minárovics János tûzoltóezredes, a Tûzoltó Múzeum egykori igazgatója,
maga is hivatásos tûzoltó, munkájából vettünk (Magyar Múzeumok, 1997/3.), s melyek a tûzoltóság
központi ügyeleti naplójából származnak, kiderült, hogy e napokban összesen 14 tûzhöz riasztották a
tûzoltókat a Magyar Nemzeti Múzeumba (4 kivonulás sikertelen volt!). Ebbõl kettõ olyan nagyméretû
és heves volt, hogy katasztrofálisnak nevezhetõ. Mindkettõ október 25-én, csütörtökön történt. Az
egyik hajnalban, ekkor égett ki az Ásvány- és Kõzettár, s az Afrika-kiállítás; a másik éjjel, ekkor égett
tovább az Ásvány- és Kõzettár, és égett ki a Föld- és Õslénytár. Meg kell említeni, hogy az Õslénytár
bejárati folyosóját egy aknagránát belövés is érte, ledöntött egy gyûjteményszekrényt, de helyrehozha-
tatlan kárt nem okozott.

A tûz oka
A múzeum épülete körül október 23-a és 26-a között az elõbbiekben említett három helyen heves

tûzharcok folytak. Az épületben lakó Kovács nevû portás, valamint Gál nevû fûtõ (keresztnevükre nem
emlékszem, Kovács késõbb elhagyta az országot, Gál pedig tudomásom szerint elhunyt), továbbá a tûz-
vész idején az épületet megközelítõ múzeumi alkalmazottak az események egy-egy részletét felelevení-
tõ elmondása alapján a tüzet az épület Múzeum utcai frontjának második emeletén, a Múzeum körúttól
számított negyedik ablakát érintõ gyújtólövedék okozhatta. Innen terjedt a tûz a mai Pollack Mihály tér
felé. Ezt bizonyítja, hogy az ásványtani kiállítás Múzeum körúti négy terme épségben megmaradt.

Tûzõrségben
A tûzesetekrõl, szinte azzal egy idõben tudomást szerzett az érdekelt Magyar Nemzeti Múzeum és a

Természettudományi Múzeum fõigazgatósága. A további károk megelõzése, ill. a meglévõk csökkenté-
se érdekében közös éjjeli õrséget szerveztek. Az õrség feladata az volt, hogy 16 órától másnap reggel 8
óráig óránként járja körbe a tûz által érintett helyiségeket, s a zsarátnokokat, az esetleg fellobbanó ki-
sebb tüzeket oltsa el, a nagyobb tüzeket pedig jelentse a tûzoltóságnak.

Az õrségben esõsorban fiatal és a múzeumhoz viszonylag közel lakó munkatársakat kértek fel, ter-
mészetesen már a harcok elülte utáni napokban. Így jelölt ki engem is telefonon közvetlen fõnökömön,
Csepreghyné Meznerics Ilonán keresztül Boros István fõigazgató. Ennek nyomán kétszer, október
29-én, hétfõn és október 31-én, szerdán került rám a sor. Elõbbi alkalommal ifj. Endrõdy Sebõ, utóbbi
alkalommal Horváth Lajos zoológusokkal voltam õrségben (sajnos azóta mindkét kollégám elhunyt).
Tartózkodási helyünk a Nemzeti Múzeum földszintjén egy belsõ, jól védett helyiségben, az ún. kataló-
gusszobában volt. A Nemzeti Múzeumból Radnóti Aladár régész, egy általam akkor elõször látott Ki-
rály nevû kolléga, valamint a Kovács nevû bennlakó portás voltak társaink.

A bejárandó helyiségeket mintegy félméteres törmelék fedte. Ez a bútorok elszenesedett darabjai-
ból, az õsmaradványok többnyire „oltott meszébõl” (a 90%-ban mészkõbõl álló kövületeket a tûz ége-
tett mésszé hevítette, majd az oltó víz „beoltotta”), de legnagyobb részt a falakról az oltás hatására le-
pattogzott vakolatdarabokból állt. Ebben és ezen botorkáltunk a félhomályban, mivel fényt a még szór-
ványos lövöldözés miatt nem mertünk használni. Utunk során mindenhol a pusztulás lehangoló képe
fogadott. Számomra a legszomorúbb és legelkeserítõbb látvány egykori szobám volt. Mindenhol, így
íróasztalom helyén is törmelék, pernye és hamu volt, benne az elhamvadt disszertációm. Több mint egy
év munkája ment veszendõbe! Egyik jár-
õrözésünk alkalmával döbbentünk rá: az
Õslénytár azért égett ki, mert az Ásványtár-
ral érintkezõ egyik helyiség falában a múlt
századi leválasztáskor benn hagyták az aj-
tótokot, s ezt eltakarva építették fel mindkét
oldalon a mennyezetig érõ könyvszekré-
nyeket. A tûz az ajtótokon keresztül terjedt
át az Õslénytárba!

Mi pusztult el?

A világ harmadik leggazdagabb és leg-
értékesebb ásványgyûjteménye. Az Ás-
vány- és Kõzettár mintegy 140 000 leltári
tételt számláló állományának hozzávetõleg
80%-a lett a tûz martaléka. A pótolhatatlan
veszteségek közül néhány kiemelkedõ. El-
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égett a gróf Széchényi Ferencné gróf Festetics Julianna 1803-ban adományozott válogatott ásványok-
ból álló kollekciója, mely az Ásványtár, rajta keresztül tulajdonképpen a Magyar Természettudományi
Múzeum alapító gyûjteménye. Elemésztette a tûz Szájbély L. (1838), Fauser A. (1842), Brunswick-
Forray-Chotek (1853), F. Lobkowitz (1870) kapitális példányokat is tartalmazó pompás gyûjteményeit.
A veszteséglistán található Weiss verespataki termésarany-gyûjteménye, a dél-afrikai, braziliai, ke-
let-indiai ritkaságokat is tartalmazó gyémántkollekció, a magyar lelõhelyekrõl, vagy magyar kutatók-
ról, mecénásokról elnevezett ásványok (többek közt nagyágit, szilvanit, petzit, krennerit, semseyt,
andorit, lorandit stb.) különgyûjteménye, a csodálatos színekben játszó vörösvágási nemesopál-gyûjte-
mény, valamint a 484 lelõhelyrõl 1295 darabot tartalmazó, s nemzetközileg is nyilvántartott meteorit-
gyûjtemény. A maradék, mintegy 20%-nyi anyag a tûztõl nem érintett négy Múzeum körúti oldalon lé-
võ kiállítási terem vitrinjeinek alsó, fiókos részében volt.

A Föld- és Õslénytár közép-európai viszonylatban számottevõ, mintegy 140 000 leltári tételes gyûj-
teménye szintén 80%-os veszteséget szenvedett el. Az újragyûjthetetlen anyagok közül néhány kiemel-
kedõ: a világhírû csehországi kambrium Barrande természetbúvár által az 1800-as években gyûjtött
trilobita- (háromkaréjos õsrák) kollekció, a világhírû németországi mezozoós lelõhelyek (többek közt
Solnhofen, Holzmaden) gazdag és változatos korall, molluszka, brachiopoda, lábasfejû, gerinces fauná-
ja, a Párizsi-medence nagyszerû megtartási állapotú eocén puhatestû gyûjteménye, az egri Wind-
téglagyár agyagbányájából elõkerült közel 200 fajt (benne több típust!) tartalmazó felsõ-oligocén
molluszkagyûjtemény, Kossuth Lajos torinói számûzetése idején gyûjtött tengeri pliocén csiga- és
kagylógyûjteménye, autográf alátétcédulákkal. A gazdag gerinces anyagból elégett a Prodinotherium
hungaricum õsormányos típuspéldánya, több Semsey Andor mecénási gesztusa nyomán gyûjtemé-
nyünkbe került tökéletes megtartású holzmadeni jura õshüllõ lelet (Ichthyosaurusok, Mystriosaurusok),
a jégkorszaki óriáslajhárok közé tartozó Glyptodon több hatalmas páncélja, valamint a történeti idõk-
ben kihalt, hatalmas õsmadárnak, az Aepyornisnak a világon legnagyobbnak tartott tojása (csupán fél-
száz példányát tartják nyílván a múzeumok!). Az anyag mintegy 20%-a az osztályvezetõi szobában és
az udvari hosszú folyosón menekült meg a megsemmisüléstõl.

Mindkét tár veszteségeit növelte az, hogy a rendkívül gazdag, számos XVIII. századi alapmûvet tar-
talmazó könyvtár, valamint a több száz kéziratos földtani térképet is magában foglaló térképtár meg-
semmisült. Elégett a tárak valamennyi mikroszkópja (a lencseüvegek megolvadtak, a statívok elgörbül-
tek), egyéb mûszerei (goniométerek), összes leltárkönyve és a kutatók számos elkészült dolgozatának
kézirata (többek közt a szerzõé is!).
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Néhány emlékezetes epizód
A tûzõrség egyik bejárása során egy félelemkeltõ élményben is részünk volt. Az ásványtári hosszú

folyosón a törmelék között egy emberi tetemet, gyanítottuk: lelõtt felkelõ, véltünk felismerni a kintrõl
beszûrõdõ gyér fényben (érdekes, a közvilágítás és a telefon többnyire mûködött a harci események
alatt is!). Késõbb a reggeli világosságban már láttuk, a tetem nem más, mint az ásványtári folyosó feletti
Afrika-kiállításból a kiégett födémen keresztül lezuhant Néger dobos címû súlyos bronzszobor. (Elkép-
zelhetõ, milyen hõfokú tûz lehetett ott, ha a födém vastraverzei is meghajlottak a szobor súlya alatt!)

A tûzõrség pihenõje alatt sok mindenrõl beszélgettünk. Ennek során tudtam meg, ki ihlette Weöres
Sándor kitûnõ költõnket A kutya-tár címû kedves versének megírására. A már említett Radnóti Aladár a
székesfehérvári István király Múzeumban kezdte régész pályafutását. Mesélte: igazgatója, a sors vala-
mi különös rendelése folytán Weöres Sándor volt. Egy napon, mikor Weöres belépett a szobájába, ép-
pen régészeti cserepeket leltározott, akkurátusan tussal felírva a cserepekre a leltári számot, majd azt
beírta a hatalmas leltárkönyvbe. Weöres nézte, nézte egy darabig Radnóti munkáját, majd megkérdezte
- mit csinálsz? Radnóti válaszolta – leltározok. Se szó, se beszéd Wöeres kiment a szobából. Másnap
bement Radnótihoz, letett az asztalára egy cetlit, melyen ez volt: „Harap-utca három alatt / megnyílott
a kutya-tár / Síppal-dobbal megnyitotta / Kutyafülû Aladár.” S ment a versike tovább…!

A sors különös kegye folytán az Õslénytár folyóiratai közül a Neues Jahrbuch címû szaklap kb.
15–20 kötete megmaradt. A kötetek egy könyvállvány legalsó polcán voltak szorosan egymás mellett, s
a törmelék alatti tökéletlen égés miatt csak megpörkölõdtek, de megmaradtak. Greskovics Antal kitûnõ
könyvkötõnk restaurálta azokat, s korommal kissé színezõdve, a kiszáradás után hullámos lapokkal, ma
is használhatók. S ha már könyveknél vagyunk, meg kell említeni: az újra felállított könyvtárunk elsõ
kötete egy olyan könyv, melyet Géczy Barnabás, az Õslénytani Tanszék akkori adjunktusa, ma egyete-
mi tanára, akadémikus, még a tûzvész elõtt kölcsönzött ki, s már csak az újjáépült Õslénytárba tudott
visszahozni. E kötet viseli az 1-es leltári jelzetet!

S volt egy olyan epizódunk is, melyre manapság azt mondanák: „Rossz helyen volt, rossz idõben!”
Az Aepyornis (elefántmadár) tojásáról van szó. Említettük, hogy csak mintegy félszáz példányát tartják
nyílván. A II. világháború után a nyilvántartó múzeum körlevélben érdeklõdött, nem pusztult-e el vala-
melyik a háborús események során? Fõigazgatóságunk örömmel közölte a múzeummal: épségben meg-
maradt a ritka lelet. A szituációra felfigyelt fõhatóságunk, s elrendelte a rendkívüli érték különleges õr-
zését, azaz a kiállításból le kellett vinni a gyûjtemény biztonsági szekrényébe, s helyébe a másolatát kell
kiállítani. Mit ad Isten, az eredeti a gyûjteményben elégett, a másolat a kiállításban megmaradt!

S meg kell emlékeznünk egy nem igazi epizódról, hanem inkább folyamatról, a külföldre is szétkül-
dött segélylevelekre hosszú hónapokon át mázsaszám érkezõ ajándékokról. Megható volt a nemzetközi
segítségnyújtási készség. A világ szinte minden részébõl érkeztek adományok, s nem csak a gazdag
nyugati országok intézetei küldtek rengeteg õsmaradványt, de a szocialista országok, közte – meglepe-
tésünkre – a Szovjetunió is. Tõlük kaptuk paleozoós anyagunk pótlására a legértékesebb õsmaradvány-
anyagot. A sok-sok könyv- és folyóiratadományból pedig ki kell emelni a New York-i Természettudo-
mányi Múzeum évkönyvsorozatát. Õk a múzeum elnöki irodája bõrkötéses reprezentatív kollekcióját
küldték el, a könyvek gerincén aranyos nyomású „President” felirattal.

Az új bútorzatot a Fõvárosi Kézmûves Vállalt szállította. Vezetõje Kajdy Pál belsõépítész, egykori
iparmûvészeti fõiskolai tanár volt. A kivitelezést õ irányította. A szekrények átvételére egyszer engem
küldtek ki. Láttam, az elkészült szekrények hátának jobb felsõ sarkába krétával felírja „Jó Kajdy”. Kér-
deztem: miért jelöli meg így a szekrényeket? „Mert ez az én minõségellenõrzõ jelem!” – válaszolta. Az
elegáns, korszerû szekrények ma is megvannak a felirattal együtt mint a tartósság és minõség mintapél-
dányai!

Újjáéledés
A nagy anyagi és szellemi veszteségek elõször minden érintettben reménytelenséget és bénultságot

okoztak. Sok minden pótolhatatlan volt, az újrakezdés sokáig elképzelhetetlennek tûnt. A legnehezebb
az események és következményei tudati feldolgozása volt. A reményt, az újrakezdés szükségességét és
realitását osztályvezetõnk, a rendkívüli hitbeli erõvel és mozgósító képességgel rendelkezõ Csep-
reghyné Meznerics Ilona naponta plántálta belénk. Tartózkodási helyiséget szerzett számunkra, elõször
a Nemzeti Múzeum Éremtárában, majd a Történeti Képcsarnokban, végül a helyreállítás elõrehaladtá-
val az embertani kiállítás egyik termében.

Közben megindult az újjáépítés, mely az egykori helyiségeinkben lévõ törmelék eltávolításával kez-
dõdött. Feladatunk akkor a még meghatározható õsmaradványoknak a törmelékbõl való kiválogatása

27



volt. E munkában nemcsak a tárak munkatársai, hanem önkéntesek is, köztük három geológus egyetemi
hallgató is részt vett. Hadd idézzem nevüket: Mach Péter, Szabó Péter, Várszeghi Károly. A kimentett,
dokumentáció híján tudományos vizsgálatra alkalmatlan õsmaradványokat félretettük iskolai szemlél-
tetõ anyagnak.

A fokozatosan visszatért tetterõnk már megnyilvánult a helyreállító építkezés során. A munkaszo-
bák, a gyûjteményraktárak, laboratóriumok, preparatórium és a tároló bútorok tervezését már a mi el-
képzeléseink szerint végezték. S 1957 nyarán már hézagpótló gyûjtéseket végeztünk, s fogadtuk és ren-
deztük, osztályvezetõnk külföldi múzeumokhoz, egyetemekhez és földtani intézetekhez küldött segély-
kérõ levele nyomán az Õslénytárba mázsaszámra érkezõ szakkönyveket, folyóiratokat és õsmaradvá-
nyokat.

Mindezek nyomán és után elérkezett 1958. december 1-je, amikor az újjáépített tárakban újra indult
a tudományos és múzeumi munka.

Kecskeméti Tibor

Felhasznált irodalom. Boros István: The Tragedy of the Hungarian Natural History Museum. Annales
Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Series nova VIII. 1957. 491-505.; Jánossy Dénes: Egy paleontoló-
gus 56-os emlékei. Magyar Múzeumok 1996. 4. 30-31.; Kecskeméti Tibor: A Természettudományi Múzeum gyûjte-
ményei tûzvészben. Magyar Múzeumok 2006. 3. 34-37.; Mihályi Ferenc: Mi égett el a Nemzeti Múzeumban? Ma-
gyar Múzeumok 1996. 4. 28-29.; Minárovics János: A Nemzeti Múzeum 1956-os tûzeseteirõl. Magyar Múzeumok
1997. 3. 37-38.

Szeleczky Zita szózata1

Elhangzott 1956. november 14-én a buenos-airesi rádióban

Több, mint három hete küzd már az én drága hazám, Magyarország egy brutális ellenség, az orosz
megszállók ellen. Egy fegyvertelen kis nép a Szovjetunió óriási katonai ereje ellen. A magyar zászló ma
a szabadság jelképe a világ összes népe számára. Ezalatt a hosszú huszonkét nap alatt hányszor jött már
a híradás, hogy a magyar honfiak ellenállását elfojtották. Soha nem volt igaz! Ma sem az! Magyaror-
szág folytatja kétségbeesett küzdelmét, mert nem akar, és nem tud tovább élni az orosz megszállás, a
kommunista kormány és annak titkosrendõrsége által rákényszerített embertelen életformák között. A
nemzeti felkelés elnyomásáról szóló hírekkel Nyugatot és az Egyesült Nemzeteket akarják meggyõzni
arról, hogy a magyar nép ügye elveszett, s számára a külföldi katonai segítség feleslegessé vált. A ma-
gyarság pedig ezalatt várja – szívszakadva várja – a szabad népek segítségét. Kétségbeesett üzeneteik
eljutnak hozzánk: „Segítsetek! Küldjetek muníciót, már nem bírjuk tovább, asszonyaink, gyermekeink
harcolnak már, segítsetek! S. O. S., S. O. S.” Nyugat hallgat!

Az egész becsületes világ a magyarság segítségére szeretne sietni, mégsem mozdulhat senki. Az
Egyesült Nemzetek mindenkit megbénít!
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1 Szeleczky Zita világhírû színmûvésznõ szózatára egy vándorkiállításon találtam rá, melyet 2009-ben Sárospa-
takon is bemutattak. Az írás megdöbbentõ erejû, mert ma is megállja a helyét, minden sora érvényes és idõsze-
rû, ezért tesszük közzé. Emlékeztetõül közöljük a szerzõ rövid életrajzát. Szeleczky Zita 1915. április 15-én
látta meg a világot Nekézsenyben. A színiakadémiát mint a Nemzeti Színház ösztöndíjasa végezte el, majd
1936 és 1941 között a Nemzeti Színház rendes tagja volt. Megkapta a Farkas–Ratkó-díjat. A Fõvárosi Operett-
színházhoz szerzõdött 1944 elején. 1945-ben elhagyta az országot, a Népbíróság távollétében ítéletet hozott el-
lene. A népbírósági ítélet Petõfi Sándor Föl a szent háborúra címû versének egy hungarista esten történt elsza-
valásáért járt. Az emigrációban tündöklõ csillagként hordozta a megmaradás fontosságának és az összetartás
erejének zászlaját. Ausztriába, majd Olaszországba ment, 1948-tól pedig Argentínában élt, ahol kezdetben a
Magyar Színjátszó Társaság elõadásain szerepelt, 1951-ben pedig megalapította az Argentínai Magyar Nem-
zeti Színházat. 1962-ben az USA-ba költözött. 1949 és 1984 között a világ magyarok által is lakott városait
önálló mûsoraival utazta körbe. 1987. július 17-én az USA elnöke, Ronald Reagan kitüntette. 1990-tõl hazajárt
Magyarországra, a Legfelsõbb Bíróság pedig felmentette az 1947-es vádak alól, és teljes rehabilitációban ré-
szesítette, majd 1993-ban A Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetésben részesült. 1998-ban költözött
haza Magyarországra. 1999. július 12-én halálozott el, Nekézsenyben, a családi sírkertben helyezték örök nyu-
galomra. 2007-ben posztumusz Magyar Örökség Díjban részesült. 26 film nõi fõszerepét alakította, sok szín-
házi szerepe volt, több kazettája és lemeze jelent meg.



Huszonkét napja egyfolytában hull a magyar vér...
ömlik... olyan áradásban, hogy azt innen el sem tudjuk
képzelni. Akik a harcban nem estek el, elpusztulnak a
vesztõhelyen. Kádár, ez a gyilkos bábfigura, törvényszé-
keket állít fel, melyek tanúk nélkül, titkos üléseken ítélik
el a felkelõket, s az ítéletet azonnal végrehajtják. És ki
az, aki nem kelt fel ma Magyarországon a kommunisták
ellen? Hiszen éppen ez volt olyan szép és csodálatos,
hogy az egész nemzet egységesen harcolt, hogy egyek
voltak mindhalálig! Munkások és középosztály, bányá-
szok és nemesség, férfiak, asszonyok, gyerekek! Egy
egész ország, hihetetlen erõfeszítéssel és hõsiességgel,
halálával tett bizonyosságot a kommunizmus emberte-
lenségérõl, az egész világ elõtt!

Ilyen elvekkel és eszközökkel ki fogják irtani az
egész magyar népet. A nemzetközi kommunizmusnak
nem fáj a kiömlõ magyar vér. Éppen ellenkezõleg: min-
dig gyûlölni fogja az Istenért, Hazáért, Szabadságért,
Igazságért halni tudó magyarságot. „A magyar kérdés,
vagonkérdés” – mondta Sztálin, s ha a világ nem lép köz-
be, egész nemzetünket elhurcolják Oroszországba, ahol
borzalmas körülmények között, éheztetve dolgoztatják
õket halálra.

Minden magyar család siratja meghalt szeretteit, küszöbön a kemény tél, a nép tizenkét év óta
rosszul táplált, ruhátlan, a küzdelem, kivégzések, éhezés, fázás, elhurcolások, kínzások, félelem re-
ménytelenség, és az a keserves csalódás, hogy mialatt õk az egész világért harcolnak, az állig felfegy-
verzett „szabad” népek segítség nélkül hagyják õket kiirtani, elpusztulni. Még ez is a magyarság lelkére
nehezedik. Hogy bírhat el ennyi szenvedést egy nép? S Nyugat, az Egyesült Nemzetek, az európai NA-
TO hidegvérrel tudják nézni, mint menetel egy nép a halálba! Egy nemzet, mely a maga életáldozatával
mutatta meg a világnak, hogy mit jelent a kommunista paradicsom a gyakorlatban.

A katonai segítség lett volna a legkevesebb, amit a világnak nyújtania kellett volna a magyarságnak!
A LEGKEVESEBB!!! És ugyanakkor hálásnak lenni a Teremtõnek és megköszönni a magyarságnak,
hogy az õ áldozatuk folytán a legrettenetesebb ellenséggel folytatott háború nem a saját országuk föld-
jén folyik, hanem a történelem folyamán annyi magyar vérrel öntözött magyar földön.

Mit csinál az UNO? Magyarországért nem ültek össze oly sietve, mint a közel-keleti konfliktusért,
pedig ott állig felfegyverzett nemzetek állnak egymással szemben. Abban a kérdésben rögtön határoz-
tak és odaküldték az UNO-csapatokat! Magyarországra miért nem? Számunkra csak szép szavaik van-
nak, miközben hagynak bennünket elvérezni?! A mi vérünk nem ér annyit, mint az olaj? Vagy a mi vé-
rünk nem a világ vére? A mi könnyeink nem az emberiség könnyei? Miért nem kapunk katonai segítsé-
get? A mi vérünket nem használja fel Anglia, hogy lerohanhassa Egyiptomot? S a mi népünk élethalál-
harca szolgáltatja a nagyszerû propagandát az amerikai elnökválasztáshoz? Magyarországot hidegen
mérlegelve, tervszerûen áldozzák fel az idegen érdekekért!

Ha az UNO nem volna, Magyarország már régen szabad lenne, mert a világ összes becsületes nem-
zete segítségére sietett volna. Mire való az UNO, ha nem tudja határozatát érvényesíteni? Ha nincs er-
kölcsi ereje a szovjettel szemben, mi értelme van fennállásának? Miért nincs bátorsága kimondani:
„Megbuktunk, tehát feloszlunk, hogy a népek, amelyek segíteni akarnak Magyarországnak, szabadon
tehessék, amit akarnak!” Mire való az UNO, ha nem tud megvédeni egy országot, mely saját vélemé-
nye és határozata szerint a védelemre méltó és jogos! Ha nem képes megakadályozni az orosz önkénte-
sek Közel-Keletre való küldését, mi jogon akadályozza meg, hogy más országok önkéntesei segítsék a
magyarságot? Úgy látszik, az UNO csak azért van, hogy biztosítsa a szovjetet, nyugodtan folytathatja
kegyetlen politikáját Magyarországon, megtorlástól nem kell tartania, mert az UNO paralizál minden
népet! Igazság ez? S hogy tárgyalhat az UNO egy bábelnökkel, egy gyilkossal, akit a tankokkal és repü-
lõkkel elnyomott magyar nép, az éhezõ és fázó, bilincsbe vert, haldokló magyar nép nem ismer el veze-
tõjeként! S a szabad világon élõ UNO elismeri?!

Mi történik az UNO-ban? Pár napja még óriási többséggel rendelték el az orosz csapatok kivonulá-
sát Magyarországról, s ma ezzel a népgyilkos bábbal képesek tárgyalni?!
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A magyar népen elkövetett embertelen gyilkosságért az UNO és Moszkva egyformán felelõsek! Csak
a gyilkosság módjában van közöttük különbség! Én nem hiszem el, hogy az UNO nem tud segíteni Ma-
gyarországnak: NEM AKAR segíteni! S ebben az esetben nincs létezési joga!

Fölemelem szavam hazám védelmében az UNO GYENGESÉGE és TEHETETLENSÉGE ellen! És
kérem a világon szétszórt összes magyar asszonyt, hogy csatlakozzanak hozzám. Ígérjük, hogy nem ha-
gyunk addig nyugtot az UNO-nak, míg ki nem harcoljuk a következõket: Követeljük, hogy küldjenek
azonnal rendõrcsapatokat Magyarországra, hogy megakadályozzák a magyar nép további gyilkolását
és elhurcolását! Nemzetközi bizottság küldését kérjük, mely ellenõrzi, hogy a magyar népnek küldött se-
gítség valóban a szükséget szenvedõ és éhezõ néphez érkezik! Követeljük, hogy ne ismerjék el, és ne tár-
gyaljanak a gyilkos Kádárral, akit a magyar nép sohasem ismer el! Követeljük a deportált magyarok
azonnali visszaadását!

A világ valamennyi asszonya! Annyi szeretettel közeledtetek hozzánk, annyiszor kérdeztétek, mi
módon segíthetnétek nekünk a leghathatósabban? Most itt a pillanat, hogy megmentsük Magyarorszá-
got!

Fel fogom olvasni elõttetek azoknak a röplapoknak a szövegét, amelyeket tegnap, a küzdelem 22.
napján szórt szét a magyar ifjúság Budapest utcáin:

„Magyarok! Ne dolgozzatok a megszállóknak! Beosztjuk ételadagjainkat, segíteni fogjuk egymást,
megmutatjuk, hogy e nehéz órákban egyek vagyunk. Szabadságunk, becsületünk forog kockán! A világ
szeme rajtunk! Nem hátrálunk meg!” Aláírás: „A magyar ifjúság, mely harcol tovább.” Több mint há-
rom hét után éhezve, fázva, harcolva – így tudnak beszélni! Csodálatos nemzet! Én drága népem! Cso-
dállak és szeretlek! Szeretlek kétségbeesetten, mindhalálig! Odaadnám érted az életemet, szívesen,
hogy megmentselek!

Magyar asszony vagyok, s nem bírom, nem tudom kimondani azt a szót, hogy minden elveszett – én
nem temetem el népemet! Mikor a férfiak azt mondják, hogy elérkezett a vég, akkor nekünk, nõknek
kell erõseknek lennünk és elkezdenünk a küzdelmet!

Asszonyok! Segítsetek nekünk! Ha velünk éreztek, írjatok, táviratozzatok (egyénileg, vagy egyesü-
leteiteken át) az UNO-nak New Yorkba, vagy saját országotok UNO-beli képviselõjéhez – és követeljé-
tek ugyanazokat a pontokat, amit mi követelünk Magyarország számára!

Asszonytestvérem! Bárhol élj a világon! Sírva kérlek, segíts megmenteni Magyarországot! Ne
hagyd a levélírást holnapra, vedd a papírt, tollat, most rögtön! Ne mondd azt, hogy a te leveled nem
használ semmit, hogy az nem fogja befolyásolni az UNO-t, vagy nem változtathatja meg a végzetet!
Nincs „nem”, nincs „talán”, nincs „már úgyis késõ”. Csak hit van és cselekvés! Isten, Krisztus néznek
rád és várják leveledet! Honnan tudod, hogy nem éppen a te leveled lesz az, amely megakadályozza
százezrek elhurcolását és azt, hogy anyák elveszítsék fiaikat, gyermekek apáikat? Isten a te leveleden át
változtathatja egy nemzet hihetetlen szenvedését nyugodt boldogsággá, a sírást nevetéssé, s rád hullatja
vissza áldásként, amit teszel!

Argentin asszonyok! Világ asszonyai! Írjatok! Segítsetek megmenteni Magyarországot! Magyaror-
szág soha nem fogja elfelejteni a segítségeteket!

Közzéteszi: Fehér József

Illyés Gyula ’56-os naplóját1 olvasva
Milyen a jó napló? Izgalmas, érdekes és tanulságos, természetesen az olvasó szempontjából. Ez pe-

dig elsõsorban azon múlik, hogy milyen események történtek a napló írójával, valamint hogy mennyire
tudta érdekesen leírni a vele történteket, s azok kísérõjelenségeit – a kiváltott gondolatokat, a feltámadt
emlékeket, s az eseményekkel járó információkat. De a hangsúly a jó íráskészségen van. Ha Széchenyi
Zsigmond elhibázott egy nyulat, azt vadásznaplójában izgalmasabban írta meg, mint sok vadász három
tigris leterítését.

Illyés Gyula naplójegyzeteinek 1929-cel kezdõdõdõ sorozata régóta kedves könyveim közé tartozik,
amit újra és újra szívesen veszek elõ pihentetõ és egyben emlékezetfrissítõ olvasmánynak, különösen
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1 Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957. Atlantisz sorsára jutottunk. Illyés Mária elõszavával. Szerk.: Illyés
Mária és Horváth István. Magyar Mûvészeti Akadémia–Magyar Szemle, Bp., 2016. 264 old.



azokat az éveket, amik egyre jobban fedik saját életem emlékeit. Éles, szüntelenül dolgozó elme szelle-
mi termékei találhatók az eddig megjelent kilenc kötet mintegy 230 ívnyi lapjain. Hihetetlen mennyisé-
gû ismeret, gondolat, fölismerés és vélemény. Most, mikor – ki tudja hányadszor – ismét kézbe vettem
a rongyosra forgatott borítójú naplókat, hogy a lapszéli jegyzetekbõl, felkiáltójelekbõl, ceruzás aláhú-
zásokból felidézzem hangulatát, kedvem ellenére, szinte erõszakkal kellett magam rákényszerítenem,
hogy letegyem, és végre hozzáfoghassak ehhez az íráshoz. Most ugyanis, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójára megjelent, tízedik Naplójegyzetek kötettel vált teljessé a napló, ami az írót
27 esztendõs korától betegsége elhatalmasodásáig, sõt, felesége jóvoltából még az után is, földi élete
utolsó pillanatáig, kisebb-nagyobb kihagyásokkal napról napra végigkísérte.

Aki már próbálta, tudhatja, hogy az ilyen, „egész” életet végigkísérõ napló micsoda önfegyelmet,
lelki erõfeszítést kíván még az olyan embertõl is, akinek az írás a mestersége. Nyilván bizonyos mérték-
ben „grafománnak” is kell lennie, és fontosnak kell tartania a vele történteket, vagy az általa gondolta-
kat. De ezen kívül óriási, aszkézisig terjedõ önfegyelemre, másfelõl önkritikára van szüksége, hogy a
közérdekû és a magánérdekû eseményeket, gondolatokat úgy tudja elválasztani, hogy azok a helyes
arányban szerepeljenek naplója lapjain. Mert ne áltassuk se magunkat, se egymást: az ilyen feljegyzé-
sek túlnyomó része elsõsorban nem, vagy nem csak magánhasználatra készül, még ha sokan ezzel ámít-
ják is magukat és olvasóikat.

Illyés Gyula, úgy érzem, szeretett naplót írni. Igaz, hogy a naplóírás „terhét” bizonyos mértékig
megosztotta feleségével: kézírással készült, kisebb-nagyobb cédulákra írt napi feljegyzéseit felesége,
Kozmutza Flóra gépelte le és szerkesztette utóbb kötetekbe. Mint azt az 56-os naplót szerkesztõ leá-
nyuk, Illyés Mária írja elõszavában, apjának „szokása volt naptáraiba, vagy apróbb papírcetlikre leírni
egy-egy nap történéseit, de – saját vallomása szerint – rendszeres esemény naplót nem vezetett. Az aktu-
alitásokhoz kapcsolódó szövegei lényegében gondolatfutamok, rövid esszék.” De hiszen mûfajilag ilyen
a legtöbb prózai mûve is a Puszták népétõl, a Magyarokon, a Hunok Párizsbanon, az Oroszország címû
útirajzon és a többieken keresztül az Itt élned kellig és az általa regénynek nevezett Beatrice apródjaiig.

A 2014-ben megjelent Ostromnaplóval (1945. I. 10.–1945. IV. 24.) együtt immár tíz kötetnyi napló-
ból egész tanulmányra valót lehetne kimazsolázni Illyés naplóírással kapcsolatos nézeteirõl. „Naplót
írok, s valójában életem eseményei érdekelnek a legkevésbé, legfeljebb kapcsolódásuk foglalkozat né-
ha…” – jegyzi föl 1942-ben, aztán 1973-ban, már versbe szedve: „Naponta írok eztán valamit s ebbe a /
dobozba vetem. / Ez az én egér-rágcsálásom, hogy ne nõjjenek / oly hosszú fogaim, hogy bezárják a szá-
mat / a világ-kínálta táplálék elõl. / Örülnék, ha megcsapna néha legalább / a grafománia szele. / Ez
volna az én szárnyam.” De talán egyik kötet Naplójegyzetekben sem foglalkozik annyit a mûfajjal, mint
ebben az 1956-osban. Október 23-án Szabó Lõrinc költõi estje után feleségestõl mindketten Miskolcon
ragadtak, s mikor hírt kapott a fõvárosi utcai harcokról, úgy érezte: „Ha soha máskor nem, ez igazán a
naplóírás ideje.” Aztán november egyik napján azt jegyezte föl, hogy „Naplót írni, ez aztán a lehetõ
legközvetlenebb valóságábrázolás.” Január 21-én pedig: „A napló a legbizalmasabb írásmûnek látszik.
A legmegbízhatatlanabb. Gyorsan írok, tehát pongyolán, hamis hatásoknak engedve, egyre többször ér-
zem.” De azért ezekben a zaklatott idõkben, ebben az ûzött állapotban sem szakít azzal a leginkább
illyésinek nevezhetõ mûfajjal, amiben a napi események és a távoli emlékek mesterien, vagy talán
mondjam így: a maguk természetes módján keverednek, s lesznek Naplójegyzetekké.

A rendkívül találó Atlantisz sorsára jutottunk alcímet viselõ legújabb napló három részbõl áll. A köl-
tõ által készített napi feljegyzésekbõl, tehát a tulajdonképpeni naplóból, ami néhány éve került elõ
Illyésék „padlásán tárolt más témájú könyvek és iratok közül”, amirõl már sem a korábbi Naplójegyze-
teket szerkesztõ és válogató özvegy, sem leányuk, Illyés Mária nem tudott, de talán még maga a szerzõ
is megfeledkezhetett.2 Ehhez kapcsolódnak a kötet lábjegyzetei, amikben Horváth István történész –
mint az Elõszóban olvashatjuk – „feltárta, magyarázatokkal kiegészítette és belehelyezte” a naplóban
történteket. Továbbá õ gyûjtötte és állította össze a kötet végén lévõ Függelékben a naplóhoz kapcsoló-
dó dokumentumok anyagát is. A Jegyzetek és a Függelék úgy foglalja be Illyés szövegét, mint a szép és
értékes festményt a mûvészi stílusában egyenértékû keret.

Az 1987-ben megjelent Naplójegyzetek 1946–1960 3 1956-os esztendeje meglehetõsen szûkszavú,
„hiányos”, pár lapnyi erdélyi tudósítás után mindössze öt napról szóló beszámoló, ami Szabó Lõrinc
október 23-i, miskolci irodalmi estjérõl készült jegyzettel ér véget. Ez a legújabb, akkoriban jól elrej-
tett, szinte véletlen elõkerült ugyanazokkal a mondatokkal indul október 24-én, amivel a 29. esztendõ-
vel korábban kiadott befejezõdött (október 24. Miskolc): „El vagyunk vágva Pesttõl; a vonat állítólag
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ugyan indul, de »senki sem biztosítja, megérkezik-e.« Váltó fehérnemû annyi, amennyi egy nagyobb
irattáskába fér; amennyivel egy vidéki költõi est bevezetõjére indul az ember. […]” Aztán következik
az a fajta bizonytalanság, ami az egész naplót jellemzi, akárcsak azokat a napokat, heteket, hónapo-
kat… Én ezt a naplót természetesen nem tudományos történeti szakmunkaként, hanem – ha szabad
megkockáztatnom – honismereti szempontból olvastam. Miként élte meg a magyar társadalom egy ki-
váló megfigyelõképességgel, tájékozottsággal és felelõsségérzettel megáldott szellemi embere azokat
az idõket, mit tartott följegyzésre, továbbgondolásra érdemesnek? Ha van valami, amire ráillik a szó,
hogy, történelem alulnézetben, hát ez az! Még ha ez az alulról nézõ tekintet idõnként – nem véletlenül –
felülrõl pillantónak tûnik is.

Már Miskolcon elkezdõdtek a „meglepõ”, „feljegyzésre méltó” élmények: a munkások utcai felvo-
nulásán egyetlen vörös zászló sincs. Pestre jövet az országúton nehezen lehet elõzni a szovjet tankok mi-
att. Másnap a fõvárosban járkálva: dörögnek az ágyúk, történelmi esemény folyik, de a sorban állók
köznapi dolgaikat tárgyalják. Nem élik át, mi történik? De igen, csak nem szavakkal fejezik ki. Illyés fel-
jegyzi, hogy a Kossuth Rádió idõtöltelékként Fényes Szabolcs Sejh, hacacáré... címû kupléját játssza.
(Én ugyan Beethoven Egmont nyitányára emlékszem, s eszembe jut azóta is, valahányszor hallom.)
Aztán ahogy a történelem megkísérti az írót: Kállai Gyula megpróbálja rávenni, vállaljon mûvelõdési
miniszterséget Nagy Imre kormányában. Nem, mert „õ a tûz akar maradni és nem a kerék” – idézi a
lábjegyzet. Veres Péterrel, Tamási Áronnal, Farkas Ferenccel és másokkal már október 29-én megkez-
dik a Nemzeti Parasztpárt újjászervezését.

Közben tombol az utcai harc. Illyés kommentárjai: a párt felszólította a kommunistákat, hogy fegy-
verrel védjék a rendszert. […] De azok a józsefvárosi ifjúmunkások, akiket én a teherautóikról leugrálni
láttam a Nemzetinél, a Pártház ellen – s kiabálták egymásnak, hogy „Srácok elõre!” –: proletárok vol-
tak. Proletárok mentek a kommunista pártház ellen? […] Mi volt hát ez a forradalom? A proletárság
fölkelése a proletár állam ellen? Látszólag. Ahogy nem tisztáztuk, mit jelentett ezekben a hónapokban
Magyarországon a „proletár”, s mit a „proletár állam”. Mutatja a társadalmi bizonytalanságot, hogy
még Illyés is így tépelõdik a fogalmak és a jelenségek között.

Aztán tovább napról napra a körülötte és a saját lelkében, lelkiismeretében dúló harcokról. Igyekszik
minél többet látni, hallani, önkéntelenül ellenõrzi a bel- és külföldi rádiókból hallottakat: a Szabad Eu-
rópában egy paposan öblös, színésziesen rezegtetett hang a pesti munkásságot sztrájkra szólítja fel.
[Pedig] a felkelés érdeke épp az volna, hogy a munkások együtt legyenek. Aztán… lámpavasra akasztott
diákok, ifjúmunkások. Egyet se láttam. Október 28-án feljegyzi: Reggel óta egy délamerikai forradal-
már idegéletét élem. Másnap találkozás a Parlamentben Nagy Imrével, Veres Péterrel, Déry Tiborral.
November 2-re már csöndesülnek a városban a harcok, az Írószövetségben viszont hevesen követelik a
kommunista múlttal rendelkezõ írók eltávolítását, Illyés és Veres Péter hûtik az indulatokat. Derûs be-
jegyzés: A forradalmi bizottság megalapítása kacsahápogás és tyúkkotkodácsolás közben, mert Vas
megyébõl a parasztok 300 baromfit küldtek a pesti íróknak, oly módon képzelve el éhezésüket, mint Pe-
tõfiét Debrecenben. Másnap (november 3.) Illyés A világ minden országának íróihoz és irodalmi szer-
veihez címmel kiáltványt szeretett volna beolvasni a rádióban, de Tildy Zoltán „túl erõs”-nek találta.

November 4-én hajnalban indult a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, a „Forgószél” elneve-
zésû hadmûvelet, amelynek célja a Nagy Imre vezette magyar kormány megdöntése és a demokratikus
rendszer teljes felszámolása volt. A feszült hangulatra jellemzõ, hogy Illyés távirati stílusban, néhány
szóval utal az eseményekre. Hajnalban telefon: ellenkormány. Ideggyengeség? Sarolta utca. Vissza. El.
Rádióhallgatás. Kádár, Kossa, Münnich kormánya: Munkás–paraszt kormány. Ágyúzás. Az ENSZ? Éj-
jel pincében…

A naplóíró Illyés hamar felismerte a nemzetközi helyzetben, hogy Egyiptomban az angolok és a
franciák a „magyar válságot” kihasználva halásznak a zavarosban, magyar véren vették meg a keleti
olajat. Másnap pedig: Világos, az angolok eladtak bennünket az olajért. Folyamatos az ágyúzás. Illyés
a hegyen lévõ lakásából jól látja, amint a hídról az orosz tankok a Bécsi kaput lövik, ott magyar tankok
mozognak, tüzelnek vissza. Kigyullad a levéltár jobbszárnyának felsõ emelete, kiég. A padlásról nézzük
sötétedésig. A házban a legharciasabb tán Szõcsné, lángost süt, teát fõz a felkelõknek. Eszembe jut:
családommal ezeket a napokat, s fõleg éjszakákat a Mûegyetem melletti Kruspér utcai házunk óvóhe-
lyén töltöttük. Ha néha fölmentünk valamiért a lakásunkba, fõleg sötétedés után jól láthattuk a lövedé-
kek útját: a Gellért-hegyen lévõ Citadellát elfoglaló szovjet hadsereg miként lövi a proletár internacio-
nalizmus jegyében a „vörös” Csepel gyárainak munkásállásait. Arra is emlékszem, milyen dermedten
néztük az ablakunkból, hogy egy szovjet tank bejött – talán betévedt – az utcánkba, s éppen a házunk
elõtt manõverezve fordult vissza, ágyúcsövével végigpásztázva elsõ emeleti lakásunk ablakait is. A vá-
ros három-négy helyen ég – jegyezte fel Illyés naplójába a hegyen lévõ lakásából látottakat.
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November 7-én „a rádióban a [Kádár-] kormány arra szólítja a munkáságot, munkával ünnepelje a
napot. […] Jármû pedig semmi. Kádár felhívását az sem követhetné, aki akarná.” És nem feledkezik
meg a hûséges íródeák a szájról szájra terjedõ hírekrõl, rémhírekrõl sem. Hogyan támadt november
5-én a Móricz Zsigmond körtéren a lövöldözés? „… elhelyezkedtek a tankok. Feszült csend. Egyik ház-
ban hirtelen leeresztették a redõnyt. Ezt a zajt nem ismerték a szovjet katonák, náluk nincs eisingeni re-
dõny. Lövéssorozatnak hallották. Még folyik a harc –írja Illyés –, és már keletkezik a mithosz, a nyilván-
való képzelet szülte históriák.”

Másnapra is jut fölháborodni való a nemzetközi életbõl érkezõ hírekre: „Az ENSZ egész éjjel az
egyiptomi ügyet tárgyalta, a magyar ügyre már nem maradt idõ.” De a naplóírónak sem jut sok ideje a
világpolitikára, mert „Józsefhegyi utcai házukat súlyos találat érte – valószínûleg tankágyúból” –, s a
következõ napokban a kétszeres Kossuth-díjas költõ – Szõcs bácsival – elsõsorban tetõjavítással foglal-
kozik. Szaporodnak a kibombázott, kilõtt lakású rokonok, ismerõsök. Illyés köreiben is egyre nagyobb
a tanácstalanság: „Tanácstalanok. Mit kell gondolni.” Bekövetkezik, amit József Attila kérdésként tett
föl Babitshoz írt versében: „… mi lenne, mi történhetne, / ha mindég magunkba marna / az értelem
iszonyú karma? [Szabó] Lõrinc gyávasággal illeti (enyhén) Tamásit, Némethet.” Olyan író is akadt –
Hollós Korvin Lajos –, aki „teljesen azonosította magát Kádár beszédével és aki – saját bevallása sze-
rint – már 23-án kiállt a tüntetõk sorából, olyan ellenforradalmi jelszavakat hallott.” Illyés így rekonst-
ruálja beszélgetésüket:

„– Miket?
– Mindenfélét.
– Mit mégis?
– Tudod, nem vagyok elfogult. Tökéletes asszimiláns vagyok. Antiszemita jelszavakat hallott.
– Hol, mikor, kivel?
– Egy teherautó robogott a téren, arról kiabálták, hogy ki a zsidókkal is. Én soha nem hallottam ilyet

– jegyzi meg a Napló. Barátaim sem. Holott figyeltem, mert féltem, hogy ilyen elemek is fölmerülnek.
[…] Hogy hány volt a fasiszta ebben a forradalomban, azt népszámlálási pontossággal meg lehet álla-
pítani még ma is: igazoltassák az elesetteket.”

A világból pedig érkezik a mélyütés. Az angol rádió: »Mélységesen szégyelljük, hogy nem tehetünk
semmi érdemlegeset Magyarországért…« Az õszinteség frivolsága”– fûzi hozzá elkeseredetten az író.
„Most – mert õszinték voltak – feloldva érzik magukat!” Illyés francia rádión hallgatja az ENSZ köz-
gyûlését, „oly figyelemmel, hogy szinte az üléstermet is látom, közben hallom a ház fölött a fölkelõk
géppisztoly-tüzelését”.

Illyés történelemszemléletére jellemzõ a reflex-szerû összehasonlító módszer. A rádió elõtti ÁVH-s
sortûzrõl az jut eszébe, hogy „Pest parancsnoka 1848. március 15-én nem lövetett azokra az ifjakra,
akik a tizenkét pontot cenzúra nélkül ki akarták nyomtatni. Az 1956-os ifjak sortüzet kaptak, mikor a
maguk tizenkét pontját a rádión át cenzúra nélkül közzé akarták tétetni.” Ez, azt hiszem – világos be-
széd.

Ebbõl a naplóból is kitetszik, hogy milyen szerepük volt a forradalom során az íróknak – persze az
író naplója szerint. Kádár, Münnich alatt még meg sem melegedett a szék, máris találkozni akartak vol-
na Illyéssel, Németh Lászlóval. Tudták, hogy ha valakik, hát azok közvetíthetnek a proletárdiktatúra
helytartói – és a proletárok között. Az írók azonban – Tamási Áronnal, Féja Gézával, Veres Péterrel és
másokkal – november 14-én úgy döntöttek, hogy „Kádárékkal nem találkozni: ha elfogadják az Írószö-
vetség tegnapelõtti kiáltványát, kérjenek annak alkalmazásáról bõvebb felvilágosítást hivatalosan a
Szövetségtõl, s az delegáljon három vagy öt embert és azok az Írószövetség nevében hallgassák meg mit
akar Kádár, de ne feleljünk arra semmit a Szövetség fölhatalmazása nélkül.”

Ahogy haladt elõre az idõ, Illyés egyre fáradtabb lett – lelkileg. Kifárasztotta a szinte a tények elle-
nében vallott és hirdetett optimizmusa. „Fáradt vagyok további hiszékenységre – jegyzi föl november
15-én –, kifogyhatatlannak érzett jóhiszemûségemmel szinte testi energiáim is kimerülõben…” Errõl
eszembe jutnak a forradalom leverésekor apámmal folytatott vég nélküli vitáink. Apám, akinek három-
éves hadifogsága idején módjában volt megtapasztalnia a szovjet rendszer lényegét, november 4-e után
kilátástalannak tartotta a helyzetet. Sõt, mint a szociáldemokrata pártból átszippantott, 1956-ig
MKP-tagnak voltak ismeretei a várható megtorlásról is. Én azonban makacsul hajtogattam az iskolában
tanultak alapján, hogy: a történelemnek haladnia kell, nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba,
minden forradalom elõrébb viszi a társadalom kerekét és hasonlókat. Apám borúlátása és az én – re-
ménykedõ – derûlátásom ütközött hát össze, miközben családom legnagyobb gondja – az élelmiszere-
kért való sorbaállások megszervezésén kívül – az én otthontartásom volt. Mert 2–3 barátommal fárad-
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hatatlanul jártuk a várost, hogy minél többet lássunk. Láttuk a Nagykörúton, különösen az Üllõi út sar-
kán lévõ – akkor Kilián – laktanya körül a leszakadt emeletekkel kitárulkozó lakásokat, az utcán pedig a
félrehúzott orosz hullákkal szegélyezett gyalogösvényt, a Széna téren álldogáló, kilõtt vasúti kocsikat, a
Móricz Zsigmond körtéren a kiégett páncélautókat, s a Bartók Béla úton és máshol is a teljesen ötletsze-
rûen, földszint-félemelet magasságban látható tankbelövéseket. A nagyobb – több napig tartó – sorba-
állásokat úgy szerveztük apámmal, hogy õ állt be éjszakára és én maradtam nappalra, anyám pedig
hordta számunkra a hideg élelmet. Ilyen többnapos sorállásra emlékszem decemberben a karácsonyfá-
ért a Boráros téren, aztán a zálogházhoz, mikor a svájci vöröskereszt jóvoltából kiadták a betett ruhát,
szõnyeget, használati tárgyakat. Ehhez véletlenül ugyancsak a Boráros térrõl indultunk, s három nap
múlva jutottunk el a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán lévõ zálogházhoz. Valóságos társadalomtudomá-
nyi szabadegyetemek voltak számomra ezek a sorbaállások, ahol lecsúszott arisztokraták és feltörekvõ
lumpenproletárok között hallgathattam a beszélgetésüket: a forradalom alatt szerzett élményeiket, ke-
serveiket és – rémhíreiket. És mennyi vaskos könyvet olvastam, olvashattam ki a sorbaállások alatt:
Tolsztoj, Eötvös József, Reymont…

A napló további része egyre inkább az utóvédharcokról, a deportálások és a letartóztatások elhárítá-
sáról, késõbb már az egyes személyek mentésérõl szól. Itt is érvényesül Illyés szilárd szellemi állás-
pontjának hozama, sok meddõ vitát dönt el, noha gyakran maga is tétovázik, csügged. Ahogy haladunk
elõre az idõben, mint a vonatról nézett tájon, úgy elevenednek meg azok az akkor – s nyilván azóta is –
jelentõs események, amikrõl azóta ha nem is el-, de legalábbis megfeledkeztünk. A kormány újabb és
újabb, lassan már szánalmasnak tûnõ felhívásai a sztrájk befejezésére, aztán a november 23-i néma tün-
tetés, ahogy Illyés írja a „szavazó sztrájk: aki a Kádár kormány ellen van, az kettõ és négy között nem
megy ki egy percre sem az utcára”. Errõl nekem is megvan a magam emléke: anyámék házában volt egy
család a második emeleten, amelynek egyik tagjáról mindenki tudta, hogy besúgó, hivatásos följelentõ.
Persze senki sem beszélt velük, csöndesen utáltuk õket. A néma tüntetés alatt ott álltam a függönyünk
mögött és élveztem az akkor még amúgy is csöndes utca teljes némaságát. Pontosan fél háromkor kilé-
pett a kapunkon ez a família, talán hárman vagy négyen, de még tíz lépésre sem jutottak, mikor hatal-
mas, földdel teli virágcserép hullott az orruk elõtt az aszfaltra. Óriási puffanás, õk pedig mint a megpus-
kázott nyúl – iszkoltak vissza. Illyésnek is nagy élmény lehetett a némaságával szavazó város, amint azt
mutatja a naplóba illesztett versrészlet:

„… Délután két órára szólt a tüntetés
a fordított módszerû sztrájk,
hogy nem lép az utcára magyar, hogy a merész
magyar fõváros, noha földre omlott,
most némaságával kiált
tán egy utolsót.”

Ugyanezen a napon hagyták el a korábban odamenekült Nagy Imréék – naiv módon bízva a szovjet
ígéretben – a jugoszláv követséget, hogy saját kérésükre (!) Romániába mehessenek. „Városszerte der-
medt levertség” – jegyzi föl Illyés, majd hozzáteszi: „Az ország nem kommunista része is azonosul ve-
lük, Nagy Imre a kommunista-ellenesek szemében is a nemzetet testesíti meg. Mit tudna ebbõl csinálni
egy ügyes kommunista politika!” De hát a szuronyokon – mit szuronyokon, tankokon – érkezett kom-
munista „országvezetõk”-nek nem volt szükségük „ügyes politizálásra”, ehelyett kihirdették a statáriu-
mot, s december 8-án Marosán kijelentette: „Mától kezdve lövünk!” És lõttek. Sortüzek dördültek Sal-
gótarjánban, Tatabányán, Miskolcon, Egerben, Gyomán, Kevermesen, Hódmezõvásárhelyen, Zala-
egerszegen… és még ki tudja hol, csak amirõl én tudok: Tiszakécske, Mosonmagyaróvár…

A fegyveres terrorra, sortüzekre alapozott szovjet diktatúra tehát kezdett berendezkedni. Több mint
egy héttel azután, hogy a „dicsõséges Vörös Hadsereg” lerohanta országunkat, Illyés a következõket je-
gyezte naplójába: „Elszórt ágyúzás egész nap. A Széna téren, a Ganz Villamossági Gyár körül »utcai
harc«, Újpesten a fõtéren a rendõrök a levegõbe, majd a földbe lõttek, hogy a tömeget szétriasszák. Az
egy másik helyen gyülekezett. A rendõrök oda is utánuk mentek s az elõbbi módon ismét tovább ûzték a
munkásokat. Így ment – így kergetõztek egész álló nap. A villamosok reggel itt-ott megindultak, a vezetõ
mellett két fegyveres, az elsõ peronra más nem is szállhatott föl. Egy-két autóbusz is megindult így, de
délelõtt 10-kor már minden állt, a Dózsa György úton egy autóbuszt kilõttek.”

Mennyi lappangó emlék, felejtésbe merült mozzanat szabadulhat föl a napló olvasása közben, leg-
alábbis azokban, akik 1940 táján, vagy az elõtt születtek? És ehhez nem kellett föltétlenül a fõvárosban
élni. Nem hiszem, hogy lenne az országnak olyan félreesõ települése, ahol a tudatosan élõ – eszüknél
lévõ – embereknek ne lennének meghatározó élményeik 56-ról, vagy arról, ami körülötte történt. Em-
lékszem, 40 esztendeje egy alkalommal a felvidéki Vágselyén, a messze földön nevezetes Vörösmarty
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Klubban váratlanul felkértek, hogy az elõadót, egy magyarországi barátomat „pár szóval” mutassam
be. Percekig kapkodtam a levegõt, aztán eszembe jutott a legkézenfekvõbb megoldás: elmondtam,
hogy a velem egykorú elõadóval gimnazista korunkban együtt éltük át az 56-os forradalmat. Természe-
tes volt tehát, hogy életünk további részében nagyjából hasonló értékrendek mentén gondolkodtunk és
vélekedtünk a világ folyásáról. Az 56-ban megélt élmények jórészt megszabták, hogy azon túl mit hit-
tünk és mit nem hittünk el. De még Moldvában is, egy olyan csángó faluban, ahol már legalább száz
esztendeje nem beszélik a magyar nyelvet, megtörtént, hogy egy kedves öreg barátomtól, akivel csak
tolmáccsal értekezhettem, megtudtam, hogy 56-ban miként izgultak a falubeliek a Szabad Európa ro-
mán nyelvû adását hallgatva, hogyan harcolnak magyar testvéreik az oroszokkal.

Aztán átlép a napló az 1957. esztendõbe. „Harmadik hónapja nincsen posta, nincs újság, nincs tár-
sadalmi, baráti és rokoni kötelezettség… Nincs beküldött kézirat, visszautasíthatatlan – szívesség-ké-
rés, temetésen, vagy premieren való megjelenés… Majdnem olyan szabadok vagyunk, mint egy õserdõ-
ben.” Tömény öngúny érzõdik ezekbõl a sorokból, hiszen máshol õszintén megírja: „Atlantisz sorsára
jutottunk.” Mennyi reménytelenséget, mennyi lemondást érezhetünk ezekbõl a szavakból! Megértjük a
forrását, ha átnézzük a napló következõ lapjait, amik tükrözik, hogy a hasonló sorsban élõ környezõ né-
peket – akárcsak egykor a bécsi udvar, most a Kreml – miként uszította ránk, s acsarogtak felénk azok,
akiknek nem volt merszük, vagy talán módjuk se, hogy legalább megpróbálják lerázni a Habsburg,
avagy a szovjet igát. Még a magukat félrevezetni hagyó nyugati kommunista pártok is fröcsögtek ránk.
Sõt, erdélyi magyar írók egy csoportját is rávették az elítélésünkre. „Mi a tanulság?” – kérdezi Illyés.
„A népi demokráciák leckét kapnak, mi várhat rájuk, ha saját belügyeikbe mernek avatkozni.”

És következnek a megtorlás kegyetlenül módszeres lépései. Január 9.: lemondatják a csepeli mun-
kástanácsot, január 17.: felfüggesztik az Írószövetséget… Aztán a letartóztatások, január 20.: Zelk Zol-
tán, Háy Gyula… s jönnek az igaz és igaztalan hírek, az egymásnak ugrasztott és maguktól is ugró szel-
lemi emberek. És a vigasztaló tünetek: „az egyik gimnáziumban a történelem tanárnõ ezzel kezdte az
órát: »Gyerekek, a magyar történelem legnagyobb szabadságharcát éltétek át.«” Elém tûnik 1957 ele-
je, a téli „szénszünetben” fagyoskodó Toldy Ferenc Gimnázium egyik osztályterme, ahol kedves torna-
tanárunk, a szélfútta, markáns arcú Sikó Dezsõ valami fegyelmezetlenség miatt úgy általában lehordott
bennünket, mihaszna fiatalokat. Valamelyikünk közbevetette: és akik a barikádokon harcoltak? Mire a
tanár úr keményen és elszántan:

„– Ha mindnyájan ott harcoltatok volna, akkor most nem itt tartanánk!”
Január 31-én ér véget a napló, de az élet ment tovább. A felkelésbõl hamarosan ellenforradalom, a

forradalmárokból ellenforradalmi bandák lettek. Sajnos a napló majd csak 1957. május 8-án folytatódik
néhány oldallal, és csak 1958-ban tér vissza a „naponkénti” följegyzések kerékvágásába.

Lehet, hogy lappanghatnak még további naplórészletek Illyés Gyuláék valamelyik padlásán?

* * *
Az Atlantisz sorsára jutottunk címû kötetben az Illyés Gyula által írottakat jól egészíti ki a Függe-

lékben szereplõ 26 dokumentum. Valamennyi értékes bizonyság arra, hogy az 56-os forradalom és sza-
badságharc nemcsak ez egész magyar nemzetet rázta meg, de Európa és talán a Szovjetunió egy részét
is. A gondosan válogatott anyag értékesen járul hozzá a könyv olvasóinak történelmi ismereteihez, poli-
tikai eligazodásukhoz, valóságismeretükhöz. Tematikailag olyanok, amelyekrõl a közügyek iránt ér-
deklõdõ „átlagos” olvasónak is illik tudnia, különösen ilyenkor, kerek évforduló idején. Ha én tanárem-
ber volnék, minden magára valamit adó iskolának megrendelném, de a magam iskolájának még a saját
zsebembõl is megvenném – már csak az ilyen dokumentumokért is. Mert a legtöbb ember nem jár levél-
tárba, könyvtárakba, archívumokba az effajta ismeretekért. Ezek nélkül a XX. század legdicsõbb nem-
zeti forradalmát nem lehet sem megismerni, sem pedig megérteni.

Olvasható itt Gerõ Ernõ október 23-án este a Kossuth Rádióban elhangzott beszéde, amivel sikerült
arcul csapnia a kommunizmussal amúgy is torkig lévõ magyar nemzetet. Megtalálható továbbá a Ma-
gyar Írók Szövetségének több határozata, felhívása, nyilatkozata. De ide került a francia írók tiszteletre
méltó kiállása a magyar forradalom mellett, a szovjet beavatkozás elítélése, ami bár sok tájékozatlansá-
got árult el, talán az egyetlen tisztességes nemzetközi visszhangot jelentette, mert a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség november 3-i szégyenletes felhívását, ami csupán visszhangozta a szovjet álláspontot,
nem nevezhetjük „kiállásnak”, legföljebb „kifekvésnek”! Itt olvashatjuk Kádár november 1-én – mint
azóta megtudtuk – Kárpátaljáról sugárzott „szolnoki” rádióbeszédét, amiben még felkelésnek nevezte a
forradalmat és partnereknek a késõbb általa betiltott „új demokratikus pártokat”; továbbá a forradalmi
napokban kiszabadított Mindszenty József hercegprímás november 3-i rádióbeszédét, amire késõbb,
mikor már sehol sem volt hozzáférhetõ, annyi hazugságot raktak. Magam is hallottam – igaz 60 éve –,
de jószerivel csak arra emlékszem, amit azóta annyiszor olvastam – az õ fejére olvasva –, hogy a prímás
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a „bukott rendszert” emlegette. De hát mi más volt 1956. november 3-án a kommunista rendszer – min-
den magyar reményei szerint –, mint bukott? Keményebben fogalmazott Németh László, aki Pártok és
egység címû írásában a „meggyûlölt rendszerrõl” írt.

Az akkori magyarországi értelmiségiek által fogalmazott, közzétett nyílt levelek, kiáltványok, nyi-
latkozatok, feljegyzések túlnyomó része nagyfokú tájékozatlanságról, fõként pedig naivságról árulkod-
nak. Ezeket olvasva úgy érezhetjük, mintha szándékosan nem vették, nem akarták volna figyelembe
venni a reális helyzetet, a nemzetközi érdekeket és erõviszonyokat. Különösen az írókra volt jellemzõ
ez a látszat-tájékozatlanság. A Tamási Áron fogalmazta, húsz író és zeneszerzõ által aláírt Elõterjesz-
tésben látjuk: „… alakuljon közéleti személyiségekbõl békéltetõ bizottság, mely a kormányzat és a párt
részvételével igyekszik megteremteni a békességet”. Aztán Illyés Gyula A világ minden országának író-
ihoz és irodalmi szerveihez címû kiáltványa végén nagy óvatosan: „… jár most köztünk olyan hír, hogy
némely nyugati nagyhatalmak [sic!] igazságunkat és harcunkat csak a politika tétjének, diplomáciai al-
kuk tárgyának tekintik, és […] nem sietnek oly gyorsasággal a segítségünkre, ahogy a helyzet kíván-
ja…”. Vagy Tamási Áron Gond és hitvallás címû, szépen és lábujjhegyen fogalmazott, 1956. december
2-i keltezésû nyilatkozata, mely szerint: „keserves szívvel kell megmondanunk, hogy a szovjet kormány-
zat – történelmi tévedést követett el, amikor vérrel festette meg forrásunk vizét”.

Ezekkel a bátortalan, vagy ha úgy tetszik, kulturált nyilatkozatokkal, óhajokkal álltak szemben
szovjet tankokkal a hátuk mögött nyilatkozó „ellenfelek” durva fenyegetései és szemenszedett hazug-
ságai. Ne nézzük most Gerõ Ernõnek a helyzetet már október 23-án végzetesen elmérgesítõ beszédét:
„… Pártunk, munkásosztályunk és népünk [sic!] féltve õrzi demokráciánk vívmányait, és nem engedi
meg, hogy ezekhez bárki is hozzányúljon…” stb., vagy még inkább a Forradalmi Munkás–Paraszt Kor-
mány – a pesti utca nyelve szerint Kádár–Apró–Dögei – által aláírt kiáltványát, amely nyilvánvalóvá
tette, hogy ez a kormány már elsõ megszólalásakor hazudott: azzal magyarázva „ellenkormány”-alakí-
tásukat, hogy ellenforradalmi „veszélyt” láttak, s az fenyegette a „szocialista vívmányokat”, hogy „tö-
megesen irtották a munkásosztály és a parasztság közmegbecsülésben állott fiait”. Ezért határozták el,
hogy „minden erõnkkel küzdünk a reakció, a fasizmus fenyegetõ veszélye és azok népgyilkos bandái el-
len”, ahol is a „minden erõt” a forradalmunkat vérbe fojtó szovjet csapatok jelentették. Jól mutatják te-
hát ezek a dokumentumok, milyen óriási szakadék volt a magyar nép érzései és a maroknyi bábkor-
mány között nemcsak értékrendjük, de politikai módszereik és a használt hangnem tekintetében is.

* * *
Illyés Gyula 56-os naplójának olvasása, s e sorok írása közben gyimesi dolgozószobámban a buda-

pesti Kossuth Rádió híreit hallgatom a magyar kormány eredményeirõl és terveirõl. Közben elképze-
lem és megborzongok: hol tartanánk, ha minderre a gondolkodásmódra, érdekérvényesítésre már 60
esztendõvel ezelõtt megnyílt volna a nemzet számára a lehetõség? Ha a szovjet nagyhatalmi diktatúra
nem várta volna meg azt a 35 esztendõt, ami alatt õ is, mi is egyre mélyebbre süllyedtünk a népek társa-
dalmi és gazdasági versenyében? És ha már belementünk ebbe a történelmietlen – mi lett volna, ha? –
fantáziálásba, azt is megkérdezhetjük önmagunktól, hogy mikorra jutottunk volna el a szovjet rendszer
gyakorlatilag vértelen összeomlása, s a kelet-európai népek „forradalom nélküli”, úgy-ahogy bekövet-
kezett – immár nem fel- hanem – megszabadulásához, ha 60 esztendõvel ezelõtt nem indulunk el több
ezred magunkkal a Budafoki út és a Zenta utca sarkáról a Kiskörúton keresztül a Bem térre, majd a Par-
lament elé és tovább? Ha az Illyés Gyulához hasonlóan érzõ és gondolkodó emberek nem élik át a ma-
gyarság élethalálharcának lényegét és nem teszik azt, amit – e napló a tanúság rá – tenniük kellett!?

Ki tudja, mikorra?
Halász Péter

Elrejtett mûvek ’56-ból
Rejt/Jel/Képek ’56 – A forradalom titkos mûvészete címmel új idõszaki kiállítás nyílt a Magyar

Nemzeti Múzeumban az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére, amely reményeink szerint
mérföldkõ az 1956-ot bemutató emlékezet-tárlatok hosszú sorában. Mérföldkõ, mert ’56 képzõmûvé-
szete eleddig nem, vagy csak részben került bemutatásra múzeumi keretek között. Mérföldkõ, mert
1956 képi világa ilyen hatalmas méretekben, ilyen installációs keretek között a múzeum történeti tárgyi
emlékei közé ágyazottan még soha nem volt megtapasztalható.

Kiállításunk egy néhány évvel ezelõtt megvásárolt, kifejezetten 1956-ra vonatkozó tematikájú gyûj-
temény bemutatására épül. A nagyjából 400 db-os kollekcióból mintegy 170 grafikát, plakátot, akva-
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rellt és olajfestményt válogattunk ki, ez a hatalmas reprezentatív együttes adja a tárlat gerincét. Sümegi
György, a téma avatott kutatója segítségével továbbléptünk saját anyagunk bemutatásának vágyán, a
hazai és külföldi közgyûjtemények, magángyûjtõk, valamint számos mûvész, illetve örökös magán-
gyûjteményébõl kölcsönözve próbáltuk még teljesebbé tenni az 1956 képzõmûvészetét reprezentáló
kollekciót. Sümegi György, aki valójában kutatásai és publikációi nyomán megalkotta 1956 virtuális
képtárát (amelybe mintegy 1500 mûvet sorol), talán megnyugvást érezhet, hiszen ilyen keretek között,
ennyi ’56-os alkotás még soha nem szerepelt egymás mellett.

A tárlat a József Nádor Termekben, mintegy 700 m2-en, öt helyiségben kapott helyet. A kurátori
koncepció szerint természetesen a kronologikus ív, illetve a jelentõsebb csomópontok figyelembevéte-
lével csoportosítottuk az alkotásokat, miközben teret engedtünk a képeknek mintegy keretet biztosító
gazdag, szuggesztív installációnak, amely szimbólumrendszerében egyrészt meg kívánta tartani a ha-
gyományosnak mondható ’56-os elemeket, ám néhány új ötletet is beemelt a kiállítás révén a köztudat-
ba. (Így pl. az elsõ terem ég felé nyúló létrái a több grafikán és fényképen is látható létrákra utalnak,
amelyek a Sztálin szobor talapzatához voltak állítva. A 3. terem bejáratának és kijáratának kulcslyukai
pedig a megtorlás szemektõl elzárt kegyetlen világába nyújtanak bepillantást.) A falak színeivel, az ins-
tallációs eszközök formavilágával, sõt, esetenként anyagával ugyancsak figyelemreméltó módon „ját-
szott” a látványtervezõ, a fiatal, éles szemû, a kurátori koncepciót nagyon empatikusan fogadó Pintér
Réka. Ezúton is köszönet illeti, hogy a magyar történelem eme fájdalmas, ám egyben felemelõ, világ-
történelmi epizódját a maga modern, fiatalos eszközeivel volt képes a látogatók számára plasztikussá,
tapinthatóvá, már-már megfoghatóvá tenni.

Mindemellett a kiállítás alapkoncepciójában még egy fontos, megkerülhetetlen igény szerepelt:
1956 képeit a múzeum történeti tárgyi anyagával együtt, azzal kontextusba helyezve kellett bemutat-
nunk, hiszen a Nemzeti Múzeum nem képtár, nem galéria, hanem történeti múzeum.

A kiállítás elsõ termében, a Kodály Zoltán által komponált, s elõször a Nemzeti Múzeum lépcsõjén,
1956. szeptember 6-án elõadott mûve, a Nemzeti dal hangjai csendülnek fel, s maga az esemény is lát-
ható a híradó képsorain. Mivel e szimbolikus esemény helyszíne a Nemzeti Múzeum volt, ez a tény kü-
lönösen érdekessé teszi számunkra.

Az elsõ teremben haladva a forradalom elsõ óráinak tüntetései elevenednek meg grafikákon és fény-
képeken. A kurátori szempontok egyike szerint ugyanis megpróbáltunk néhány jelentõs eseményt ábrá-
zoló mûvészeti alkotáshoz olyan korabeli fényképeket társítani, amelyek szinte ugyanabból a beállítás-
ból vették fel az eseményt, helyszínt. Fényképtári kollégáinknak köszönhetõen ez a vállalkozás a vára-
kozások feletti sikerrel járt, egészen elképesztõ néhány esetben a rajzok és fényképek hasonlósága, pe-
dig a rajz, s a fénykép alkotója egy kivételtõl eltekintve nem egyezik.

Ugyanitt nagy teret szentelünk a Sztálin-szobor ledöntését ábrázoló mûveknek. Mind a rajzok-fest-
mények, mind a fényképek sokatmondóak, ám a legerõsebb elem mégis a kockakövekre helyezett kéz-
fej, a szobor legnagyobb egyben maradt darabja, múzeumunk egyik legfontosabb XX. századi tárgyi
emléke. A szobordöntésrõl több mûvész is megemlékezett mûveiben. Borsos Miklós, a neves szobrász
a helyszínen készített vázlatokat. Rajzainak érdekessége, hogy azokat még családja sem ismerte, csak
halála után, irathagyatéka rendezése közben kerültek elõ. ’56-os vázlatait értelemszerûen nem mutogat-
hatta fûnek-fának: ha az életével nem is, de a szabadságával, illetve az egzisztenciájával játszott volna,
ha nyilvánosságra hozza azokat, fõként a Kádár-korszak elsõ éveiben.

Egyébiránt a legtöbb mûvész hasonlóan titkolta, rejtette ’56-ban készített képeit, de természetesen a
forradalomról készült késõbbi reflexiók is rejtve maradtak, vagy más címmel, más történelmi esemény-
hez kapcsolódva merték csak bemutatni a mûvészek. Ezekrõl a késõbbi képekrõl csak sejteni lehetett,
hogy 1956 ihlette õket.

Nem véletlen tehát a kiállítás furcsa címe, az elõbb elmondottakra utal, a titkolásra, elrejtésre, illetve
a dekódolásra.

Az elsõ teremben Baranyai András, illetve Marosán Gyula megrendítõ képei már a Kossuth téri vé-
rengzést idézik, és itt tûnnek fel András Tibor grafikái és festményei is, aki a várost járva valódi hadi-
festõként dokumentálta az eseményeket. András Tiborról készült egyébként az egyik (ha nem a legfon-
tosabb) fénykép, amely képzõmûvészt örökített meg munka közben az 1956-os pesti utcán. A képet egy
svéd fotóriporter, Anders Engman készítette, maga sem tudva, kit kapott lencsevégre. A rejtélyre kiállí-
tásunk megnyitóján derült fény, amikor az András Tibor-képek kölcsönadói, a mûvész gyermekei meg-
döbbenve ismertek rá a fogadófalon, óriásfotón üldögélõ apjukra...

Ilyen hozadéka is van a kiállításnak, no és persze olyan is, amint ismeretlen, a forradalmat meg-
élt-átélt honfitársaink egy-egy emlékkel állítanak be a múzeumba, amelyek családjuk forradalomhoz
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kapcsolódó történetére emlékezteti õket, s ajánlják fel azokat gyûjteményeink számára. És olyan hoza-
déka is van a kiállításnak, amikor újabb és újabb rejtett képek bukkannak elõ mûvészek hagyatékából,
amelyeket mi jó szívvel próbálunk beilleszteni koncepciónkba. Így éli egy modern (?) idõszaki kiállítás
a mindennapjait...

A kiállítás második termében állítottuk ki az egyik legjelentõsebb ’56-os témájú külföldi alkotást,
amelyet kisebb kutatómunka után sikerült „becserkésznünk” és kölcsönkérnünk Nizzából. Marc Cha-
gall Mère et enfant (Anya gyermekével) címû litográfiájáról van szó, amelyet Oskar Kokoschka és len-
gyel alkotók mûvei vesznek körbe.

Chagall mûvével szemközt egy 26 darabból álló, nagyszerû sorozatban gyönyörködhetnek az érdek-
lõdõk. Amberg József, a neves grafikus mûvei ezek, amelyeket András Tiborhoz hasonlóan az utcán (a
Józsefváros utcáin) készített. Pontosabban az utcán grafikai vázlatokat, illetve egészen fényképszerû
ceruzarajzokat alkotott, amelyeket felhasználva otthonában csodás színvilágú akvarelleket hozott létre.
Mindösszesen 77 képet alkotott, s ezeknek történeti értéke is jelentõs, hiszen mind a helyszíneket, mind
az idõpontokat rögzítette mûvein.

Továbbhaladva, a terem vége felé a nézõk „áthaladhatnak” az andaui hídon, át a szögesdrótok kö-
zött, egyenesen Ausztriába érkezve, azon képek közé, amelyek már a menekülttáborokban, az emigrál-
ni kényszerült mûvészek keze nyomán készültek. E képek mind a menekülés drámai óráit, mind a tábo-
rok lakóinak szomorú mindennapjait tárják elénk. Nagy Éva akvarelljei, Marosán Gyula grafikái önma-
gukért beszélnek.

A harmadik, fekete terembe, a megtorlás és a hazugság termébe egy jókora kulcslyukon át jutunk. Itt
láthatjuk Görgényi István két alkotását, az Ítéletet és a Kivégzést, melyek alig-alig reprezentálják a tata-
bányai mûvész jelentõs 1956-os témájú sorozatát. Görgényi alkotásainak érdekessége, hogy a festõ a
levert forradalomról szóló mûvei néhány darabját, a képek elkészülte után tájképek alá rejtette, így tün-
tetve el a hatalom szeme elõl. Minderre csupán 2005 után derült fény, amikor hatalmas gyûjteménye
egy magángyûjtõ birtokába került, aki restauráltatni kezdte az életmûvet.

E teremben kettéválik a narráció. A bejárat felõli oldalon a megtorlást leleplezni szándékozó képek
kaptak helyet, többnyire külföldön alkotó magyarok reflexiói a kádári megtorlás elsõ éveirõl. A kijárat
felõli oldalon viszont olyan, már régebb óta a múzeum tulajdonában lévõ, ugyancsak sosem (vagy alig)
bemutatott képek kerültek fel a fekete falakra, amelyeket a Kádár-rendszert kiszolgáló, a forradalmat
ellenforradalmi színben feltüntetõ mûvészek szignóztak. Így többek közt Ék Sándor, Váli Zoltán és
Szilágyi Jolán (Szamuely Tibor felesége) grafikáinak sötét, többnyire hazug, vagy féligazságokkal dol-
gozó kontúrjain keresztül tekinthetünk be a másik oldal gondolatvilágába.

A negyedik terem elején a Kádár-címer születésének lehetünk tanúi: 1957 tavaszán Légrády Sándor
grafikust erõszakkal tartották fogva az állambiztonság emberei, hogy öt nap alatt új címert alkosson.
Vázlatai érdekesek, hiszen több kezdeti rajzán, a címerekbe beleszõtte az 1956-os évszámot is. Nem
meglepõ, hogy a hatalom nem ama terveket választotta…

A terem közepén monumentalitásában és dekorációjában már-már ironikus enteriõrt láthat a látoga-
tó: egy ferde sakktáblán Kádár János eredeti íróasztalát és néhány egyéb bútorát állítottuk ki, amelyek
egykor a pártfõtitkár dolgozószobájának tartozékai voltak. A ferde sakktábla szimbólum: egyrészt Ká-
dár labilis hatalmi helyzetére utal, amikor a magyar társadalom ellenállása, a párttagság elvárásai és a
szovjet vezetés figyelõ tekintete elõtt kell végigjátszania a partit, másrészt Kádár három szenvedélyé-
nek egyikére, a sakkozásra utal. (A másik kettõ a dohányzás és a vadászat.)

E teremben néhány kisplasztikai alkotást láthatunk, többnyire kádárista nézõpontból készült, a for-
radalmat ellenforradalomként bemutató mûveket, illetve a két legfontosabb, a kommunista hatalom ál-
tal rendelt, 1956 kommunista mártírjainak emléket állító szobrának kismintáját: a Kalló Viktor által
jegyzett, az egykori Köztársaság téren álló mártíremlékmû szoboralakját (1960), illetve a Kerepesi te-
metõben létrehozott Munkásmozgalmi Mauzóleum szoborcsoportját (Olcsai-Kiss Zoltán, 1959).

Ugyanebben a teremben, kifelé haladva Kondor Béla két, monumentális festményében gyönyörköd-
hetünk (A forradalom angyala, illetve a Forradalom címû képekben, mindkettõ 1959-ben készült.) A
kijáratnál pedig tizenegy remek Szalay Lajos-grafika tárul a nézõk szeme elé, a világhírû, abban az idõ-
ben Argentínában alkotó mûvész megrendítõ sorozatot készített a forradalomról és a megtorlásról. Eb-
ben a teremben is megvalósult a megtorlás termében tudatosan felvállalt kurátori koncepció: a forradal-
mi és az ellenforradalmi képzõmûvészeti alkotásainak mintegy szembeállítása minden különösebb ku-
rátori kommentár nélkül, csupán apró jelzések segítségével próbál fogódzót nyújtani a látogatók számá-
ra a befogadásban és a véleményalkotásban.
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Az utolsó terembe lépve az 1980-as évektõl a 2006-os emlékévig terjedõ idõszak mûvészi reflexiót
állítottuk ki, középpontban néhány, a híres 1989-es emlékmûpályázaton részt vett makettel. Ez minden
idõk egyik legjelentõsebb magyar mûvészeti pályázata volt, amely célja szerint a 301-es parcellában kí-
vánt méltó emléket állítani a forradalom mártírjainak. A pályázatra 95 nevezés érkezett, kiállításunkon
az elsõ és második helyezett mellett még három mû látható.

Továbbhaladva, három vitrinben az emigráció által veretett 56-os emlékérem-sorozatokban gyö-
nyörködhetnek a látogatók, míg a folyosótermet egy óriásfotó, a Nagy Imre és társai újratemetésére fe-
ketébe öltöztetett Mûcsarnok homlokzatának képe zárja.

Érdekes színfoltja a kiállításnak az a T 34-es tank, amelyet a Múzeumkertben, az épület homlokzatá-
val szemközt állítottunk ki. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyûjteményébõl kölcsönkért, a Nemzeti
Múzeum által felújított harckocsi csöve a Fõépület oszlopcsarnokán kifeszített molinóra céloz. Mindez
nem csupán üres reklámfogás, hiszen jól tudjuk, a múzeum környezete a forradalom heteiben stratégiai-
lag fontos felvonulási terület volt (sajnos), a romhalmazzá vált kertben folyamatosan orosz harckocsik
állomásoztak. Mint közismert, maga az épület is súlyos károkat szenvedett a forradalom elsõ napjaiban:
délkeleti szárnya kigyulladt és kiállításainak egy része a lángok martalékává vált. A múzeum 1956-os
szerepérõl a harckocsi mellett látható molinóról nyerhetnek információt a látogatók.

Gál Vilmos

Poznañ, 1956. június –
Budapest, 1956. október
Emlékezés Konrad Sutarskival

2016. június 26-án az 56-os
Szövetség és az 56-os Magyarok
Szabadságharcos Világszövetsége
kopjafát állított a kõbányai lengyel
templom elõtt, a 60 évvel ezelõtti
poznañi felkelés emlékére. Konrad
Sutarski – aki fiatal egyetemista-
ként maga is résztvevõje volt a fel-
kelésnek – elevenítette fel az akko-
ri eseményeket.

Az 1965 óta Magyarországon
élõ gépészmérnök, író, költõ és tör-
ténész (hosszú évekig az Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke), a lengyel–magyar ba-
rátság, együttmûködés fáradhatat-
lan harcosa. A múlt évben történe-
lemtankönyvet írt a Magyarorszá-
gon mûködõ Országos Lengyel Iskolának (Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal), amely
idén szeptembertõl már tananyagként szolgál. Magyar fordításban, növelt tartalommal, nem tankönyvi,
hanem általános használatú változatban is megjelenik.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve beszélgetünk fiatal-
kori élményeirõl, amelyek végigkísérik egész életét és makrotörténelmi folyamatokká terebélyesedtek.

– Édesapám tartalékos katonatiszt volt, részt vett a II. világháborút elindító, Lengyelországot megtá-
madó német-szovjet elleni harcban, szovjet fogságba került, több ezer társával együtt 1940-ben kivé-
gezték (katyñi bûncselekmény), egy Harkov közeli tömegsírban nyugszik. Minket – édesanyámmal – a
németek kitelepítettek Poznañból, csak a háború után térhettünk vissza. 1956-ban a Mûegyetem végzõs
hallgatója voltam, amikor júniusban spontán elégedetlenségi megmozdulások indultak el a városban.
28-án reggel, az ablakon kinézve, gyári munkások tömegét láttam, kezükben a „Kenyeret akarunk!” fel-
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irattal – lerohantam az utcára és csatlakoz-
tam hozzájuk. Megindultak a tárgyalások a
munkások és a politikai vezetõk között, de
nem tudtak megegyezni. „Ha már ilyen so-
kan vagyunk, szabadítsuk ki a politikai fog-
lyokat!” – hangzott fel. A börtön kapui
megnyíltak. Ugyanakkor a tömeg másik ré-
sze a magyar ÁVO-nak megfelelõ lengyel
UB megyei központja elé ment, ott viszont
az épületbõl eldördültek az elsõ lövések,
többen meghaltak. Ez az egész spontán for-
radalomnak indult, de rövidesen a Szovjet-
uniótól való függetlenség elérése is elhang-
zott célként. A poznañi felkelés csak két na-
pig tartott, kivezényelték ellenünk a milicis-
tákat és a katonaságot. A következmény: 60
halott, több száz sebesült.

Ezután látszólag országos csönd lett, de
a felszín alatt folytatódott az ellenállás. A
reformok, a változások szükségességét még
a lengyel kommunista párt – az LEMP – ve-

zetésében is érezték. Az új robbanásra nem kellett sokáig várni. Ez októberben, palotaforradalomként, a
párt vezetésében történt. Október 21-én Gomulka lett az LEMP fõtitkára, az ország elsõ embere, de ha-
talomra juttatását nem egyeztették a Szovjetunióval, ezért Hruscsov azonnal Varsóba repült. A lengyel
társadalom nagy része támogatta Gomulkát, mert nemzeti beállítottságú kommunista volt és úgy lát-
szott, hogy az õ vezetésével Lengyelország valamelyest függetlenítheti magát a Szovjetuniótól. Ke-
mény tárgyalások zajlottak Gomulkáék és Hruscsov között, bár a szovjet tankok már közeledtek Varsó-
hoz. A lengyel hivatalos politikai nyitás mégiscsak rövid ideig tartott. Utána a párt visszavonulót fújt. A
szabadság friss fuvallata azonban az egész országra átterjedt, és – a lengyel római katolikus egyház által
is támogatottan – a társadalom közös erõfeszítésének gyümölcseként szellemi, kulturális szabadságot
eredményezett, amely az elkövetkezõ évtizedekben az úgynevezett szocialista tábor összes államára és
nemzetére kisugárzott – a nyugati „szabad világra” nyitott ablakként.

– A magyar forradalom híre milyen hatást gyakorolt a lengyelekre?

– A forradalom idején voltak Budapesten lengyel újságírók, többek között a közismert költõ, Wiktor
Woroszylski, a történtekrõl nagyrészt õk szállítottak Lengyelországba az igaz híreket. A magyarországi
véres események hatására a lengyelek országszerte vért adtak, elsõsegély-anyagokat és pénzt gyûjtöt-
tek. Az elsõ szállítmányt – vérplazmát, vért – már október 25-én, egy katonai repülõgép szállította Bu-
dapestre, vagyis ez, Gomulkáék jóváhagyásával, a lengyel kormány hivatalos adománya volt. A követ-
kezõ napokban, fõleg tehergépkocsikkal egyes vállalatok, települések is, további adományokat küldtek.
Így ment ez november közepéig, az államközi határok lezárásáig; addig azonban a lengyel segítség-
nyújtás összessége az elsõ és a legnagyobb volt a külföldiek közül. Errõl egy dokumentumfilmet készít-
hettem 1995-ben a Duna TV számára. Akkor tudtam meg, hogy Krakkóban egyetemisták önkéntes ka-
tonai alakulatot is létrehoztak, de fegyveresen nem lehetett a lengyel–cseh határt átlépni.

– Ön a lengyelországi eseményeknek nemcsak tanúja, hanem résztvevõje is volt. Akkoriban foglalko-
zott már irodalommal?

– 1956-ban, a poznañi felkelés után alakítottuk meg ott, Poznañban, a Wierzbak nevû irodalmi cso-
portot, amely a következõ években országos nevet szerzett. Az elsõ írásos nyilatkozatunkban megírtuk:
„Összeköt minket […] az ember lealacsonyítása elleni tiltakozás, érzékenység a képmutatással szem-
ben, a szabad gondolkodás hatalmába vetett hit.” Döbbenetes és felháborító volt számunkra a szovjetek
magyarországi beavatkozása. Ezért nemcsak vért adtunk mi is, mint más lengyelek, hanem a magyarok
világméretû tragédiájáról szóló verseket is írtunk. Ezek (bár nem mindegyik) akkor még megjelenhet-
tek. Az 1956-os magyar forradalom 30. évfordulójára adták ki Londonban Gömöri György szerkeszté-
sében a „Lengyel költõk a magyar 56-ról” témájú versantológiát, amelyben egyik akkori versem is
megtalálható. Ebbõl is látszik, hogy a politikai hatalom visszakozása ellenére a szabadság szellemét
nem lehetett már visszazárni a palackba. A kultúra területén elég nagy mozgásszabadság maradt:
avantgard színházak mûködtek (J. Grotowski, T. Kantor), a világ minden mûvészeti irányzatát követõ
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és akár azokat meghaladó képzõmûvészek alkottak (A. Wróblewski, M. Abakanowicz), kiváló filmren-
dezõk (A. Wajda) és filmek voltak, nemzetközi hírû zenei mûvek jöttek létre (K. Penderecki).

– Ennyi év távlatából hogyan látja ma a lengyel és a magyar 56-ot?

– Aki megélte azokat a kulcsfontosságú idõket, nem fogja elfelejteni soha. Oly sok év elteltével
azonban ezekre a személyes élményekre a késõbbi általánosabb szintû értékelés, a történelem, a távlati
rálátás is rárakódik. Ilyen szempontból talán a legfontosabb az, hogy a lengyel és a magyar események
nem maradtak következmények nélkül, mint például az NDK-ban, ahol 1953 júniusában kitört a kom-
munistaellenes, országos méretû elégedetlenségi sztrájkhullám, politikai követelésekkel, melyet a helyi
rendõrség és katonaság a szovjet katonai alakulatokkal együtt letört. Ott nem volt folytatása a súlyos,
véres eseményeknek, szemben a lengyel és magyar 56-tal. Lengyelországban az 1956 után politikailag
és gazdaságilag szertefoszlott remények egyre újabb elégedetlenségi megmozdulásokba torkolltak.
1980-ban létrejött a kommunista állami vezetéstõl független szakszervezet, a Solidarnoœæ (Szolidarítás)
és néhány hónap alatt (a falusi Szolidarítással együtt) 15 millió tagja lett az abban az idõben 36 millió
lakosságú országban. A kommunista hatalom egy évvel késõbb bevezette a szükségállapotot, melynek
következményeként egy országos kiterjedésû földalatti ellenálló mozgalom jött létre. Magyarországon
az 56-os óriási küzdelem, és a további hét évig tartó megtorlási idõszak után a kádári párt- és államve-
zetés a gazdasági reformok, a politikai enyhülés, az „aki nincs ellenünk, velünk van” politika irányába
fordult. Ez viszonylagos jóléthez, az úgynevezett „gulyáskommunizmus”-hoz vezetett. A Szovjetunió-
nak ez pozitív példa volt, szemben Lengyelországgal, ezért Gorbacsovék gyors gazdasági reformok
mellett döntöttek. Eközben nem vették figyelembe azt, hogy ellentétben Magyarországgal, a Szovjet-
unió több, korábban erõvel meghódított nemzetbõl álló állam és hogy a gazdasági reformok folytatása a
nemzeti centrifugális erõket politikailag is mozgásba hozza, ami az egész kommunista birodalom szét-
esését eredményezte. A mi két nemzetünk hozzájárulása a kommunista rendszer bukásához, a feljebb
vázolt – a kommunizmus létezését aláásó cselekmények láncolatával – nagyobb mértékû volt, mint bár-
melyik más nemzeté.

– Ön 2016-ban egy kis könyv alakjában jelentette meg a „Lengyelország és Magyarország a keresz-
tény Európa védõbástyái a múltban és jelenben” címû tanulmányát, amelyben a lengyel–magyar
együttmûködésnek még szélesebb körû megvalósulásait írja le.

– Történelmi témakörben engem a legjobban a lengyel–magyar összefüggések érdekelnek, ez érthe-
tõ, hisz lengyel létemre Magyarországon élek, ezért is írtam meg az elmúlt évben az ön által említett
könyvet. Nemzeteink történelmét mégis ennél nagyobb – subkontinentális, vagy kontinentális – távlat-
ból vizsgálom. Ezt a módszert makrotörténelminek nevezem, országok fölötti területi és idõbeli kivetí-
tésben. Ilyenkor nem az egyes történelmi események az érdekesek, hanem ezek összefüggései, a na-
gyobb területi és idõbeli folyamatok összessége. Az ilyen jellegû vizsgálódásaim eredménye az, hogy
az említett tanulmányban bebizonyítottam: Lengyelország és Magyarország hosszú évszázadokon át a
keresztény Európa nyugati felének védõbástyái voltak. Mindkét ország majdnem egyszerre vette fel a
nyugati rítusú kereszténységet és csatlakozott az általa képviselt kultúrkörhöz, történelmük pedig egy-
mást gazdagító, kölcsönös szimpátiával gyakran fonódott össze az évszázadok során, mindkét oldalról
megerõsítve azt a másiknak a nehéz helyzetekben nyújtott segítséggel. A szabadság és függetlenség a
szenvedés és elnyomatás korszakában is a legfontosabb értékek maradtak. Ezekkel az erényekkel véd-
ték nemcsak saját magukat, hanem – akár közvetve – de a tõlük nyugatra fekvõ területeket és nemzete-
ket is: a tatárok, a törökök, az oroszok ellen. Ez jellemezte a XX. században is e két országot, melynek
során kétszer is visszaszerezték az elveszített függetlenségüket, közben két totalitárius rendszerrel – a
bolsevik kommunizmussal és a hitleri nácizmussal – küzdve. E kitûnõ hagyományt és értékrendet – pél-
daként – ragyogóan kifejezésre juttatta 1956. Napjainkban újra ilyen – egész Európát védõ – szerep há-
rul rájuk. Ez most a harmadik totalitárius rendszerrel – a globalizmussal – szemben történik, amely
ultraliberális eszméket hirdetve, a nemzetközi pénzügyi-gazdasági elit utasítására igyekszik az európai
nemzeteket, sõt, az egész világot maga alá gyûrni: gazdasági eladósítással és gúzsbakötéssel, sekély-
kultúra terjesztésével, a keresztény vallás és erkölcs, valamint a család jelentõségének relativizálásával,
illetõleg értékeinek tagadásával, idegen etnikumú-vallású-kultúrájú népek tömeges ideszállíttatásával.
Ez az elemzés rámutat arra, hogy olyan fontos történelmi események, mint a lengyel és a magyar 56,
igazi jelentõségûket csak a makrotörténelmi összefüggéseikkel együtt mutatják meg igazán.

Zika Klára
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Tanítómestereink

A múzeumok etikai kódexe
(Részlet a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, az ICOM által
2004-ben kiadott kódexbõl)1

4. A múzeumok2 lehetõséget biztosítanak a természeti és kulturális örökség megbecsüléséhez, élve-
zetéhez, megértéséhez és kezeléséhez.

Alapelv: a múzeumoknak fontos feladata, hogy fejlesszék közmûvelõdési szerepüket, és magukhoz
vonzzák az általuk szolgált közösség, település vagy csoport szélesebb köreit. A múzeumok közmûve-
lõdési szerepének szerves része az érintett közösséggel való interaktív kapcsolat és a közösség öröksé-
gének fejlesztése.

Bemutatás és kiállítás
4.1. Bemutatás, kiállítások és speciális tevékenységek
Az eredeti vagy elektronikus formában történõ bemutatás és idõszaki kiállítás összhangban kell

hogy legyen az adott múzeum megfogalmazott küldetésével, feladataival és céljával. Nem veszélyez-
tetheti sem a gyûjtemények minõségét, sem azok megfelelõ gondozását és konzerválását.

4.2. A kiállítási tárgyak interpretálása
A múzeumoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bemutatók és kiállítások során megjelenõ infor-

mációk megalapozottak és pontosak legyenek, valamint legyenek tekintettel a bemutatott (nép)csopor-
tokra, illetve vallási meggyõzõdésekre.

4.3. Érzékeny anyagok kiállítása
Emberi maradványokat és rituális jelentõségû anyagokat csak a szakmai követelményeknek megfe-

lelõ módon szabad bemutatni. Ahol ez ismert, figyelembe kell venni azon közösség, etnikai vagy vallá-
si csoport tagjainak érdekeit és meggyõzõdését, ahonnan ezek a tárgyak származnak. Az ilyen anyago-
kat nagy tapintattal és az emberi méltóság iránti tisztelettel kell bemutatni.

4.4. Eltávolítás a nyilvános bemutatásból
Amennyiben a nyilvános bemutatásból való eltávolításra vonatkozó kérés érkezik abból a közösség-

bõl, ahonnan az emberi maradványok vagy rituális jellegû anyagok származnak, ezt késedelem nélkül,
tisztelettel és érzékenyen kell kezelni, miként azt is, ha az ilyen anyagok visszahelyezését kérik. A mú-
zeumi irányelveknek világosan meg kell határozniuk az ilyen kérésekre való reagálás folyamatát.

4.5. Proveniencia3 nélküIi anyag bemutatása
A múzeumoknak el kell kerülniük, hogy bizonytalan eredetû vagy proveniencia nélküli anyagot mu-

tassanak be, vagy más formában hasznosítsanak. Tudatában kell lenniük annak, hogy az ilyen bemuta-
tás vagy felhasználás a kulturális javak illegális kereskedése tudomásulvételének vagy ahhoz való hoz-
zájárulásnak tekinthetõ.

Egyéb erõforrások
4.6. Publikálás
A múzeumok által bármilyen formában megjelentetett információknak megalapozottaknak és pon-

tosaknak kell lenniük, figyelemmel a tudományágakra, a bemutatott társadalmakra és meggyõzõdések-
re. A múzeumi publikációk nem sérthetik az intézmény normáit.
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1 Jelen Múzeumok etikai kódexét a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa készítette. Ez az a múzeumokra vonatkozó
etikai állásfoglalás, amelyre az ICOM alapszabálya utal. A kódex a nemzetközi múzeumi közösség által elfo-
gadott elveket tükrözi.

2 A múzeum profitra nem törekvõ, a társadalom és fejlõdése szolgálatában álló, a köz számára nyitott állandó in-
tézmény, amely az emberek és környezetük anyagi és szellemi bizonyítékait gyûjti, megõrzi, kutatja, közvetíti
és kiállítja tudományos, közmûvelõdési és szórakoztató céllal.

3 A proveniencia lényege: egy tárgy teljes története felfedezésének vagy létrehozásának pillanatától a mai napig,
amelyek alapján az autentikusság és a tulajdonlás megállapítható.



4.7. Reprodukciók
A múzeumoknak, amikor a gyûjteményben lévõ tételrõl másolatokat, reprodukciókat vagy kópiákat

készítenek, tiszteletben kell tartaniuk az eredeti integritását. Minden ilyen anyagon jelezni kell, hogy
másolat.

„Õrzõk, vigyázzatok a strázsán!”
Szeretném azt hinni, hogy csak véletlen, amit a napokban tapasztaltam szeretett szülõföldemen.

Igaz, már közel egy évtizede, hogy nyugdíjas vagyok, de valahogy még mindig elkötelezettséget érzek
a múzeumügy iránt. Szeretném, ha a múzeumokban továbbra is a magyar nemzeti kultúra elkötelezett-
jei – legyenek azok igazgatók, szakemberek, múzeumpedagógusok, teremõrök vagy bármilyen beosz-
tásúak – hivatásuknak és nem hivatali munkának tekintenék a múzeumokban folytatott tevékenységü-
ket. Ugyanezt várnám el bármely történelmi emlékhely, objektum mûködtetõitõl is. Higgyék el, aki
céltudatosan odamegy látogatóba, vagy véletlenül odatéved, pozitív élménnyel, ismeretekkel szeretne
gazdagodni! Ha pedig olyanokat viszünk egy-egy kiállítóhelyre, akik most ismerkednek a szakmával,
akkor még inkább szükség van arra, hogy mintát mutassanak a jelenlegi vezetõk és általuk az intéz-
mény dolgozói. A pozitív hozzáállás kisugárzik és hat.

Ahhoz a szerencsés generációhoz tartozom, amelynek tagjai még találkoztak múzeumalapítókkal,
elkötelezett, hivatásukat mindennél fontosabbnak tartott múzeumigazgatókkal, dolgozókkal. Õket hall-
gatva, tõlük tanulva egyesek lelkes gyûjtõkké, mások honismereti szakkörök tagjává vagy éppen a nép-
rajz, történelem vagy régészet szakra beiratkozó fiatalokká váltunk. Tanultunk elõdeinktõl és tovább-
vittük a paraszti kultúra iránti elkötelezettséget érzõ vidéki értelmiség szemléletét. A múzeum, a tájház,
a helyi kastély olyan szentély lett, amely történelmi múltúnk, nemzetünk értékeinek tárháza. Ezt az ér-
téket õrizni, megbecsülni és hirdetni kell! Igaz, már a mi nemzedékünk is kikerült az aktív dolgozók kö-
rébõl, de önkéntesként továbbra is igyekszünk a vidék felemelkedéséért dolgozni.

Szerencsére vannak fiatalok, akik a hívó szóra eljönnek egy-egy honismereti táborba, bekapcsolód-
nak egy-egy kutatási programba. Közülük még kikerülhetnek a jövõ kutatói, lehetnek muzeológusok, a
magyar nyelv és kultúra szószólói. Ebben a reményben hívtam egyetemistákat Szegedrõl, Budapestrõl,
Debrecenbõl, a Bácskából. Ismerjék meg egy népcsoport XX. századi történelmét, kultúráját az egyéni
elbeszélések, személyes történelem kapcsán. Miután keményen dolgoztak a júliusi kánikulában, zárás-
ként egy kirándulást szerveztem számukra a környéken. Felkerestünk magángyûjteményeket, múzeu-
mokat, tájházakat, egyéb emlékhelyeket. Micsoda kincsek! A magángyûjtõk lelkesen fogadtak bennün-
ket és számos olyan tárggyal, dokumentummal ismerkedhettek meg a fiatalok, amelyeket eddig csak
fényképen láttak vagy olvastak róla. Az állami, önkormányzati intézményekben – tisztelet a kivételnek
– azonban más fogadtatásban volt részünk annak ellenére, hogy elõzetesen egyeztetett csoportos láto-
gatásról volt szó. Egyik helyen a múzeumigazgatónak a csoport fogadása és tárlatvezetése helyett má-
sutt akadt dolga, a múzeumpedagógusnak pedig parancsba adta, hogy míg meg nem számlál bennünket,
le nem rójuk a belépõ és egyéb díjakat, még villanyt sem gyújthat. Másik helyen a kastélyparkba tilos
volt a lábunkat betenni, míg meg nem érkezett az idegenvezetõ. Harmadik helyen a tárlatvezetõ ugyan a
helyszínen volt, de éppen égõcsere és más technikai havi feladatok voltak soron. A leendõ muzeológu-
sok, nyelvjárásgyûjtõk, tanárok elõtt zárják be az ajtót. Apelláta nincs.

Ez lenne a helyes magatartás? Ezt kaphatják útravalóul a mai diákok, a jövõ nemzedéke?

Bízom benne, hogy csak ritka jelenségrõl van szó!

Bizakodásom alapja, hogy nemrég jártam egy felvidéki túrán, ahol lelkes tárlatvezetõkkel, a magyar
kultúrát sugárzó teremõrökkel találkoztam. A kassai altemplomban Rákóczi és társai sírjánál tiszta
szívvel biztattak bennünket, hogy énekeljünk, Rákóczi rodostói házában fojtogatta a sírás a torkunkat,
amint a múzeumigazgató a fejedelem utolsó napjairól beszélt. Ezeket a tárlatvezetéseket nem lehet elfe-
lejteni. Javaslom a magyarországi kollégáknak: szervezzenek kirándulást ezekre a helyekre. Van mit ta-
nulni a kisebbségben élõ magyarságtól! A közgyûjteményben dolgozók részére szervezendõ tovább-
képzésbe pedig be kellene iktatni a múzeum „látogató-barát fogadásának” etikáját. Mindez a magyar
múzeumügy javára szolgálna és a vidék kulturális értékeit segítene népszerûsíteni, a turizmus is színe-
sülne általa. Reménykedem abban, hogy elembertelenedett, elanyagiasodott világunkban még vannak
pozitív példák itthon is, amit útravalóul adhatunk a jövõ nemzedéknek!

J.
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„Szerezz jó barátokat…!”
Tök zenei hagyományai

1922. május 14-én a magyar zenemûvészet kiemelkedõ személyisége látogatott el egy Pest közeli
magyar lakosságú faluba, hogy népzenei kutatómunkát végezzen. Kodály töki gyûjtésének körülmé-
nyeirõl sajnos nem maradt fenn feljegyzés, de annak okát az 1922 augusztusában megjelent Nyírvidék
címû újságban megtalálhatjuk. Ebben Kodály Zoltán felhívja a figyelmet minden néphagyományhoz
kapcsolódó gyûjtõmunka fontosságára. A felhívásban dudásokra, dudanótákra, a halottsiratás szokására
és a cigányzenekarok falvakban betöltött szerepére is rákérdez. A dalokról kották készítését is javasolja.

A trianoni békediktátummal a magyar nyelvterület több részre szakadt, amely jelentõsen megnehe-
zítette a népzenei szempontból legértékesebb tájakon végzett gyûjtõmunkát. Az eddigi gyûjtések ered-
ményei bebizonyították, hogy az elszakított területeken élõ magyarság néphagyománya a legértékeseb-
bek. Ez is arra késztette Bartók Bélát és Kodályt Zoltánt, hogy megjelentessék az Erdélyi magyarság
könyvsorozat Népdalok címû kötetét 1923-ban. Bartók terepkutatásait a trianoni változások ellenére
Erdélyben szerette volna folytatni, elsõsorban a Székelyföldön és a szomszéd népek körében, de ebben
több külsõ és belsõ tényezõ is megakadályozta.

Kodály nem adta fel a népdalgyûjtõ falujárást. 1922-ben Tinnyén, Tökön, Csabdiban, Mányon,
Bajóton, Únyban és más Esztergom, Nógrád, Komárom és Veszprém megyei településen járt.

A Tökön gyûjtött 26 dal néhány régi stílusú és jórészt új stílusú népdalt, illetve folklorizálódott mû-
dalokat tartalmaz. Néptáncgyûjtés nem történt a faluban, de a zenei anyag alapján lassú és friss csár-
dást, továbbá ugróst és kanásztáncot is járhattak az itt élõk.

A gyûjtés talán legértékesebb darabjait a lakodalmi szokásdallamok adják. Ezek között találjuk a
Tarka legyen a babutyka tolla kezdetû menyasszonytáncot, amelyet Liszt Ferenc 6. rapszódiájában is
feldolgozott. A babutka nem más, mint a búbos banka madarunk. A dalt hangszeresen szokták elõadni
tréfás erotikus tartalma miatt, de az adatközlõk több versszakkal is ismerték. Egyik ilyen változata a kö-
vetkezõ:

Hallod kislány mit fütyül a szúnyog, szúnyog?
Még az éjjel dunyhád alá bújok, bújok.

Népszerû tréfás dal a Komámasszony meg ne mondja az uramnak kezdetû, melynek elmaradhatatlan
része a férj–feleség kapcsolat humoros bemutatása.

Elsõsorban a Dunántúlon elterjedt lakodalmi vonulós dal az Ez a kislány úgy éli világát, / ha az any-
ja aluszik, süti a pogácsát kezdetû, amelyet a palócok marsnak, míg a tökiek höcögõnek hívnak. Ez a
dal egyedülálló változattal gazdagítja ezt a dallamtípust.

A lakodalom berekesztése a võfély feladata. Van ahol takarodólevessel vagy kitoló-kásával jelzik a
mulatság végét. Leggyakrabban a zenészek muzsikaszóval kísérik ki a vendégeket.

Az egész magyar nyelvterületen a Haragszik a gazda, hogy mink itt mulatunk, / Vigye el a házát,
majd mink itt maradunk kezdetû vendégküldõ nótával búcsúztatják a násznépet.

Kodály Zoltán helyszíni lejegyzései között találunk betyárballadákat is. Ezek egyikének szövege:
Hétfõn reggel virradóra
Találtam egy pejcsikóra,
Kilenc zsandár áll elõttem,
Talán megvasalnak érte.
Hát zsandárok mit akartok,
Talán vasalni akartok?
Nem akarunk mi vasalni,
Kis pej lovat jöttünk venni.
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Kis pej lovam nem eladó,
Nem is zsandár alá való,
Mert ha arra zsandár ülne,
Szabad madár is rab lenne.

A másik ballada a Megégett a jászberényi cserény, / Benne égett barna gulyáslegény kezdetû, széles
körben elterjedt történet, amelynek magvát Petõfi Sándor Alku címû versében találjuk meg.

Dunántúlon elterjedt 48-as katonanóta a Megkészült már Nyék alatt a vasút, amely Tökön szerelmes
szöveggel fordul elõ Piros alma leesett a sárba kezdettel. A nép körében általánosan elfogadott gyakor-
lat, hogy a szövegeket szabadon használják más dallamra, s ez a népdalkincs állandó szerves változását
és megújulását eredményezi. Bereczky János népzenekutató A magyar népdal új stílusa címû négykö-
tetes munkája segítségével nyomon követhetjük, hogy egy dal milyen változásokon megy át egy nem-
zet zenei életében. Zeneszerzõként Németh Jánost említik a források, hangszeres változatban jelenik
meg 1863-ban Patkó csárdás néven, de 1869-ben már mint Alföldi nóta tûnik fel Kecskeméthi Károly
szerzeményeként. Énekes dalként Nem hitted, hogy katona vagyok én szöveggel szerepel Kiss Lajos
kéziratában. Végül Erkel Elek népszínmûvében is helyet kap Még azt mondják, kisasszony vagyok én
szöveggel.

A Jaj, de rezes a kaszárnya teteje kezdetû lassú csárdás folklori-
zálódott népies mûdal, amelyre Tökön csak néhány idõs adatközlõ em-
lékezett már. Ábrányi Kornél 5 magyar népdal címû mûvében is feltû-
nik De sok falut, de sok várost bejártam szöveggel.

A Megállj kislány, megbánod sorral induló népdalt Kodály jegyzete
szerint Kollár Gábor maga szerkesztette, ami jelzi a dal alakulásának
folyamatát.

Ádám Jenõ a Tulipán címû népdalgyûjteménybe is beválogatta a
XIX.századi feljegyzésekben már megtalálható Hej, kükörics, kükö-
rics kezdetû nagyon variábilis mulató nótát, amely Moldvától Dunán-
túlig sok változatban megtalálható.

Szerezz jó barátokat, szeresd híven azokat!
A barátság kebele égi örömmel tele.
Ha megcsal is egy vagy kettõ csalárdsággal,
Kipótolja a jó Isten igazsággal.

Hermán István 71 éves töki lakos énekelte ezt a dalt, amely ivónó-
taként szerepel Pálóczi Horváth Ádám gyûjteményében, aki réginek és
értékesnek tartja. Késõbb Arany János és Tóth István is feljegyzi.

Olsvai Imre népzenekutató Decsen készített hangfelvételt errõl a dalról
1963-ban.

Az eredetileg 14 strófás költemény annyira népszerû lett, hogy
hangszeres változatát a XVIII–XIX. századi bécsi zongora kiadvány-
okban is fellelhetjük, forrása a híres galántai cigányzenészek variációs
játéka.

Írásos adatok szerint a töki cigányzenészek az 1741-ben született
Sándor József prímásig tudják visszavezetni a családfájukat. A zenei
igények megváltozása és romlása ellenére ma is a környék legjobb ze-
nekaraként tartják számon a tökieket.

Végül álljon itt azoknak a földmíves, református, töki magyaroknak
a névsora, akik Kodály Zoltánnak 26 feljegyzésre érdemes dalt énekel-
tek: Laczik Lászlóné, Fitus Istvánné, Kovács Andrásné, Kollár Gábor,
özv. Ványi Gáborné, Faragó Lajosné, Hermán István és felesége.

Kodály Zoltán gyûjtésébõl 2012-ben készült CD a Biatorbágyi
Népdalkör, Vizeli Balázs és a Szeret Együttes közremûködésével. En-
nek címe: Szerezz jó barátokat…!

Vizeli Balázs

Források. Bartók-rend. Az MTA Zenetudományi Intézetének internetes
népzenei adatbázisa; Bereczky János: A magyar népdal új stílusa. Akadémiai
Kiadó, Bp., 2013; Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. Balassi Kiadó, Bp.,
1999.
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A kunszentmiklósi szégyenkõ
A reformáció „õskorában” a protestáns egyház is kénytelen volt fellépni a bûnök elkövetõivel szem-

ben. Természetesen a hívek tisztességes életvitelének érdekében, jobbító szándékkal tette mindezt.
Ezért a templomok bejáratánál úgynevezett szégyenköveket állítottak fel. A bûnelkövetõknek el kellett
viselnie a nyilvános megszégyenülés kellemetlen érzését. Bizony elrettentõ helyzet lehetett, a hívek
igyekeztek elkerülni a kõre való felállást.

Az értelmezõ szótár szerint a szégyenkõ: „Nyilvános helyen felállított kõemelvény, amelyre a meg-
szégyenítésre ítélteket állították.” A XVI. századtól vannak ismertetések a kalodánál és a pellengérnél
kissé enyhébb megszégyenítés ilyetén módjáról.

II. József, a „kalapos király” 1780–1790 megtiltotta a büntetés ezen megalázó módszerét. Bár halála
elõtt visszavonatták vele összes rendeletét, de a szégyenkõ intézménye sohasem tért vissza többé.
Legtöbb helyen másodlagos beépítés sorsára jutottak ezek a kövek, így eltûnt még az emlékezetük is.
Néhány helyen azonban megmaradtak. Így Kiskunhalason, Bugyin, Debrecenben, Szõcén, Nyárád-
szentmártonban, Nagykõrösön még láthatóak szégyenkövek.

Tálasi István a Baksay Sándor Gimnáziumunk egykori diákja, a jeles néprajztudós Kiskunság címû
könyvében így ír:

„A reformátusoknál régen szokás volt súlyos bûn esetén az »eklézsia megkövetése«, mely a templomi
szertartásba volt beillesztve. Ennek különösen megalázó formáját, a »szégyenkõ kiállását« a felsõbb
hatóságok a XVIII. század végén eltiltják. Egy Cseh István nevû kunszentmiklósi lakos ügyében jött le-
irat szerint: »az lelki Tanítónak meghagyattasson, hogy õk az ollyas Ecclezia Büntetéseket, melyek ot-
tan Szégyenkõ kiállásának neveztetnek, akkor se engedjék meg, mikor az ollyas maga magát arra ajánl-
ja, mivel egyenesen ellene vagyon az õ Felsége Kegyelmes Parancsolattyának«.” 1787-ben érkezett
ezen parancsolat Kunszentmiklósra, a református egyházhoz.

Szép emlékezetû Baksay Sándor püspökünk, aki 49 esztendeig szolgálta a szentmiklósi gyülekeze-
tet, 1878-ban gyönyörû parókiát építtetett a templom szomszédságában. Feltehetõen õ mentette át an-
nak udvarára a ma is ott látható, szépen faragott mészkõoszlopot. Szakemberek sokat vitáztak annak
eredetérõl, mert ha az régebbi idõkbõl származik, akkor talán korábban valamely más célt szolgálhatott.
Van, aki oszlopfõnek nézi egy korábbi épületbõl származtatva.

Csakhogy Kunszentmiklóson nem tudunk kõépületrõl a XVII. századból sem. Elõzõ templomunkat
fából, vesszõbõl építették, sárral tapasztották. Mi volt eredetileg ez a kõ? Senki nem tudja bizonyosan.

A szomszédos Dunavecsén a református templomba bõséggel épí-
tettek be római faragott köveket a XVIII. században, mert a rómaiak
határa, a limes a Duna túlsó partján volt, tehát igen közel.

Van aki ezen faragott kõ szégyenkõ voltát sem látja bizonyított-
nak. Marad tehát néhány idõs ember átöröklött emlékezete, akik sze-
rint „Biz az avvót!”

Mindenesetre a mindenkori lelkipásztoraink gyermekei bizonyára
jelentõs hahotázás közepette „büntették” testvéreiket egy-egy csíny-
tevése után. Így tehetett Vargha Tamás tiszteletes hét gyönyörû gyer-
meke, köztük Domokos és Balázs, akik jeles irodalmárok lettek és
Tamás, aki a matematikatudományok „virtuóza” lett felnõtt korában.
Valószínûleg Mezõ Gábor nagytiszteletû úr gyermekei is jókat ugrál-
tak ezen kõ tetején. Õk bizonyára nem bûneikkel érdemelték ki a szé-
gyenkõre állást.

A szégyenkõ intézménye tehát ma már nem mûködik, de a gyüle-
kezet néhány tagjának véleménye szerint „Igény az lenne rá!” Vagyis
kívánatos lenne néhány polgárt oda felállítani, sokan kiérdemelnék.
(Sokakat azonnal meg is neveznének.)

Múltunk egy jelentõs emlékét sikerült – nagy valószínûséggel –
beazonosítani. Ha ez a kõ mégsem volt szégyenkõ, akkor is érdemes

volt egy kicsit ezen régi büntetõeszközrõl megemlékezni. Méltó, nyilvános, fedett helyen való elhelye-
zése kívánatos volna megóvása érdekében. Azért is, mert az összes ismert szégyenkõ között a
kunszentmiklósi messzemenõen a legépebb, de a legdíszesebb is.

Ha sohasem volt szégyenkõ, akkor is nagy idõk tanúja. Sajnos néma tanúja. De nagyon szép néma
tanúja.

Fülöpszállási Székely Gábor

46

A kunszentmiklósi „szégyenkõ”
a parókia udvarán (Márta Fotó
felvétele, 2016)



A Wesselényi család zsibói sírboltja
és annak egykori „lakói”

Az alábbi publikációban a Szilágy megyei Zsibón található Wesselényi-sírboltról, pontosabban, il-
letve a benne eltemetett személyekrõl szeretnék röviden megemlékezni. A napjainkra szinte teljesen el-
pusztult kriptában – a felkutatott dokumentumok tanúsága szerint – egykoron minimálisan 30 személy
aludta örök álmát. Közülük pedig a legismertebb a reformkor egyik legnagyobb alakja, báró Wesselé-
nyi Miklós, az „árvízi hajós” volt.

A szakirodalmi források szerint a zsibói Wesselényi-kriptát – mely a kastély felett, egy nagy kiterje-
désû domb tetején áll, pontosasban csak állt – a XVIII. században építtette ifjabb báró Wesselényi Ist-
ván. Kutatásaim szerint azonban nem õ, hanem az édesanyja, gróf Bánffy Katalin kezdte el építtetni a
sírboltot, mégpedig a férje elhunyta után, azaz 1734 tavaszán. Zoványi György református püspök
ugyanis a következõ kezdetû gyászbeszédet vetette papírra az asszony halálakor: „MAUSOLEUM,
Az-az: Temetségnek uj Tornya. Mellyet, Régen eltõkéllett akaratjából építtetett, NÉHAI MÉLTOSÁGOS
FEJEDELMI Aszszony, Gróf Losontzi BÁNFFI KATA ASZSZONY, b. e. Férjének, N. MÉLTOSÁGOS L.
B. HADADI VESSELENYI ISTVÁN Fejedelmi Urnak Ágyas-Házúl nyúgodalomra; Melly mikor el-ké-
szült vólna, Férjén való sok siránkozása miatt el-bádgyadván, hozzá való búzgó szerelmében a’ titkos
Isteni igazgatás által el alutt. […] Férjével együtt, magától még életében el készíttetett Halotti Pompá-
val egyszer’s mind tétessék azon Mausoleumban ’Sibón. […]”. Az özvegy tehát nem sokkal a férje halá-
la után, 1734 nyarán meghalt és így az épületet valószínûleg tényleg István fia fejeztette be. Ezen idõ-
pont óta, egészen a XVIII. század végéig pedig ide temették el a Wesselényi család elhunyt tagjait.

1797-ben azonban idõsebb báró Wesselényi Mik-
lós – miután a tizenegyedik gyermekét (a tízedik volt
az 1796-ban született ifjabb Miklós, az „árvízi ha-
jós”) is itt temettette el – a sírbolt ajtaját befalaztatta,
s kemény átokkal tiltotta meg annak kibontását. Ezt
az utódok tiszteletben is tartották és a XIX. századtól
kezdve halottaikat a régi kripta mellett épített, ki-
sebbszerû boltozatos sírbolt alatt helyezték örök nyu-
galomra. A mauzóleum kibõvítésérõl Kazinczy Fe-
renc is megemlékezett egy, 1816-ban írt levelében. E
szerint „A kápolna tele van, úgyhogy midõn Wesselé-
nyi meghala [1809-ben], új sírt kellé ásni a kápolna
elõtt oly szándékkal, hogy ez az új sír idõvel a kitol-
dott kápolnába essék. S oly bõven hagyák, hogy a
báróné halálakor [ami 1831-ben következett be] egy
kész helyet találhasson férje koporsója mellett.”
Amúgy az egybeépített régi és új kripta egyszerû
épület volt, háromszögû oromfallal, melynek külse-
jét díszes megmunkálású, virágos reneszánsz és ba-
rokk stílusú, dekoratív jellegû sírkövek egész sora
ékesítette. Egy szakirodalmi forrás szerint ebbe, az „új” sírboltba – amely állítólag egy vasajtó mögötti
alagútrendszerben 12, sírkövek által lezárt temetkezési üreg volt – utoljára az „árvízi hajóst” és utószü-
lött lányát, Helénát temették el, mégpedig 1851-ben. Az igazság azonban az, hogy nem õk, hanem az
1904-ben elhunyt báró Wesselényi Béla volt az utolsó, akit itt helyeztek örök nyugalomra.

1945 után a Wesselényi-sírbolt állapota egyre csak romlott. Az arisztokrácia és a magyarság ellen
irányuló közhangulat hatására a kriptát kirabolták, szétverték, alkotóelemeit és feliratos sírköveit pedig
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széthordták. 1995-ben az akkor még meglévõ két sírkõtöredéket (idõsebb báró Wesselényi István és ne-
je, gróf Bánffy Katalin közös sírkövét, valamint a nem itt, hanem a Kolozs vármegyei Gyekén,
1584-ben eltemetett Wesselényi Miklós ítélõmester epitáfiumát) a zsibói református templomba mene-
kítették, s azok jelenleg is ott láthatók, néhány késõbb elõkerült kisebb töredék társaságában. Maga a
kripta látványa – egy 2007-es beszámoló szerint – „több, mint lehangoló. Bokrokkal, cserjékkel benõtt
üreg a valamikori mauzóleum helyén, körötte szegényes falmaradványok. Innen alig 10 méterre
trágyalerakat, nyilván a kastélypark arborétumát javítják vele. Idõ kérdése, mikor keveredik trágyával
a temetkezési hely.”

A zsibói Wesselényi-kripta és annak egykori sírkövei,
epitáfiumai – mint már említettem – szinte teljesen meg-
semmisültek. Ezen tény ellenére azonban mégis sikerült
kiderítenem, hogy pontosan kiket is temettek el a báró
Wesselényi család egykori sírboltjában.

A lentebb olvasható névsort leginkább két forrás alap-
ján sikerült összeállítanom. Ezek egyike a kripta összes
egykori sírfeliratát tartalmazó kézirat volt, amely a ro-
mán Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának
õrizetében található és mely dokumentumra Zsigmond
Attila református lelkész úr hívta fel a figyelmemet. A
Sir-iratok a Zsibói Családi Sirbolton címû kéziratról
még annyit kell elmondanom, hogy az valamikor 1785 és
1790 között készülhetett, mivel az utolsó benne szereplõ
sírfelirat az 1785. évre datálódik, a következõ itt elteme-
tett személy pedig 1790-ben hunyt el. A másik felbecsül-
hetetlen értékû forrásai a Zsibói Református Egyházköz-
ség matrikulái, melyek a román Nemzeti Levéltár Szil-
ágy Megyei Igazgatóságának õrizetében találhatóak. A
névsor elkészítésében segítségemre volt még a bécsi

Szent István Érseki és Székesegyházi Levéltárában található Székesegyházi Római Katolikus Plébánia,
a román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának õrizetében lévõ Kolozsvári Református
Egyházközség, valamint a Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség és a Zsibói Református
Egyházközség anyakönyveinek néhány bejegyzése. Végezetül pedig – a témát érintõ szakirodalom
mellett – jó forrásnak bizonyult több korabeli napló, nyomtatott gyászbeszéd és gyászjelentés is.

A zsibói Wesselényi-kriptában eltemetett személyek névsora
1. Idõsebb báró Wesselényi István (1674–1734), báró Wesselényi Pál és Béldi Zsuzsanna gyerme-

ke. Fõispán, az erdélyi rendek elnöke, cs. kir. belsõ titkos tanácsos.
2. Gróf Bánffy Katalin (1684–1734), gróf Bánffy György és gróf Bethlen Klára gyermeke, idõsebb

báró Wesselényi István felesége.
3. Báró Wesselényi Pál (1740–1747), báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke.
4. Báró Wesselényi István (1744–1748), ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna

gyermeke.
5. Báró Wesselényi Sámuel (1749–1750), ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna

gyermeke.
6. Báró Wesselényi Katalin (1752–1752), ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna

gyermeke.
6. Báró Wesselényi Katalin (1753–1753), ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna

gyermeke.
7. Báró Wesselényi Ferenc (1757–1757), ifjabb báró Wesselényi István és vargyasi báró Dániel Po-

lixéna gyermeke. Született 1757. február 27-én. Meghalt 1757. március 1-jén.
8. Ifjabb báró Wesselényi István (1708–1758), idõsebb báró Wesselényi István és gróf Bánffy Ka-

talin gyermeke. Cs. kir. kapitány, fõispán. Született Nagyszebenben, 1708 júliusában.
9. Báró Wesselényi Katalin (1755–1758), ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna

gyermeke.
10. Báró Bánffy Polixéna (+ 1765), báró Bánffy György és báró Wesselényi Zsuzsanna gyermeke,

ifjabb báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna unokája.
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11. Báró Bánffy Sámuel, valószínûleg báró Bánffy György és báró Wesselényi Zsuzsanna gyerme-
ke, báró Wesselényi István és báró Dániel Polixéna unokája.

12. Báró Dániel Polixéna (1720–1755), báró Dániel István és gróf Pekry Polixéna gyermeke, ifjabb
báró Wesselényi István felesége.

13. Báró Wesselényi Ádám (1781–1782), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyer-
meke.

14. Báró Wesselényi István (1778–1782), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyer-
meke.

15. Báró Wesselényi Ferenc (1779–1782), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyer-
meke.

16. Báró Wesselényi Polixéna (1780–1785), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna
gyermeke.

17. Báró Wesselényi Pál (1785–1785), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyerme-
ke.

18. Báró Wesselényi Zsuzsanna (1783–1785), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna
gyermeke.

19. Báró Wesselényi Sámuel (1790–1790), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna
gyermeke.

20. Báró Wesselényi Mária (1791–1791), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyer-
meke.

21. Báró Wesselényi Ferenc (1793–1793), idõsebb báró Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyer-
meke.

22. Báró Wesselényi Lajos (1799–1799), idõsebb báró Wesselé-
nyi Miklós és Cserey Heléna gyermeke.

23. Idõsebb báró Wesselényi Miklós (1750–1809), ifjabb báró
Wesselényi István és báró Dániel Polixéna gyermeke. Cs. kir. kapi-
tány, fõispáni helytartó, a „zsibói bölény”.

24. Ifjabb Pataki Mózes (1784–1815), idõsebb Pataki Mózes és
Pataki Krisztina gyermeke. Református lelkész, az „árvízi hajós” ne-
velõje.

25. Cserey Heléna (1754–1831), Cserey Farkas és Boros Katalin
gyermeke, idõsebb báró Wesselényi Miklós felesége.

26. Ifjabb báró Wesselényi Miklós (1796–1850), idõsebb báró
Wesselényi Miklós és Cserey Heléna gyermeke. Politikus, alispán, az
MTA tagja, az „árvízi hajós”.

27. Báró Wesselényi Heléna (1850–1850), ifjabb báró Wesselé-
nyi Miklós és Lux Anna utószülött gyermeke.

28. Báró Wesselényi Béla Ferenc (1876–1879), báró Wesselényi
Béla Pál és Aubin Franciska gyermeke.

29. Báró Wesselényi Pál (1880–1880), báró Wesselényi Béla Pál
és Aubin Franciska gyermeke.

30. Báró Wesselényi Béla Pál (1847–1904), ifjabb báró Wesselé-
nyi Miklós és Lux Anna gyermeke. Fõrendiházi tag.

Merényi-Metzger Gábor

Felhasznált források. Archiv der Metropolitan- und Domkirche zu St. Stephan in Wien. Trauungsbuch der
Dompfarre St. Stephan; Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor Naþionale. Colecþia de manuscrise a Muzeului
Ardelean. Nr. 371. Sir-iratok a Zsibói Családi Sirbolton; Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor Naþionale. Fond nr. 42.
Colecþia matricole parohiale de stare civilã. Parohia reformatã Cluj; Direcþia Judeþeanã Sãlaj a Arhivelor Naþionale.
Fond nr. 16. Colecþia registrelor de stare civilã. Parohia reformatã Jibou; Budapest-Kálvin Téri Református Lelkészi
Hivatal. Vegyes anyakönyvek; Országos Széchényi Könyvtár. Plakát- és Kisnyomtatványtár. Gyászjelentések;
Parohia reformatã Jibou. Halottak anyakönyve.

Felhasznált irodalom. Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. III. köt. Mûvelõdési törek-
vések a század második felében. Herepei János cikkei. Szerk.: Keserû Bálint. Budapest–Szeged, 1971; Bíró József:
A zsibói kastély. In: Erdély beszélõ kövei. Szerk.: Sas Péter. Kolozsvár, 2008; Czegei Vass György és Vass László
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naplói 1659–1739. Közli: Nagy Gyula. Budapest, 1896; Fehér József: Széljegyzetek erdélyi utunkhoz. Lakva ismer-
ni meg egymást. Mûvelõdés, 2008. 6–9. sz.; Görzsönyi Vargha Zoltán: A budapesti Kálvin-téri kripta lakói. Buda-
pest, 1941; Gudenus János József: A magyarországi fõnemesség XX. századi genealógiája. IV. köt. Budapest, 1998;
Kardos Samu: Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. I–II. köt. Budapest, 1905; Kazinczy Ferenc: Erdélyi leve-
lek. Budapest, 1880; Kõ András: Életutak. In: A Kálvin téri kripta titkai. Szerk.: Kõ András és Susa Éva. Budapest,
2014; Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok. Bukarest, 1970; Rösch, Siegfried: Goethes Verwandtschaft.
Versuch einer Gesamtverwandtschaftstafel mit Gedanken zu deren Theorie. Neustadt an der Aisch, 1956; Szinnyei
József: Magyar írók élete és munkái. X. köt. Budapest, 1905; Tibori Szabó Zoltán: Wesselényiek és Telekiek Zsibón.
In: Torony Erdély kapujában. Szerk.: Molnár János. Kolozsvár, 2004; Új Magyar Életrajzi Lexikon. VI. köt.
Fõszerk.: Markó László. Budapest, 2007; Új Magyar Irodalmi Lexikon. Fõszerk.: Péter László. Budapest, 1994; Új-
falvi Sándor: Emlékiratok. Budapest, 1990; Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. II. köt. Bukarest,
1985; Zoványi György: MAUSOLEUM, Az-az: Temetségnek uj Tornya. Mellyet, Régen eltõkéllett akaratjából épít-
tetett, NÉHAI MÉLTOSÁGOS FEJEDELMI Aszszony, Gróf Losontzi BÁNFFI KATA ASZSZONY, b. e. Férjé-
nek, N. MÉLTOSÁGOS L. B. HADADI VESSELENYI ISTVÁN Fejedelmi Urnak Ágyas-Házúl nyúgodalomra…
Kolozsvár, 1734; Zsigmond Attila: A zsibói Wesselényi-kastély. In: Torony Erdély kapujában. Szerk.: Molnár Já-
nos. Kolozsvár, 2004 – etc.

A Batthyány-emlékszoba avatására1

Hölgyeim és Uraim!
E nagy esemény alkalmából köszöntöm Önöket! Mint az Ikervári Honismereti Kör elnöke szeret-

ném ismertetni azokat az indokokat, amelyek Ikervár népét és a települést a Batthyány családhoz kap-
csolják. Mint kis település, Ikervár nem tudott és sohasem fog tudni Batthyány-kultuszt teremteni, de
emlékezni és megemlékezni mindenkor tudott és reményeink szerint tudni is fog! Ennek alapját, az
Önök által bizonyosan nem ismert Horváth György kántortanító, iskolaigazgató teremtette meg. Lehet-
séges, hogy ezért az ügybuzgalmáért kapta meg, talán Magyarországon elsõként, 1923-ban a Pro
Ecclesia et Pontifice érdemkeresztet. Az õ érdeme, hogy szervezõ és pénzgyûjtõ szorgalma eredménye-
ként Ikervárott állították fel országunk elsõ, önálló, teljes alakos szobrát, amely elsõ, felelõs miniszter-
elnökünk gróf Batthyány Lajos létérõl tanúskodik, azaz emlékét õrzi. Bory Jenõ szobrászmûvész alko-
tásának az a különlegessége, hogy 1913-ban állították fel.

A „szeretve tisztelt Ferenc Jóskánk” fénykorában, ne-
mes kormányunk belügyminiszterének tilalma ellenére, aki
megakadályozta, hogy a szobor népünk adományából, or-
szágos gyûjtés eredményeként állíttassék fel. Azonban
Ikervár lakossága össze tudta adni az emlékmû felállítási
költségét.

A XIX. század a Batthyányak évszázadának mondható
Ikervárott. Csak az 1790-es években vásárolta meg és fog-
lalta el gróf Batthyány Miksa az ikervári uradalmat, bele-
értve az Ikervár környéki falvakat: Nyõgért, Sótonyt és
Rábakovácsit, de a központja a magát Oppidum Iker-
váriensisnek nevezõ település volt. Ez vált az összeütközé-
sek forrásává. Az 1073-ban Salamon királynak több hóna-
pig székhelyéül és talán menedékül szolgáló Ikervár a tör-
ténelem viharai során a Castrum Geminibõl Geminum
Castellummá, majd csak Ikerwárrá, késõbb Oppidum
Ikervariensisszé vált. Ez azt jelentette lakossága számára,
hogy a határ- és vámõrökbõl várnép, majd várjobbágyok,
aztán vendégek és mezõvárosi népek, végül jobbágyok és
cselédek lettek. Az 1700-as években a falu népe bérelte az
üresen maradt jobbágytelkeket és földeket a Drasko-
vichoktól. Valamelyik uralkodótól mezõvárosi rangot és
vásártartási jogot kapott, így jött létre Oppidum Iker-
váriensis. Ez az értékes oklevél az idõk során elkallódott,

50

1 Elhangzott 2016. július 14-én a pesti ferences rendházban létrehozott emlékszoba felavatásán.

A Batthyány-emlékszoba
(Keppel Ákos felvétele)



az ikerváriak azonban a régi szokásokhoz tartották magukat. Az elöljáróság eltitkolta az oklevél eltûné-
sét. Az új földesúr az ikervári uradalomhoz tartozó településeket jobbágyfalvaknak tekintette.

Meg kívánta szüntetni Ikervár „árendásságát”, hogy a lakosságot jobbágyi szolgáltatásokra kény-
szerítse. Miksa gróf az elöljáróságot kastélyába hívatta: bor, pecsenye, cigányzene mellett akarta kiszi-
matolni titkukat. Az ikervári elöljáróság az alispánhoz fordult tanácsért. Õ nem tudván az oklevél eltû-
nésérõl, azt javasolta, hogy ne menjenek többet a grófhoz lakomára! „Van kendteknek jó levele, ahhoz
és az urbáriumba foglaltakhoz tartsák magukat!” Az elöljáróság csak bement lakomázni, és bor közben
valamelyikük elkottyintotta, hogy milyen tanácsot kaptak az alispán úrtól. Az oligarcha otthagyta a la-
komázókat, elvágtatott az alispánhoz és megfeddte tanácsaiért.

Nap fordultával az alispán hosszúszekeret küldött az elöljáróságért, és hajdúk kíséretében Szombat-
helyre vitette õket. Ott aztán szépen deresre húzattattak. Az alispán a nyomatékosság kedvéért meg is
kérdezte: „Kell-e kendteknek jó tanács?” Ettõl kezdve hajdúk hajtották robotra az ikervári népet. Akko-
riban az a mondás járta: „Jaj teneked Ikervár, ha Batthyány benned jár!”

Miksa gróf birtokairól hienc és horvát telepeseket hozatott majorságaiba és nagyüzemi gazdálkodás-
ba kezdett. Halála után fia, József Sándor gazdálkodott tovább. Új majorságot építtetett Péterfán, a Jó-
zsef-majort. Az 1800-as évek elején az ikerváriaknak és a péterfaiaknak is temetkezési helyet adomá-
nyozott. A kegyúri kötelességeit gyakorolva, a pétrefaiaknak kis harangot öntetett halottaik elsiratására.
Az ikervári temetõben kupolás rotundát építtetett a Fájdalmas Szûz tiszteletére. Ikervár községnek nagy
legelõterületet ajándékozott, meghagyván, hogy minden év József napján az elöljáróság emlékezzék
meg róla, és a mellékelt ezüst kupából igyék, családja egészségére is. Ha ez a tiszteletadás elmaradna, a
teljes legelõterület a plébániára száll. 1812-ben halt meg József gróf. Szívét az ikervári kápolnácska
kriptájába, testét a családi sírhelyen, Németújvárott helyezték el. Felesége két gyermekkel ajándékozta
meg, de boldogságuk rövid életû volt. Skerlecz Borbála grófné még férje életében Bécsbe költözött, és
ott fényûzõ életet élve kevéssé törõdött gyermekeivel, valamint a reá maradt uradalmakkal. Lajos fiát
nevelõintézetbe adta, leányát maga mellett nevelte. Lajos anyai szeretet nélkül nevelkedett és késõbb
csak bírósági úton tudta visszaszerezni anyjától az atyai örökséghez való jogát.

Batthyány Lajos elébb kadétkodott egy császári gyalogezredben Itáliában, majd „Miklós-huszár-
ként” Pozsony, valamint Prága környéki garnizonokban élt, és alhadnagyi rangig emelkedett. Közben
Zágrábban végezte jogi tanulmányait. Nagykorúságát elérve katonai rangjáról lemondva birtokaira tért.
Okszerû gazdálkodással elkezdte a majorságok rendbetételét, korszerûsítését. Ismeretszerzõ utazásokat
tett új, mágnás ismerõseivel, késõbbi barátaival.

1834-ben Pozsonyban házasságot kötött Zichy Antónia grófnõvel, második unokatestvérével. A
dúsgazdag Zichy família példát adhatott és széles kapcsolatrendszert kínált az ifjú párnak. Elsõ évüket
Itáliában töltötték, megismerkedtek mûvészetével, építészetével, gazdálkodásával és fõúri életvitelével.
Az ott tapasztaltakat ikervári birtokain is igyekezett az ifjú pár megvalósítani.

Itáliai tanulmányútjáról hazaérkezett Ybl Miklós, aki tõlük kapta elsõ, nagy megbízatását. Pollack
Ágostonnal egyetemben megalkották a neoreneszánsz stílusú ikervári kastélyt, amely az U alakú ba-
rokk kastélyra épült. Az északi oldalán megtartva barokk formáját, de a déli részén tagolt, hatalmas,
palladiós nyílászáróival mediterrán illúziót keltett. Természetesen eléje szépen kialakított reneszánsz
parkot telepítettek. (Sajnálatosképpen ez az épületegyüttes ma erõsen lepusztult állapotban látható!)

A Batthyány házaspár neves vendégeket is fogadott birtokán, kerti ünnepségein baráti, gazdasági
megbeszélésein és vadászatain. Batthyány Fülöp látogatásáról például egy elvesztett, Lajos herceg által
veretett ezüstpénz tanúskodott, amelyet a körmendi múzeum tulajdonába adtam. Széchenyivel való
kapcsolatát a gróf naplói hitelesítik. Jelentõs volt életükben a Deák Ferenccel, Erdõdy Ferenccel,
Felsõbüki Nagy Pállal és Vidos Józseffel való kapcsolat.

Az ikervári uradalom bevételeit növelték a juh és sertés tenyésztésbõl származó jövedelmek. Antó-
nia-majorban „Schwaizer-os tehenészetet” hoztak létre. (A major, bár leromlott állapotban, ma is látha-
tó.) Különbözõ takarmánynövények termesztésével fejleszteni lehetett állattartásukat, amelyre a gyûj-
teményemben lévõ 1838-as évszámozású szénavágó a bizonyíték. 1836-ban nagy, új fahidat építettek a
Rábán, valamint nyolckerekû vízimalom és mellé nagy kovácsmûhely épült. (A begyûjtött hidász, ács,
és molnár, díszített famegmunkáló eszközeim a helyi mesterek igényességét dicsérik.) Ebben az évben
kezdõdött a péterfai cukorgyár építése is. Batthyány panaszkodott, hogy milyen nehéz jó mesterembe-
reket találni. Kénytelen volt szakembereket Ausztriából hozatni. A cukorrépa mint sokoldalúan haszno-
sítható növény: néptáplálék, takarmány és szeszipari alapanyagként is feldolgozásra került. Az
Ikervárott megtermelt nyers cukrot a pest-budai cukorfinomítóba hordókban szállították. A cukorgyár
1839-tõl 1847-ig üzemelt. A Széchenyi által javasolt, de Batthyány által megalapított Vasi Szeder Egy-
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let ültetvényei jó munkalehetõséget biztosítottak a lakosságnak. A fejlõdõ selyemipart kiváló minõsé-
gû, magyar alapanyaggal látta el. Mezõgazdasági Biztosító Társaságot hozott létre, és a jégverés ellen
birtokain 14 viharágyút állíttatott fel. Nem csak ipari egyesületeket, de országos ipari kiállítást is szer-
vezett a gróf, már 1842-ben, és a III. Országos Kiállításon, 1846-ban az Ikervári Selyemhernyó Te-
nyésztõk a Nagy arany-érdeméremmel lettek jutalmazva. A selyemhernyó-tenyésztés még az 1860-as
években is hagyományos foglalatosság volt az ikervári uradalom falvaiban.

Annak ellenére, hogy a lakosság anyagi helyzete és munkalehetõségei jelentõsen javultak, a legelõ-
használat miatt rendszeres súrlódások voltak a község és az uradalom között. Egyik alkalommal már
majdnem tetlegességig fajult a helyzet, amelyet a gazdatiszt csak nagy jóakarattal és tapintattal tudott
megoldani. Ezek a feszültségek bizonyították és láttatták meg Batthyányval, hogy mily törékeny a feu-
dális társadalmi rendszer, és a magyar függetlenség érdekében feltétlenül meg kell akadályozni, hogy
paraszt-, vagy általános népfelkelés törjön ki. Az 1846-os galíciai parasztfelkelés bizonyította, hogy
egy parasztháború a nemesség és az egész ország függetlenségének vesztét jelentené. Az utolsó reform-
országgyûlés megyei küldötteit ezért kérte, hogy nyugtassák a parasztságot és õk megpróbálkoznak a
jobbágyfelszabadítás, valamint a földmegváltás ügyében mielõbb jó törvényt hozni. Az 1848-as áprilisi
törvényeknek ezek sarkalatos pontjai voltak.

A Habsburg-Ház és a pénzéhes császári kamara dúsgazdag mágnásnak képzelte a grófot. Már 1848
karácsonyán lefoglalták birtokait és igen részletes letárt készíttettek. Az 1849. októberi ítélet gróf Bat-
thyány Lajos kivégzését és teljes vagyonelkobzását írta elõ. A császári kamara azonban kevesellte ezt a
vagyont és mindenáron pénzzé kívánta tenni, ezért árendába adta gróf Zichy Jánosnak. A Batthyány La-
jos végrendeletéhez a végletekig ragaszkodó hû és szépséges felesége, gróf Zichy Antónia emigrációba
vonult. 1859-ig Svájcban élt és nevelte három életben maradt gyermekét, de arra is volt gondja, hogy
anyagilag támogassa a szabadságharc volt minisztereit: Horváth Mihály püspököt, akit gyermekei mel-
lé tanítóul fogadott és Mészáros Lázár hadügyminiszternek is „kölcsönt adott”, hogy Amerikában egy
kis farmot vehessen.

1860-ban az özvegy grófnõ Elemér fia számára visszavásárolta saját pénzén az ikervári uradalmat.
Az ikerváriak diadalkapuval fogadták szeretett grófnõjüket, kit a család nagy tisztelõje, Königmáyer
Károly plébános és a nyõgéri bíró köszöntött, majd fehér ruhás lányok sorfala között könnyeivel küsz-
ködve vonult kastélyába. Ez volt az a „kedves hely”, ahol legboldogabb éveit töltötte férjével és gyer-
mekeivel. Itt készültek fel az országos politikai szereplésre és valósították meg gazdasági elképzelései-
ket. Várta a kastélya is, amely szép éveikre emlékeztette õt. 1848 júniusában itt volt a Vidos József által
vezérelt Vas megyei nemzetõrség zászlószentelése, amelyen Zichy Antónia volt a zászlóanya. Férje
végrendeletéhez híven, gyermekeit nem engedte politikai pályára. 1861-ben az ifjú párra, azaz nagyob-
bik lányára, Emmára és férjére: gróf Batthyány Gézára bízta az ikervári uradalom gondozását. Õk fiá-
nak, Elemérnek mint az ikervári uradalom tulajdonosának apanázst fizettek. A „nemzet özvegye”
Dákán kastélyában élt Elemérrel és Ilonával. Az ikervári uradalom jól jövedelmezett, újabb földeket
vásároltak és kialakították Gyula-majort. Hatalmas, modern üvegházat építtettek, ahol konyhájuk szá-
mára mindenféle déligyümölcsöt megtermelhettek. Bekapcsolódva a falu társadalmi életébe és kegyúri
kötelezettségük ellátásában igyekeztek hasznos, tartalmas életet élni. Itt nevelkedtek gyermekeik: La-
jos, Gyula és Béla.

Ikervár és Vas megye szempontjából Lajos sorsa a legfontosabb. Õ külföldi egyetemeken tanult és
diplomáciai pályára készült. Még alig megkezdve külügyminisztériumi tevékenységét, megházasodott.
Nejét, gróf Andrássy Ilonát ikervárra hozta és atyja mellett gazdálkodni kezdett. Hamarosan kinevezték
Gyõr megye fõispánjának, ahol a megye gazdaságát, költségvetését kellett rendbe tennie. Pár évi ered-
ményes tevékenységét tapasztalva a fiumei kormányzósággal bízták meg. Itt jelentõs munkát kifejtve
korszerûsíttette a kikötõt, és új kormányzósági palota építtetésébe kezdett. Ikerváron a templom felújí-
tására került sor. Ekkorra tehetõ az öntöttacél-szerkezetes kórus felépítése, az orgona megvásárlása, az
új oltár, és a Than Mór által festett Sárkányölõ Szt. György, templomunk õsi névadója képének felhe-
lyezése. Pár évi kormányzósági tevékenység után az Ikerváron mûködõ elektromos meghajtású malom
teljesítménye okán megszervezte a Vasmegyei Elektromos Mûveket mint részvénytársaságot.
1895–96-ban felépült svájci bankhitelek és elektromos gépek beépítésével az elsõ, nagy teljesítményû,
magyarországi vízi erõmû. Ez hozzájárult Szombathely és Sopron iparának ugrásszerû kifejlõdéséhez,
elektromos közvilágításának és villamosvasút-hálózatának kiépítéséhez. A Közelben fekvõ uradalmak
elektromos árammal való ellátásával elektromos ekék, cséplõgépek, malmok és darálók mûködtetését
tette lehetõvé. Ikervár lett Magyarország elsõ villanyvilágítású faluja. Batthyány Lajos unokája mint
országgyûlési képviselõ kijárta a szombathelyi kultúrpalota felépíttetésének lehetõségét, ezzel is emel-
ve „nyugat királynõjének” kulturális jelentõségét. Az 1914-es Nagy Háború izgalomba hozta a bécsi

52



bankokat, amelyek jelentõs kölcsönöket nyújtottak gróf Batthyány Elemérnek, a Magyar Lovar Egylet
elnökének, az alagi lótelep megteremtõjének. 1916-ban a kölcsönök visszafizetését kérték a bankok. A
Batthyány család a polgárdi kastélyába költözött át, mert áruba kellett bocsátani a teljes ikervári uradal-
mat. A felújított, korszerûsített kastélyt sikerült a magyar állammal megvásároltatni és így nemzeti cé-
lokra felhasználni.

1916-tól Tiszti Szanatórium, 1919-tõl 1936-ig Hadiárva Intézet lett. (Jelen pillanatban az Eszterházy
Kulturális Központ Igazgatósága felügyelete alatt áll. Az épületet õriztetik és nagy tervekrõl hallha-
tunk.)

A XX. század kormányai nemigen kívántak foglalkozni a független miniszterelnökünkkel, özvegyé-
vel és családja emlékezetével.

Özvegy Batthyánynét, Zichy Antónia grófnõt nem említik a jeles 48-as hölgyek sorában.

Gróf Batthyány Lajos volt fiumei kormányzó, országgyûlési képviselõ és felsõházi tag,
erõmûalapító, Batthyány Lajos unokája a II. világháború után Polgárdiban koldusként élt és kegyelem-
kenyéren halt meg 1952-ben.

Fia, Gyula gróf festõmûvész és felsõházi tag az ÁVH által fasiszta kollaboránsnak ítéltetett, fogait
kiverve, volt inasa házában tengette életét 1959-ben bekövetkezett haláláig. Kastélyuk szovjet laktanya
lett, széthordott tégláiból a „felszabadult nép új gazdáinak” házai épültek fel.

Batthyány Gyula egyetlen, Bálint nevezetû fia, zászlósként szovjet hadifogságba esett. Két év múl-
va, Károlyi Mihályné közbenjárására a szovjet kormány kegyeskedett hazaengedni a „forradalmár Bat-
thyány Lajos” ükunokáját. Õt 1956 után két évre ítélték, hamis vádak alapján. Majd 1962-ben „véletle-
nül” vonat alá lökték. Vele halt ki a Batthyány ház.

Mi, ikerváriak, illetve a Honismereti Kör hálásak lehetünk Budapest fõpolgármesterének, hogy
meghallgatta és anyagilag is támogatta kérésünket a Batthyány-emlékszoba ügyében. E cselekedetével
nagy szolgálatot tett a Batthyány-emlékezet és -kultusz ügyének, ugyanakkor sokat törlesztett a külön-
bözõ kormányzataink és nemzetünk adósságaiból.

Áldja meg az Isten további munkálkodását!

Koszorús Ödön

Emlékjelek Csékúton II.
A Honismeret 2014. évi 4. számában volt olvasható az Emlékjelek Csékúton címû írás, megemléke-

zés. Mivel ezeknek az emlékjeleknek száma azóta növekedett, bizonyára nem haszontalan beszámolni
az újak létesítésének körülményeirõl.

Ajka Város Önkormányzata 2014 áprilisában a várost alkotó települések számára kiírt egy méltán
helytörténetinek is mondható vetélkedõt, versenyt. Az apropót erre a megmozdulásra a 800 éves Ajka,
55 éve város jubileumok szolgáltatták.

A kiírás azt tartalmazta, hogy a valaha önálló falvak írják meg és adják elõ történelmük egy-egy je-
lentõs eseményét, tekintettel az Ajka városához való kapcsolatra. Azt leírni, hogy e hét falu lakosai
mekkora lelkesedéssel kezdték el és vitték végig az eseményeket, hogy az elõadott színdarabok és a
hozzájuk kapcsolódó események milyen szerteágazóak voltak, mekkora tömegeket mozgattak, megha-
ladná e cikk terjedelmét. Tagadhatatlan, hogy a felajánlott pénzdíjak, melyeket közösségi célokra lehe-
tett felhasználni, nagy csábítást jelentettek.

Az elõadásokat minden helyszínen helytörténeti emlékek kiállítása és a lakosság által prezentált
vendéglátás kísérte. Az elõkészületekhez a résztvevõk egységes pénzügyi keretet kaptak a kiadások fe-
dezésére. Az elõadások avatott zsûri, Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója, Schwartz Béla
polgármester, a falvakból delegált 1–1 fõ, és természetesen az érdeklõdõk minden várakozást és elkép-
zelést felülmúló tömegei elõtt zajlottak.

A települések képviselõi az ajkai Mûvelõdési Központban látványos körülmények között, a Veszp-
rémi Pannon Várszínház mûvészei elõadásába ágyazott díjkiosztón vehették át a zsûri által odaítélt dí-
jakat (I. helyezés: Tósokberénd; II. helyezés: Ajkarendek; III. helyezés: Csékút). A helyezést el nem
érõk is egységesen jelentõs pénzösszegben részesültek.
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Csékút község közössége úgy határo-
zott, hogy a falu múltjáról emléket állít-
va az utókornak, a meglévõk mellé há-
rom újabb emlékjelet hoz létre.

Bányászhõsök emléktáblája
Ismereteink szerint a csékúti teme-

tõben 9 olyan bányász nyugszik, akik
bányabalesetben veszítették életüket. A
közel száz évig mûködõ bányászat elsõ
két áldozata az 1909. évi tragikus csin-
gervölgyi ármin-aknai bányatûzben
hunyt el (nekik már van emléktáblájuk),
az utolsó halálesetek 1987-ben víz-
betörést követõen tör- téntek. Az õ em-
léküket ezentúl õrzi a ravatalozó falán
elhelyezett gránittábla.

A Csonka-torony emlékmûve
A fellelhetõ dokumentumokban középkoriként említett, román

stilusú katolikus templom hajója az 1940-es évek elejére olyan ál-
lapotba került, hogy végül az egyház 1950-ben kénytelen volt le-
bontatni. Köveibõl onnan alig 100 méterre épült fel az új templom.
Megmaradt viszont a régi torony a harangokkal, ami késõbb a falu
jelképévé vált. A köztudatba Csonka-torony néven vonult be. A
karbantartás hiánya és az egyre növekvõ közúti forgalom miatt,
bár mûemléki bejegyzésû volt, a hatóság 1984-ben lebontatta. Ma
is sokan emlékeznek még a szomorú pillanatokra, mikor a
devecseri katonaság páncélos jármûve a vastag kötelekkel körbe-
fogott tornyot meghúzatta és ledöntötte. Napjainkig a falu címere
és egy buszmegálló elnevezése õrizte emlékét.

A templom helyén elõször a Varga család által gondozott kert
volt, az utóbbi idõkre azonban elhanyagolt, bokros, gazos terület
éktelenkedett ott. A kis tér rendezésével, középpontjában a helyi
bányából származó bazaltkõtalapzaton elhelyezett, különleges
mészkõbõl készített, élethû makett áll, emlékeztetve az arra járókat
a templomra és annak nevezetes tornyára. A horvát mészkõbõl fa-
ragott szobrot Varga György elképzelése alapján Keresztes Tibor
szobrászmûvész-restaurátor készítette Takács Viktória szobrász-
mûvész közremûködésével.

A tér kialakítása úgy történt, hogy a közeljövõben itt elhaladó kerékpárút része, egy kis pihenõhelye
lesz.

Csékút község önállóságának emlékhelye
A település elsõ hiteles, oklevélben történt em-

lítése 1319-bõl való. Erre az eseményre és arra em-
lékeztet ez a szobor kompozíció, hogy a falu
1961-ig önálló közigazgatású településként mûkö-
dött. A hatalmas szikla az örökkévalóságot, az el-
pusztíthatatlanságot jelképezi. A kõvel, szénnel
megrakott csille arra utal, hogy az itt lakók fõ meg-
élhetési forrása egy évszázadon keresztül a bányá-
szat volt. Emlékeztet továbbá arra is, hogy Csékút
területén valaha több bánya is üzemelt. Volt 2 szén-
bánya, 3 kõbánya,1 homokbánya. A hordó a mél-
tán híres csékúti szõlõhegyre, a csékútiak egyik
büszkeségére utal. A kompozíciót tervezte és a ki-
vitelezést koordinálta: Varga György dekoratõr.
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Balesetben elhunyt bányászok emléktáblája
(Györkös József felvétele)

A Csonka-torony emléke
(Varga György felvétele)

Az önállóság emléke (Keresztes Tibor felvétele)



Reményeink szerint ez az emlékmû emlékezteti majd a következõ generációkat arra, hogy itt egy kis
önálló település létezett, amit úgy hívtak: Csékút. A falut 1961 óta Padragkút, 1984 óta pedig már
Ajka-Padragkút néven ismerik az emberek.

Közösségi kemence
Közös megegyezéssel a padragkúti

Mûvelõdési Ház udvarában készíttettünk
egy közösségi kemencét. Célunk az volt,
hogy Csékút és Padrag 1961. évi egyesí-
tése óta a két falu fõleg idõsebb korú la-
kosai közti még mindig fellelhetõ ellen-
érzéseket tompítsuk. Itt minden olyan
klub, szervezet, baráti társaság, a falu la-
kosai, ha tagjainak, vagy vendégeinek
összejövetelt, találkozót rendez, egy itte-
ni sütés-fõzéssel tud kedveskedni. A ke-
mencét Tóth József cserépkályhás készí-
tette.

Meggyõzõdésünk, hogy ezek a léte-
sítmények több utánunk következõ gene-
rációt emlékeztetnek majd arra, hogy a

2010-es években tevékenykedett itt egy közösség, amely Csékúti Baráti Körnek nevezte magát. Ez a kis
baráti társaság az emlékezés mellett emlékeztetni is akar a valaha önálló falujának múltjára, történel-
mére.

Varga György

Gróf Vay Sándor utcája Dabason
„Legendák, botrányok hõse, a századforduló különce, a férfiruhás írónõ, a nõi gentleman, a legutol-

só férfidivat szerint öltözködõ nõi gróf, az írók és újságírók társaságának elfogadott és szeretett tagja, a
legjobb ivócimbora, a kisasszony-férj, a lányszöktetõ leány, a leányok iránt hevesen érdeklõdõ nõi ga-
vallér, aki kóccal kitömött harisnyát használt néha, hogy nem létezõ férfiasságának legalább látványát
sejtethesse…”1

Akár már ebbõl az egyetlen mondatból is jól beazonosítható a magyar irodalom excentrikus szemé-
lyisége, a gyóni2 születésû Vay Sándor/Sarolta (1859–1918). Az életmûvét ismerõk körében nem szorul
bizonyításra, hogy történeti tárcáinak százai a magyar kultúrtörténet kiapadhatatlan kútforrását jelentik.
Munkásságát, összetett személyiségét azok tudják valós értékén kezelni, akik képesek elvonatkoztatni
életútja bulvárvonatkozásaitól. Meglepõ, de a felvilágosult gondolkodásra, a XX. század elejének sze-
mérmes, mondhatni prûd társadalmi légkörében és vidéki viszonyai között, szülõfaluja is megörökítés-
re méltó példát mutatott. Jól igazolja ezt Vay Sándor/Sarolta fõlapja, a Pesti Hírlap 1908. májusi hír-
adása:

„Néhány évvel ezelõtt még kis, jelentéktelen község volt a pestmegyei Gyón, Alsó-Dabasnak mintegy
fíliája. Évrõl évre gyarapodott, terjeszkedett azonban, s ma már virágzó, rendes, csinos község, amely
különösen gyönyörû homokszõlõ telepei által tûnik ki. Lakossága helyes, józan magyar nép, amely szor-
galma és intelligenciája által válik ki a megyében. Ebben az elõrehaladásban nagy része van Domián
Jánosnak,3 a fõjegyzõnek, aki immár közel harminc éve ernyedetlen buzgalommal viszi a »falu penná-
ját«, valamint Achim Mihály4 lelkésznek is. Utóbbinak fia, Achim Gy. Géza,5 jó tollú fiatal író, Dabas és
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1 Radnai József: Utószó. In: Vay Sarolta: Levelek a buckából. Schultz Kft., Dabas, 2000. 123.
2 Gyón község ma a Pest megyei Dabas városának településrésze.
3 Domián János (1843–1917) a település kecskeméti származású nótáriusa.
4 Áchim Mihály (1848–1911) a község evangélikus gyülekezetének lelkipásztora a századfordulón.
5 Gyóni (Áchim) Géza (1884–1917) a XX. század ellentmondásos megítélésû lírikusa, akit a Csak egy éjszakára

címû költeménye alapján manapság jobbára „egyverses” alkotóként tartanak számon.



vidéke címen a helyi érdekeket képviselõ ügyes kis lapot is szer-
keszt. Az egyre nagyobbodó Gyón most már utcáit is megkeresztel-
te, s így egyik utca a kitûnõ földinek, gróf Vay Sándornak, a Pesti
Hírlap munkatársának nevét kapta. A jeles írót, aki valósággal a
szerelmes rajongásával csügg buckabéli legszûkebb hazáján, mé-
lyen meghatotta falujának ez a kegyelete, s büszkébb reá, úgy-
mond, mint eddigi összes elsõrendû irodalmi sikereire.”6

A nagyvonalú képviselõtestületi gesztus annak volt köszönhetõ,
hogy a különféle romantikus férfi álneveken (Vayk, D’Artagnan,
Floridor, Celesztin stb.) publikáló szerzõ sajátos, olvasmányos stí-
lusú írásainak fõ témájába szõve rendszeresen felidézte gyermek-
korának képeit, elidõzve a régi hangulatok, színek idilli világában.
A karácsonyi és húsvéti ceremóniák, farsangolások, rokonlátoga-
tások, vásárok, a falusi emberek szokásai, az „agáca-nyílás”, az il-
latozó kerti ibolyák elevenedtek meg a tolla nyomán. Visszatérõ
szereplõi a környék nemes urai és úrasszonyai, a boltosok, cselé-
dek, szántóvetõ parasztok, papok, jegyzõk, táblabírák, a kastélyok,
kúriák és kunyhók lakói egyaránt. Szûkebb pátriájának történetei-
bõl éppen 1907-ben nyújtott át olvasóinak egy csokorra valót.7 A
szülõföld iránti erõs kötõdésének késõbb is számos írásában adta
tanúbizonyságát:

„Bár maradtam volna otthon gazdának, ahogy Domián János
nótárius uram kommendálta annak idején, hogy az Isten áldja meg
a jó tanácsáért. De ha el is szakadtam, ha minden bandérium nél-

kül, a szõlõk alatt, gyalog bandukolva megyek is néha abba az ócska kúriába, vagy ki a temetõbe szeret-
teim sírjához, csak oda húz a szívem – csak egyre látom azt a kúriát. Egyre nézem azt a bekerített,
agácafás, jázminos sírt – s vetegetek hozzá, mikor foglalhatom el már az örökös kvártélyt… Addig pe-
dig küzdve, kínlódva, mindig beragyog a boldog gyermekkorom, a vidám siheder évek emléke. S ez elvi-
selhetõbbé teszi azt a Golgothát, melyre mindannyian cepeljük a keresztet.”8

Az elsõ világháború kitörése Svájcban érte, így éveken át a frontvonalakon keresztül postázta írásait
a Pesti Hírlapnak. Nem látta többé a buckát, alakja örökre eltûnt a fõváros forgatagából is. Magányosan
halt meg 1918. május 23-án Lugano városában, ott is temették el. Halála után bõ egy évtizeddel
testvére, gróf Vay Péter9 szoborállítással tervezte megörökíteni alakját, mely ugyan nem valósult meg,
de a gyóni utca továbbra is hirdette a nevét. Az 1945 utáni átfogó társadalmi átalakulás ebben mind-
össze annyi változást hozott, hogy a „fényes szelek” elfújták a „gróf” titulust. A község városképi és
mûemléki vizsgálata az alábbi állapotot rögzítette az 1950-es években: „Vay Sándor utca – védett

városkép. Szorosan épített, fésûs elrendezésû parasztházak
sora, nagyrészt nádfedéllel, magas oromfalakkal. Egységé-
ben kedvezõ hatású utcakép, mely azért az egyes épületek
egyéni kialakítására változatos lehetõséget ad. Zavaros be-
építésektõl megóvandó.”10 A rendszerváltás után, az 1989-
ben városi címet kapott önkormányzat újból visszaállította
az eredeti „Gróf Vay Sándor utca” elnevezést, mely közterü-
letnévként immár 1908 óta országosan egyedülálló memen-
tója a valaha „nõbe ojtott férfi”11-ként élt grófkisasszony
emlékének.

Valentyik Ferenc
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Vay Sándor/Sarolta (Ismeretlen
fotográfus felvétele,
Gróf Vay Sándor: Õsökrõl–
unokáknak, Bp., 1910. nyomán)

6 Gróf Vay Sándor utcája. Pesti Hírlap 1908. május 28. 13.
7 Gróf Vay Sándor: Pestvármegyei históriák. Légrády Testvérek kiadása, Budapest,1907.
8 Vay Sándor: Urak – uri juxok. Pesti Hírlap 1910. június 26. 65–66.
9 Vay Péter gróf (1864–1948) író, címzetes püspök, világutazó misszionárius, mûgyûjtõ; Vay Sándor/Sarolta

öccse.
10 Szelle Kálmán, Lombár Pál, Péczely Béla dr.: Gyón városképi és mûemléki vizsgálata. Városépítési Tervezõ

Vállalat, Budapest, 1954. 7.
11 Krúdy Gyula: A magyar George Sand: Vay Sarolta grófnõ, a nõi gentleman. In: A szobrok megmozdulnak.

Gondolat Kiadó, Budapest, 1974. 419.

A régi-új utcatábla (a szerzõ felvétele)



A XLIV. Országos Honismereti Akadémia elõadásai

Gellért püspök,
a tudós és egyházszervezõ fõpap

A velencei származású Gellért elõbb volt tudós és csak utána egyházszervezõ, de célszerû e rövid át-
tekintésben a két tevékenységi kört fordított sorrendben tárgyalni.

Szent Gellért Nagy Legendájában viszonylag terjedelmes leírás található a csanádi egyházmegye
alapításáról.1 Annak ellenére, hogy Gellért legendái késõi forrásnak számítanak és egymástól való füg-
gésük erõsen vitatott,2 érdemes fölidézni az eseményt a legenda szavaival, mert lehetséges, hogy a szer-
zõ itt igen korai forrásra támaszkodott.

Szent István maga elé hívatja Szent Gellértet: „Háborgat-
lak téged, Isten embere, alkalmatlan idõben. Most ugyanis az
az akaratom, hogy a tizenkét püspökséget, amelyek felállítá-
sát elterveztem, püspökökkel betöltsem. [...] Vedd a püspök-
séget, mely – ahogy ítélem – téged illet.” A szent király „más
egyházakból és monostorokból” a megkezdendõ munkára
„papokat és szerzeteseket” rendel Gellért mellé, s gondosko-
dik a szükséges anyagiakról: „Én pedig meghagyom ispánja-
imnak, hogy a néptõl a maga idejében tizedet szedjenek ga-
bonából.” A tíz egyházit „Csanád ispán szekérre ültette, és a
csanádi egyházmegyébe vitette õket.” Oroszlámos volt az el-
sõ állomás, majd Marosvár, ahonnan a görög szerzetesek a
Szent György tiszteletét hirdetõ oroszlámosi monostorba ke-
rültek, Gellért és társai pedig elfoglalták a helyüket, amíg el
nem készült számukra a nekik szánt monostor. Más egyház-
megye alapításáról szóló, hasonlóan terjedelmes leírással a
legendákban nem találkozunk. Az alapítások tizenkettes szá-
ma és egyidejûsége a dramatizálás következménye, a többi
elem viszont hitelesnek tekinthetõ.

A szervezés folyamata
Szent István 1077 táján íródott Nagy Legendája elsõ kirá-

lyunk egyházszervezõ tevékenységérõl a következõ, szûkre
szabott összegzést tartalmazza: „A legkeresztényibb fejede-
lem tartományait tíz püspökségre osztotta, az esztergomi egyházat a római apostoli szék jóváhagyásá-
val és egyetértésével a többiek fejévé és felügyelõjévé tette. [...] Mindenfelé megvetik a szent egyházak
alapjait, emelik a kanonokok klastromait, virágzásnak indulnak a szerzetesi regulában élõ közössé-
gek.”3 A rövid megállapítás alig tükrözi négy évtized kemény munkáját. A bekövetkezett változást vala-
mivel jobban lehet érzékelni Szent István uralkodása kezdetének és végpontjának fölidézésével. A fia-
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tal fejedelem 997-ben kénytelen volt hadba szállni a változások, térítések ellen lázadókkal (Koppány és
társai) Veszprém és Várpalota (vagy Tapolca?) között. Amikor 1038-ban „elérkezett az az áldott nap,
melyet halála csakhamar még áldottabbá tett”, a legendák szerint a haldokló királyt keresztény orszá-
gának keresztény alattvalói vették körül,4 és ebben nincsen semmi túlzás. Az ország megkapta azt az
egyházszervezetet, amely lehetõvé tette a hit meggyökerezésén túl annak megerõsödését és a Bib-
lia-beli mustármag fává növekedését.

Szent István, amint a csanádi egyházmegye alapítástörténetébõl kitûnik, a mindennapi gondokkal
(tized stb.) törõdött. Másutt arról olvashatunk, miként halmozta el kincsekkel az egyházakat. Ezért ér-
demes rákérdezni, vajon a király és munkatársai az egyházszervezésnél csak az intézményt látták a ma-
ga anyagi vonatkozásaiban, vagy azon túl a lényegre is figyelni tudtak? A válaszkeresés a négy évtize-
des munka eredményeinek tükrében még fontosabbnak tûnik. De miként történt mindez?

A térítõk, egyházszervezõk kiléte körül elég sok homály van. Egyeseknek még a nevét sem tartotta
fönn az emlékezet, mások viszont a források tanúsága szerint több névvel is rendelkeznek. A koronaho-
zó Asztrik, szerzetesi nevén talán Anasztáz, Szent Adalbert társa volt Rómában, mellõle került a
meseritzi monostor élére, majd innen hazánkba. Az õ személye biztosította az egyetemes egyházzal fo-
lyamatosan fönntartott kapcsolatot. Útjai: Róma – 1000 õszén; Dijon – 1001 elõtt; Frankfurt – 1007;
Bamberg – 1012. Esztergom elsõ érseke az ismeretlen származású Domokos volt. Adalbert másik mun-
katársa, Radla, szerzetesi nevén Sebestyén, a szentmártoni monostor (Pannonhalma) elsõ apátja, rövid
idõ múlva Domokos utóda lett az esztergomi székben. Ehhez a szerzetesi körhöz tartozik a szász
Querfurti Brúnó–Bonifác is.5 Gizella kíséretében bajor papok érkeztek, francia földrõl pedig a késõbbi
pécsi püspök, Bonipert.6 Szent Gellért, aki a trónörökösnek inkább lelkivezetõje, mintsem betûvetõ
mestere,7 Velencébõl származott. A munkatársakat nem egy ország (amint azt régebben föltételezték),
hanem az egész keresztény Nyugat küldte a hazai aratásba, ahol a sok aratnivalóra kevés, de annál kivá-
lóbb arató jutott.

Ez természetes jelenség, mert a missziós papság sehol nem volt nagy létszámú, így hazánkban sem.
Az idézett Gellért-legenda is gondosan ügyel annak hangsúlyozására, ami a kezdeti idõkre sajátos mó-
don jellemzõ: klerikusok (világi papok) és monachusok (szerzetesek) együttesen munkálkodtak. A püs-
pök szinte „apát módjára” állt a székesegyháza körül élõ, világi papokból és szerzetesekbõl összetevõ-
dõ közösség élén. Errõl tudósít Arnoldus esete is. A regensburgi Szent Emmerám-monostor szerzetese
1028-ban számtalan veszély közepette lehajózott a Dunán egészen Esztergomig, és ott néhány hétig
Asztrik-Anasztáz érsek vendégszeretetét élvezte.8 A forrás kifejezetten említi, hogy az érseket kleriku-
sai és monachusai vették körül. Ez a „dómkolostor” szervezet német mintára vezethetõ vissza.9 Az ez-
redfordulóra a német egyházakban két, különálló testületre vált szét, hazánkban azonban tovább léte-
zett. Maga az eset, Arnoldus látogatása a térítõket küldõ és az újonnan alapított magyar egyházak kap-
csolattartásán túl arról is tanúskodik, hogy az István szervezte Hungária teljes joggal a keresztény Euró-
pa részének tekinthette magát.

A klerikusok és monachusok munkájának eredményességét az elõzõ évtizedeiben megteremtõdött
feltételek tették lehetõvé. A hatalom központosítása már Taksony fejedelemsége (955–972) alatt elkez-
dõdött és Géza idejében (972–997) tovább folytatódott. Ellenállás Szent István uralkodása alatt, sõt,
utána is jelentkezett, ám a térítések lassú, de biztos munkája szilárd alapokat rakott le a kiépítendõ egy-
házszervezet számára. A birtokközéppontokban keresztelõ egyházak (ecclesia baptismalis) létesültek.
Géza nagyfejedelem egyet esztergomi udvarában építtetett Szent István vértanú tiszteletére, egy mási-
kat meg a fehérvári szálláshelyen. Nem kizárt, hogy ez utóbbinak kezdettõl fogva Szent Péter volt a pat-
rónusa. Ilyen lehetett Gyõrben a Szent Ábrahám-egyház is. Veszprémben a püspökséget megelõzõen
szintén állt keresztelõ egyház.10

A föltehetõleg 1000 karácsonyán Esztergomban történt koronázás szükségszerû következménye
volt a magyar egyházszervezet felállítása, amelynek jogi „alapkõletétele” utólag, 1001 húsvétján
Ravennában történt. Asztrik, aki a koronázást követõen hamarosan visszatért Itáliába, minden bi-
zonnyal írásba foglaltan vitte magával a magyar hierarchia felállítását célzó kérést. A pápa, II. Szilvesz-
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ter és a császár, III. Ottó húsvét ünnepén Ravennában tartózkodtak. Asztrik itt terjesztette a pápa elé ki-
rálya kérését, hogy (Hartvik szavaival élve) „a Pannónia tájain kivirult zsenge kereszténységnek bõ ál-
dását elküldje, az esztergomi egyházat aláírásának tekintélyével fõegyházzá szentelje, és a többi püs-
pökségeket is áldásával erõsítse.”11 Így lett Esztergom a király akaratából és a pápa áldásával érsekség,
a magyar egyház feje és tanítója. Ezt a veszprémi egyházmegye fölállítása követte, majd nem sokkal ez-
után a kalocsai püspökség megszervezése. Kalocsa fõpapja Asztrik–Anasztáz lett, aki Radla–Sebestyén
hároméves vaksága alatt Esztergomban mûködött.12 Ennek felgyógyulása után az érseki címet megõriz-
ve tért vissza Kalocsa székébe. Ez a legvalószínûbb magyarázata annak, hogy a szokásokkal ellentétben
miért volt a magyar egyházban kezdettõl fogva két érsekség. Radla halála után Asztrik ismét Eszter-
gomba került. Az egri püspökség az elsõ évtizedben került felállításra a gyõrihez hasonlóan. Ez utóbbi
1009-ben már állt, mert a pécsi püspökség alapítólevelét Azo pápai legátus jelenlétében itt állították ki.
Az erdélyi püspökség létrehozására is ekkortájt került sor. Az elsõ évtized végére hét egyházmegye ta-
golta az ország lakott vidékeit, s ez két évtized múltán még másik hárommal egészült ki. A bihari
dukátus központjában szervezték meg a bihari (majd késõbb, Szent László akaratából váradi) egyház-
megyét. Ehhez csatlakozott a már említett csanádi (1030), majd végül a váci püspökség.13

Ami az egyházmegyék patrónusait illeti, Szent István Esztergomban a vértanú Szent Adalbert
(+997) tiszteletére építtetett székesegyházat. Érdekes, hogy a két apostolfejedelem szomszédos egyház-
megyékre õrködött, a pécsire Szent Péter, a kalocsaira Szent Pál. Azon a három vidéken, ahol Szent Ist-
vánnak határozottan, mi több, fegyverrel kellett fellépnie a vele szembeszegülõk ellen, az égi harcosok
látták el a patrónusi feladatokat. Veszprém és Erdély fölött Szent Mihály villogtatta égi kardját, a Maros
mentén pedig Szent György hadakozott a sötétség erõivel. A patrónusok megválasztását nem lehet min-
den esetben egyértelmûen megokolni, de biztos, hogy ez a föltevés is kellõen megalapozott.

Az egyházszervezetet a benedeki regula alatt
élõ szerzetesek monostorai egészítették ki: Szent
Márton-monostor (ma Pannonhalma), Zobor, Za-
lavár, Pécsvárad, Bakonybél, Veszprém stb. Fe-
hérvárott került felépítésre a „Boldogasszony mo-
nostora”, Szent István temetkezési bazilikája, ahol
a királyi trónszék, a regni sedes principalis állt. Ez
különleges közjogi és egyházi rangjával, majd az
alapító sírjával a magyar egyházak sorában ki-
emelkedõ szerephez jutott.

„Krisztus boldog közössége”
A Szent István alapította egyházi intézmények

vizsgálatakor igen fontosak a külföldi (például fel-
sõ-szászországi, észak-itáliai) párhuzamok, de en-
nél is fontosabb Szent István és munkatársainak
egyházképe. Itt is párhuzamok vizsgálatára lenne
utalva az utókor, ha nem maradt volna fönn Szent
Gellért mûve: a Deliberatio supra hymnum trium
puerorum.14 Csanád püspöke a Dániel próféta
könyvében szereplõ három ifjú énekének a liturgikus gyakorlatban minden nap elénekelt canticum vál-
tozatát, annak néhány versét meglehetõsen kötetlen módon magyarázza. Ez az írás annak ellenére, hogy
nem rendszerezõ teológiai traktátus, kiválóan tükrözi Gellértnek az egyházról vallott nézetét, és követ-
kezésképpen azt, amit õ kortársainak tovább adott.

Gellértrõl is el lehet mondani mindazt, amit a karoling kor íróiról jogosan állíthatunk: szorosan függ
a latin egyházatyáktól. Ismeri és idézi Ambrus, Ágoston, Jeromos, Pszeudo-Jeromos, Izidor, Béda,
Johannes Scotus, Hrabanus Maurus mûveit. (Pszeudo-Dionüsziosz és Maximus Confessor idézése sajá-
tos problémát vet föl. Tudott-e Gellért görögül, vagy csak közvetítõk révén ismerte ezek mûveit? A
Deliberatio további elemzése fogja majd eldönteni, az ellentétes állásfoglalások közül melyik fogadha-
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tó el igaznak.) Igen fontos, hogy az egyházról inkább képeken, mint fogalmakban beszél. Ezek a képek
rendkívül sokfélék, változatosak. Nem az intézmény felõl közelíti meg az egyházat, hanem az üdvtörté-
net isteni rendelését kutatva fedezi föl a róla szóló igazságokat. Túlzásnak tûnhet Gellért esetében fölfe-
dezésrõl szólni, hiszen függ az elõzõ korok teológiai irodalmától. Mégis jogos ennek a kifejezésnek a
használata, mert Gellért nem kompilátor, hanem igazi szerzõ, aki mondandóját teljes egészében magáé-
nak tudhatja.

Nem hiába kezdi az egyházról szóló és sokszor visszatérõ elmélkedését Tychonius hét misztikus
szabálya közül az elsõvel, amely szerint a Fõ és a Test, Krisztus és az egyház szorosan egybekapcsolód-
nak. (Tychoniust Béda segítségével idézi.) Ha Krisztusról szól, rendszerint az egyházat is megemlíti.

Az ószövetségi képek közül Gedeon gyapja (a VII. könyvben), Noé bárkája (ugyanitt) és a Jeremiás
próféciájában szereplõ nap és hold (V. könyv) került legrészletesebben kidolgozásra. „A Noé készítette
bárka a Krisztus által megváltott egyház, amelyben ott van a holló és a galamb, vagyis a gonoszok és az
igazak.” (VII. 28–31.) Gedeon száraz gyapja Gellért értelmezésében a zsinagóga. A gyapjú azért szá-
raz, mert elvesztette a kegyelem harmatját. A Szentírás igazi, rejtett értelme a Messiás eljövetele, a zsi-
nagóga ezt veszítette el. Az egyház szérûje harmattal, kegyelemmel, fentrõl kapott ajándékokkal gaz-
dag (VII. 675–710.), mert Krisztust adja nemzeteknek. „Fölemelkedett a nap, és fölment Krisztus a ke-
resztre, s felszállt az egyház az égre.” (V. 33–35.) Az egyház Krisztus sebeibõl született, innen származ-
nak szárnyai, a kegyelem ajándékai, ezek emelik a magasba (VII.115–117.). A képek használatában
nem szabad szigorú következetességet keresni, mert Noé bárkája esetében a hívõk a galamb, majd ké-
sõbb a galamb már az egész egyház jelképe.

Ibrányi Ferenc Szent Gellért teológiáját tanulmányozva15 az egyház Gellért által említett tulajdonsá-
gait a Hitvallás négyes felosztása szerint csoportosította. Az egyház egysége, szentsége, egyetemessége
és apostolisága mind megtalálható, de a könyv különbözõ helyein. Gellértet nem kötötte valami elõre
tervezett gondolatmenet. A jó Pásztorról szóló példabeszéd éppúgy alkalmas arra, hogy az egyház egy-
ségét bizonyítsa, mint az, hogy a tüzes kemencében a három ifjú szinte egy ajakkal énekelte Isten dicsé-
retét (VIII.1180–1181. és I. 367–369.).

Az egyház egységét garantálja az is, hogy az igazi hit egyedüli letéteményese. „Minden embert, aki
az egyházba jön, megvilágosít Krisztus, a legigazabb fényesség. Senki nem tud fényeskedni, csak akkor,
ha az egyházhoz jön. Az egyházban lakik és uralkodik a világosság hordozója, aki a hívõket a világos-
ság továbbadóivá teszi, hogy fényeskedjenek a ködösen sötétlõ világban.” (VI. 368–373.) Az egyházat
Krisztus tette szentté, széppé; a mennyei Jegyes érkezésére öltözik díszbe (VIII. 1618–1619.); ezt ra-
gyogja szét a világban (VI. 474–475.). Az egyház egyetemességére Gellért kétszer alkalmazza a
catholica jelzõt. Feladata, hogy mindenkit elvezessen az igaz Isten imádására. Az egyház apostolisága
a kezdeteken túl az idõben folytatódik, és a kegyelem harmata bõséges termést hoz. „Napfény nélkül a
világ vakságra lenne kárhoztatva. Ha az apostolok tanítása nem ragyogná be a világot, akkor az a tu-
datlanság okozta vakságban megmaradna. Mi más egyebet tesz az egyház, amikor Krisztust hirdeti,
mint hogy megvilágosítja az egész világmindenséget? Tehát bárhol hirdetik Krisztust, a kétkedés elme-
nekül és fölragyog a világosság. Ahol nem hirdetik Krisztust, ott a sötétség egyre sûrûbbé válik.” (V.
200–206.) Az állandó változásnak kitett világban az egyház változatlan, mert Krisztus a hit, remény és
szeretet elemeivel ilyennek alapozta (vö. VIII. 1578–1584.).

A változatlanság nem terméketlenség, mert az egyház új nemzedékek szülõje, vagyis Krisztushoz
vezeti el az egymást követõ nemzedékeket. A prófétai hevület mellett Gellért megõrzi higgadtságát,
tudja, hogy az egyház bárkájában a galamb mellett ott a holló is. Az Úr testvérei is kemény beszédnek
tartották Krisztus szavait. Ma is sok testvére van, aki megtagadja és nem akar vele menni. A hitvallást
sokan elfogadják, de kevesen hoznak gyümölcsöt. Ez a „helyzetfölmérés” Gellértet nem teszi borúlátó-
vá. Hogyan is lenne az, amikor a himnusz azt mondja: „Nap és hold, áldjátok az Urat!” Nemcsak egye-
dül a Nap, Krisztus, hanem vele együtt a Hold, az egyház is áldja az Urat, s így, az istendicséretben
egyesül Krisztussal (V. 148–150.).

Ez a néhány gondolat segít abban, hogy Gellért egyházképének gazdagságát, biblikus és patrisztikus
tartalmát felmérjük, és ennek a víziónak fontosságot tulajdonítsunk. Szent István ítélete szerint Gellér-
tet megillette a csanádi püspökség, a részegyházak egyike. Szent Gellért ítélete szerint Istvánt megillet-
te az egyetemes egyház igaz ismerete. S ezt az ismeretet megosztotta vele, mert a beata societas Christi,
az egyház így épül, s fényeskedik, nem a saját, hanem Krisztus fényével.
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Gellért nem egyszerû kompilátor volt, hanem tudós szerzõ, aki a Maros-parti székhelyén tovább
gondolta, tollba mondta, vagy saját maga leírta, szószékrõl hirdette a keresztény szellemi örökség legja-
vát.

Szent Gellért a nevezett mûvében a Három ifjú énekének elsõ sorait magyarázva, lépten-nyomon a
Bibliát idézi. Ezért érdemes némi statisztikát készíteni Gabriel Silagi kritikai kiadásának segítségével.16

A Deliberatio szövege 885 bibliai idézetet tartalmaz. Az egyik fele (439) az Ószövetségi Szentírásból
származik, másik fele (446) az Újszövetségibõl. A két számadat összevetésébõl azonnal szembetûnik a
két szentírási rész azonos súlya jelen esetben, ugyanis az újszövetségi könyvekbõl vett idézetek na-
gyobb arányú jelenléte lényegesen gyakoribb a középkori szerzõk esetében is, nem szólva az újkori
vagy jelenkori teológusok mûveirõl. Szent Gellért mûvében a zsoltárok fordulnak elõ leggyakrabban,
összesen 134-szer. A többi bölcsességi könyvek (Énekek éneke, Példabeszédek könyve, Prédikátor
könyve, Bölcsesség könyve, Sirák fia könyve) mindössze 60 idézetet adnak; a bölcsességi irodalom tehát
összesen 194 szövegrészlettel jelentkezik. A próféták könyveibõl együttesen 164 alkalommal idéz
Szent Gellért; természetesen Dániel próféta jár az élen 69 idézettel, ami jogos, hiszen az õ könyvébõl
származó éneket magyarázza Marosvár püspöke „végtelenül hosszú allegorikus értelmezésekkel”. Az
Ószövetségi Szentírás elsõ része, Mózes öt könyvétõl a történelmi könyveken át Jób könyvéig, lényege-
sen kevesebbszer szolgálják Gellért kifejezendõ gondolatait, mindössze 81 idézet található belõlük.

Az Újszövetségi Szentírás szövegeinek használatát illetõen az evangéliumok és a páli levelek alkot-
nak két nagy együttest, 183, illetve 174 idézettel. A részletekbe menõ elemzés nélkül is azonnal szem-
betûnik, hogy Szent János a tõle vett 91 idézettel lényegesen megelõzi a másik három evangélistát, va-
gyis a szinoptikusokat, és a katolikus levelek szerzõi között is 26-szor idézi õt Gellért; tehát Szent Pál
után õ a második legidézettebb szent szerzõ, hiszen 117 alkalommal jelenik meg szavaival. A témát
megvilágítandó, álljon itt még néhány adat. Az Apostolok cselekedeteibõl hússzor, a többi katolikus le-
vélbõl tizenkétszer, a Jelenések könyvébõl harmincegyszer idéz Gellért.

Ezek után egyértelmû, hogy a zsoltárok részletei, Szent János és Szent Pál szövegei jönnek leggyak-
rabban a püspök szerzõ tollára. A sorrend tehát mûfajonként a következõ: bölcsességi irodalom, evan-
géliumok, páli levelek. Ez függ egyrészt a tárgyalt témától, amelyet Gellért az idézetekkel meg akart vi-
lágítani, valamint a liturgiától. Ami az idézetek hosszúságát, terjedelmét illeti, önkéntelenül is fölvetõ-
dik az újabb kérdés: Szent Gellért fejbõl, vagyis kívülrõl ismerte az egész Szentírást? Vagyis a Vulgata
(esetleg más latin fordítás) szövegét in extenso?

Az idézetek 10 százaléka (kb. 80) eléggé terjedelmes, vagyis három-négy sornyi, vagy annál
hosszabb. Ezek szövegkörnyezetét vizsgálva, úgy tûnik, hogy Gellért, ha belekezd az idézésbe, többet
közöl a feltétlenül szükségesnél, mint ami a magyarázathoz nélkülözhetetlen. Ebbõl az a következtetés
vonható le, hogy Szent Gellért valószínûleg nem ismerte kívülrõl az egész Szentírást, hanem szorgal-
masan használta a maga példányát. Miután megtalálta a szükséges szakaszt, amire a magyarázathoz
szüksége volt, örömében inkább többet másolt át a biztonság kedvéért. Ez sajátos szellemiség, a min-
dig több iránti vonzalom azt a szerzetesi sajátságot mutatja, amely alaposan megrágja (rumino-are) a
szent szöveget. Ez nem utólagos belemagyarázás, hanem a középkori szerzetesek gyakorlatára általuk
alkalmazott szép kifejezés, amelyre Dom Leclercq tanulmányai17 hívták fel a középkorkutatás figyel-
mét. A zsoltárok imádkozása-mormolása pedig a méhek zöngéséhez hasonlatos – mondták a középkori
szerzetesek.

Szent Gellért módszerének fölelevenítése, s fõként a bibliai szövegek ilyetén másolása kapcsolatban
áll azzal a ténnyel, hogy Szent Jeromos fordítása, a Vulgata (és más fordítás) jelen volt a magyar keresz-
ténység kezdeteitõl, és Gellért mûve ennek a szövegnek õrzi sok-sok részletét.18

Gellért biblikus idézetei együttesen fölvetik azt a nehézséget, amelyre nem könnyû hiteles választ
adni. Ezek milyen mértékben tükröznek egy valóságos, biblikus és teológiai kultúrát, ami az olvasmá-
nyok fölötti személyes elmélkedésbõl származik? A válaszadásnál azért szükséges kellõ körültekintés-
sel eljárni, mert a világi papok, vagyis a klerikusok éppen úgy, mint a szerzetesek rendelkezhettek a ma-
guk Szentírásával, a szó legszorosabb értelmében birtokolván azt egy vagy inkább több kódexben és in-
tellektuálisan. Ugyanakkor a szerzõk, ha emlékezetük õket cserbenhagyta, vagy nem volt kéznél a Bib-
lia, más mûvekbõl is vehettek át bibliai idézeteket. Ez utóbbi olyankor is elõfordulhatott, ha nem volt
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elég idejük a kérdéses hely megkeresésére, ám valamely kódexben éppen a szemük elõtt volt a szüksé-
ges szöveg. Gellért mindenre kiterjedõ figyelmérõl pedig következzék egy példa: „Az egyházi szolgá-
latra nagy gondot fordított. Így nyári idõben az Úr házába jéggel telt edényeket rakatott, s ezekben az
Úr vérének átváltoztatásához palackokat õriztek a legjobb borral, amit csak találni lehetett. Mert azt
mondta: Amit hittel fogadunk belül, érezzük azt kellemesnek kívül.”19

Ezek után mindenki megválaszolhatja maga is a kérdést: tudós is volt Gellért, az egyházszervezõ
szerzetes? A válasz egyértelmûen: igen.

Török József

A kétarcú Dél-Alföld a török korban
Idén a Magyarországot leverõ I. Szulejmán szultánra emlékezünk, aki 450 évvel ezelõtt hunyt el Szi-

getvár alatt. Az õ 1566. évi hadjárata szilárdította meg az ország közepébe ékelõdött háromszög alakú
országrészt, a várakkal biztosan védett, igazgatási központokkal és hivatalokkal megrakott török hó-
doltságot, az Oszmán Birodalom részét, a balkáni országok honfitársát. A nem magyarországi történé-
szek gyakran úgy is tekintenek rá, mint a Balkán-félsziget folytatására, valamiféle nyúlványára, és nem
látnak érdemi különbséget a szerbiai vagy a boszniai és a magyarországi török berendezkedés között.
Ezért elöljáróban néhány alapvetõ eltérést foglalok össze röviden, utána a hódoltságon belüli különbö-
zõségeket részletesebben, köztük az Alföld két-, de inkább sokarcúságát.

A XV. század végére a Balkánon elültek a háborúk, a félsziget hátországgá csendesedett. Európa és
az Oszmán Birodalom vetélkedésének szárazföldi frontja Magyarországra került át, és csaknem két év-
századra itt állapodott meg. Márpedig öreg hiba a frontot és a hátországot összemosni, hiszen mint a
történelemben mindig, most is más volt a feladatuk. A balkáni alattvalókat tipikus hátországi tennivalók
terhelték: utakat, hidakat, kikötõket építettek, védtek és tartottak karban, hús- és gabonanemûeket ter-
meltek a nagyvárosoknak és a katonaságnak, töltötték meg velük az észak felé vonuló seregeket ellátó
élelmiszerraktárakat, védték a hágókat és a folyami átkelõket, fegyvereket gyártottak stb. Magyarorszá-
gon nem útkaparókra volt szükség, hanem harcoló katonákra, továbbá katonákra, végül újra katonákra.
Áll ez mind a magyar, mind a török oldalra – a katonanép volt a korszak fõszereplõje.

De miért is volt fõszereplõ? Hiszen ha összeszámoljuk a háborús éveket, azt az eredményt kapjuk,
hogy az 1521 (Nándorfehérvár eleste, a déli védelmi vonal összeomlása) és 1699 (a felszabadító hábo-
rúkat lezáró karlócai béke) közötti 178 évnek csak bõ egyharmada telt háborúban, amikor Magyaror-
szágon tízezres seregek jártak-keltek, csatáztak, és ostromoltak várakat. Az idõ kétharmada elvben bé-
kében telt. Csakhogy Magyarországon soha nem létezett sem béke, sem nyugalom, nem múlt el hónap
portya, rajtaütés, falvak felgyújtása, kereskedõk kifosztása, emberek elrablása nélkül. Ez a fajta napi
csatározás folyamatos volt – az állandó háborús állapot a másik fõszereplõ –, csak a magyar és a török
katonaság nem csatasíkon és várak falain verekedett, hanem az ellenfél országrészében (magyarok a
hódoltságban, törökök a Királyságban és Erdélyben) portyázott, hogy ott erõszakkal terjessze a maga
befolyását. A befolyás mindenekelõtt adóztató hatalmat jelentett. A sok hadi kiadás miatt mind a királyi
magyar, mind a budai török kincstár erõsen deficites volt, hiányát az ellenfél alattvalóinak adóztatásá-
val és kirablásával is enyhíteni igyekezett. Ezt a feladatot sem lehetett szelíd lelkû apácákra és der-
visekre bízni, ez is katonákat kívánt, így lettek õk háborúkban és békeévtizedekben egyaránt fõszerep-
lõk.

Legalább ilyen fontos eltérés a Balkántól az, hogy Magyarországnak nem egész területe esett áldo-
zatul a hódításnak. A hódoltságtól nyugatra és északra megmaradt az összezsugorodott Magyar Király-
ság, keleten pedig új állam született, az Erdélyi Fejedelemség. Az ország darabokra szakadása óriási ká-
rokat okozott, de ha már így esett, annyi haszonnal azért járt, hogy a két magyar állam és intézményeik
hatni tudtak arra, ahogy a törökök a hódoltságban berendezkedtek: meg tudták akadályozni a török in-
tézmények, jogrendszer stb. egyeduralmát. A szultánok hódoltsági alattvalói – a török rendelkezéseket
természetesen betartva – továbbra is magyar országos törvényekhez és helyi, megyei és városi elõírá-
sokhoz igazodtak, jogosnak ismerték el a királyságba menekült magyar birtokosaik igényeit és adót fi-
zettek nekik is, ragaszkodtak vallásukhoz és kultúrájukhoz.

A hódoltsági nép kötõdéseinek Debrecen a legjobb példája; igaz, nem dél-alföldi város, de levéltára
gazdag anyagot kínál mindennemû vizsgálatra. A három országrész találkozásában feküdt. Végig a
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szultán volt a földesura (ún. szultáni hász-város volt), minden török adóját a kincstárba fizette.
1611-ben két török központba, Budára 3000, Szolnokra 800 forint adót vitt, sok természetbeni szolgál-
tatást és munkát teljesített, emellett sok „ajándékkal” kereste fel a török hivatalokat. Erdélynek évi
1100, a királyságban élõ földesurainak 1000 forint adót fizetett (eddig tehát 3800:2100 forint a török ol-
dal javára). Legszebb ajándékait magyar urainak szánta: a nádornak másfél kilós aranykupával, az erdé-
lyi fejedelemnek festett hintóval kedveskedett. S ami már képtelenség: 150 puskás katonával erõsítette
az erdélyi sereget, valamint élelemmel és puskaporral látta el az ellenséges királyi sereg északkelet-ma-
gyarországi táborait.

Debrecen jegyzõi a legkisebb bevételeket és kiadásokat is számadáskönyvekbe vezették, köztük a
város küldötteinek utazási költségeit is. Budára és Szolnokra összesen 39-szer utaztak: 19 esetben fizet-
ni, beszolgáltatni vagy munkára mentek, 11 alkalommal postaszolgálatot teljesítettek. Csak háromszor
keltek útra saját elhatározásukból saját ügyeikben, de ezek az ügyek is adózással voltak kapcsolatosak
(hat út célja ismeretlen). A két magyar országrészben 184 ízben jártak, Váradtól Pozsonyig mindenütt
megfordultak, és ezekre az utakra 1020 forintot költöttek. Jelen voltak az erdélyi országgyûlésen és a
váradi megyegyûlésen, gyakran jártak „híreket tudakozni” a váradi kapitánynál, képviselõik végigülték
a nádor tokaji részgyûlését, és többször felkeresték õt, ha a közelben tartózkodott.

Nem kétséges, hogy Debrecen a szultán városaként a királyság és Erdély része is maradt. Érdemi
kapcsolatai hozzájuk kötötték, török kapcsolatai kimerültek a követelések teljesítésében. A Balkánon
nem maradtak önálló államok, egyedül az oszmán „hazához” lehetett kötõdni. Ott komoly iszlamizáció
zajlott századokon át, és a török kultúra is erõsen hatott.

Végül a hódoltsági városokban és falvakban tovább mûködtek a lakosok választott elöljáróságai,
élükön a magyar bírákkal. Ezeket a helyi intézményeket az oszmánok készen kapták, és valamit tenniük
kellett velük. A legbölcsebbet tették: életben hagyták és munkára fogták õket. A városok jegyzõ- és
számadáskönyveibõl nyilvánvaló, hogy a helység török adóját az elöljáróság bontotta le családokra,
szedte be tõlük és vitte el az illetékes török hivatalba vagy birtokosnak. A vétkek felett is a helyi tanács
ítélkezett, elõbb jó pénzért megvásárolta ennek jogát a török hivatalokban, majd az ítéletében kimon-
dott büntetés pénzre átszámított értékét ugyanott befizette.

A balkáni államok száz-kétszáz évvel korábban buktak el, fejlettségüknek azon a fokán, amelyen a
helyi autonómiák még csírájukban is alig léteztek. Ott a török korban kenézek álltak a települések élén,
akiket a török hatóságok neveztek ki írásban, feladataikat helyi török törvénykönyvek szabták meg, és
szolgálataikat kis értékû szolgálati birtokokkal honorálták a hatóságok. A magyar bíró is, a szerb kenéz
is a török igazgatás legalsó szintjén tevékenykedett, a kiszolgálója volt. A magyar bíró választott elöljá-
róként, elõdjeinek hosszú múltjával a háta mögött ezt sokkal nagyobb önállósággal tette, mint a kineve-
zett kenéz, azzal együtt, hogy posztjának és életének része lett a várbörtönbe zárás, a gyakori verés és a
ritka agyonverés is.

A Balkánról visszatérünk, de a balkániakkal még foglalkozunk.
Az eddig felsorolt eltérések legfontosabbika a magyarországi hódoltságon belül kicsiben megismét-

lõdött: a törökök másként bántak országrészük belsõ, viszonylag biztonságos és gazdagabb területeivel,
mint a határvidékivel: a belsõk voltak a hátország, a peremvidék a frontvonal.

Egy adott tartomány, törökül vilájet adójövedelmeibõl az állam sok mindent és mindenkit tartott el:
a helyi kincstárat, a vilájet vezetõ, kormányzó rétegét: az elitet, az adminisztráció és a vallási élet alkal-
mazottait, a hadjáratok egyik fõ elemét adó lovasokat: a szpáhikat és a helyi várkatonaságot – kit zsold-
dal vagy napidíjjal, kit szolgálati birtokok jövedelmével honorált. Tanulságos megnézni, hogy a bizto-
sabban és többet fizetõ belsõ és a bizonytalanabb bevételt hozó határvidéki területek adóiból ezek a cso-
portok és érdekeik milyen arányban részesedtek. A táblázat a bevételek elosztását mutatja. Kérem az
égtájaknak megfelelõen követni, az aljától (délrõl) a teteje (az északi királysági határ) felé haladni.

Szandzsák, év Kincstár, % Elit, % Katonák, %

Nógrádi 1579 3 41 56

Füleki 1559 (!) 21 34 45

Hatvani 1580 29 31 40

Szolnoki 1590 39 25 36

Budai 1580 78 12 10

Szegedi 1570 66 13 21

Szegedi 1560 62 16 22
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A Duna–Tisza közének déli felét a szegedi szandzsák (közép nagy igazgatási egység) foglalta el.
1560-ban a kincstár az itteni adóbevételek 62%-át, tíz évvel késõbb már 66%-át nyelte el, a maradékon
osztozott a vezetõi és a katonai réteg. A szegedi fölött a budai feküdt, a tartomány leggazdagabb, legér-
tékesebb szandzsákja. Itt a kincstár a bevételek 78%-át tartotta meg magának, a vezetõ rétegnek (benne
a milliós jövedelmet húzó budai pasának) csak 12, a katonaságnak 10%-a jutott. Ez a megoszlás az
egyik véglet. A budaitól keletre–északkeletre a hatvani és a szolnoki szandzsák következett, két átme-
neti terület, mert mindkettõnek volt értékes belsõ magja és csak állandó nyomással adóztatható perem-
vidéke; szembetûnõ a kincstár visszavonulása és a katonanép megemelkedett részesedése. Végül két
olyan szandzsákba jutunk, amely már a határon feküdt. A füleki adatai koraiak, késõbbiek nem marad-
tak. Két évtized múlva, amikor a várkatonák egy részét zsold helyett itt is birtokokkal tartották el, ará-
nyai a nógrádiakhoz közelíthettek: a peremvidéken a kincstár alig valamire tartott igényt. Ez a megosz-
lás a másik véglet. (A szigetvári szandzsák a hódoltság délnyugati határát foglalta el, itt 1570-ben a
kincstár 4%-kal beérte, a katonáknak 76% jutott.)

A birtokok és a belõlük befolyó adójövedelmek elosztásának ez a módja több mint ésszerû. A kincs-
tár és a legbefolyásosabb helyi vezetõk rétege rátenyerelt a biztosan befolyó, zsírosabb jövedelmek ja-
vára, az aprófalvas és fõleg a bizonytalanabb határvidékeket kiosztották a katonáknak. Szó sem volt ar-
ról, hogy „kiszúrtak” volna velük – a fõszereplõkkel ezt kockázatos megtenni. Az állami összeírók a ha-
tárvidéki helységek adóterheit mindenütt alacsonyan határozták meg: a kivetett és a beszedhetõ adó kü-
lönbsége lett a birtokosok zsebpénze. De a lényeg nem is ez, hanem hogy a katonaságnak jogosítványt
adtak a szabad rablásra: hódoltassák a még nem adózó helyeket, és raboljanak össze mindent, amit tud-
nak, hiszen feladatuk a török adóztatás erõszakos terjesztése. A hódoltság határvidékére különösen áll a
kiinduló gondolat: itt a katonanép az úr, azt csinál, amit akar.

A rendszerbõl az is következett, hogy valószínûleg elviselhetõbb volt a kincstár vagy a budai pasa
adófizetõjeként a hódoltság belsejében, ezen belül a Dél-Alföldön élni, mint a határvidéken várni, hogy
egy portyázó török csapat mikor rohanja le a falut.

Az élet persze az Alföldön sem volt mentes a változatosságtól. A címben szereplõ kétarcúság azt
akarja jelenteni, hogy a XVI. század végéig (amíg török adóösszeírások készültek és ezekbõl a lakosság
vizsgálható) a Dél-Alföld népessége teljesen kicserélõdött, a magyarok helyét balkáni betelepedõk fog-
lalták el. A hódoltság széles déli sávját éles etnikai határ választotta két részre.

A török népesség- és adóösszeírások végigbogarászásával az volt a célom, hogy ezt a határt meghúz-
zam, és az összeírt családfõk nevébõl megállapítsam a betelepedõk népi hovatartozását. A második tö-
rekvés sovány eredményt hozott. A Balkánon a családnév még ismeretlen, a keresztnevek zöme pedig
minden balkáni népnél használatos volt, egy Nikola vagy Sztojan bármelyik balkáni nép gyermeke le-
hetett. Minthogy együtt éltek, délszlávok és nem délszlávok elõszeretettel vették át egymás neveit. Rá-
adásul az arab betûvel lejegyzett nevek nem engednek különbséget tenni szerb vagy vlah alak között.
Így csak annyi állítható, hogy a betelepedõk kevert népesség voltak, különféle délszláv és vlah (balkáni
román) népek fiai; a vlahokra biztosan román neveiken kívül magukkal hozott jogállásuk, szokásjoguk
és félkatonai szolgálatuk enged következtetni. A bevett szerb vagy rác megnevezés helyett ezért beszé-
lek mindig kevert balkáni népességrõl (a „török” várkatonaság is a Balkán egészérõl került a hódoltság-
ba, többségük szerb, bosnyák és vlah volt). A nevek vizsgálata tehát csak pontosította eddigi ismeretein-
ket, az etnikai határt viszont sikerült meghúznom, amely fölött a népesség magyar maradt, tõle délre
balkáni lett.

A balkániak beáramlása már a XV. században megkezdõdött, Szerbia és Bosznia halódása idején.
Õket szerbeknek szokás tekinteni, zömük valószínûleg az volt. Egészen Szentendréig és Szolnok hatá-
ráig eljutottak, és sokan telepedtek meg a Maros–Tisza–Al-Duna közén is. A sokkal nagyobb hullám a
XVI. században érkezett.

Haladjunk keletrõl nyugat felé. A Temesközt 1570-ig csaknem teljesen elárasztották a balkániak, ke-
leti határát a románok, egybefüggõ magyar népessége csak a Maros torkolatvidéke körül maradt. A ro-
mánok Erdély felõl, a hegyeken átkelve telepedtek be a Körösök és a Maros felsõ folyása mentén fekvõ
uradalmakba már a tatárjárás óta, s ez a török korban is folytatódott. Az összeírók pici falvakat találtak
néhány családdal; a falu neve is új, úgy képezték, hogy általában az elsõ helyen összeírt lakos nevét
megtoldották a -st helynévképzõvel, pl. Zidele családfõbõl Zidelest, Uze nevûbõl Uzest falu lett.

A nagy tömeget nem õk, hanem a balkániak jelentették. A XVI. század utolsó évtizedeiben a Maros
már nem szolgált népeket elválasztó folyóként, mert széles északi parti sávja is megtelt balkániakkal. A
folyó fölött még nem minden falut szálltak meg, de túlsúlyuk már látszik. A folyásirányt követve az et-
nikai határ a Száraz-ér tájékán, a csanádi szandzsákban fordult délnyugat felé, és húzódott a Tisza-parti
Törökkanizsáig. Ettõl a Tisza–Maros torkolattól délre fekvõ, kis területû háromszögtõl eltekintve csak
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Temesvár közelében maradt még két, teljesen vagy részben ma-
gyar lakosságú településfolt mindössze 11 faluval.

A Tiszán átlépve, a szegedi szandzsákban az összeírások bõsé-
ge megengedi, hogy 1546–1590 között a betelepedés és a népes-
ségcsere lefolyását is kövessük. Az 1526. és 1529. évi szultáni
hadjáratok és különösképpen Cserni Jován szerb parasztvezér
1526 után a Bácskában pusztító katonasága elõl falvak tömege me-
nekült el, helyükre balkániak települtek. Sok más helyen a folya-
mat lassabban haladt: a csökkenõ lélekszámú magyar faluban né-
hány balkáni család jelent meg, a következõ összeírásban már õk
voltak többen, majd újabb tíz év elteltével a török összeíró már
nem talált magyarokat. Az egymást követõ összeírásokból az is ki-
derül, hogy a beáramlás a XVI. században, ha lassuló ütemben is,
de szakadatlanul folytatódott, mindig mindenütt összeírtak új jöve-
vényeket, doszelacokat. A végeredmény: 1590 körül az etnikai ha-
tár a Szeged alatti falvaktól (a már említett Törökkanizsától) a Ka-
locsa alattiakig húzódott, tõle északra a népesség színmagyar, dél-
re teljesen balkáni (e terület különlegessége, hogy a hódoltságban
egyedül itt élt néhány iszlamizált balkániaktól lakott falu is).

A Dunántúl nem Dél-Alföld, de vessünk egy pillantást oda is,
hogy a hódoltság egész déli sávját megismerjük. 1580 elõtt a Bala-
ton és a Kaposvár–Dombóvár közötti terület kereken száz kiürült
faluját is ez a kevert balkáni népesség szállta meg, amelyet a török összeírók következetesen vlahnak
neveznek. Ezalatt jogállást értettek: a jövevények könnyített adókat fizettek, viszonzásul katonai rend-
be osztva félkatonai szolgálatokat teljesítettek. A vlahokból Dél-Fejér és Észak-Tolna néhány falujába
is jutott, és balkániak adták a Duna mentén épített palánkvárláncolat katonáit és polgári lakosait is. A
kevés XVII. századi forrás azt mutatja, hogy a balkániak ekkor már Baranyában és Somogyban is meg-
jelentek.

A hódoltság széles déli sávjába – legalábbis népességét tekintve – felcsúszott a Balkán. A XVI. szá-
zadi összeírások szerint a beköltözõk szegénységet hoztak magukkal (vagy az új jövevényeknek elvben
mindenütt járó adókönnyítés jegyében a valóságosnál szegényebbnek írták össze õket alacsony adók-
kal). Nem véletlen, hogy a szegedi szandzsák legnagyobb birtokosa, a budai kincstár itteni bevételeinek
60%-át a szandzsáknak a Szeged–Kalocsa vonal fölötti keskeny, magyarlakta sávjából szedte be, pl. a
hódmezõvásárhelyi kerület minden bevételét magának tartotta
meg. A balkániak lakta nagyobb részre a magyar végváriak is csak
rabolni jártak, a törökök orra alá dörgölni, hogy a hódoltságnak e
déli, védettnek remélt alján sem hagynak nekik nyugtot. 1566-ig,
amíg Szigetvár és mellékvárai magyar kézen voltak, katonáik
rendszeresen dúlták a Bácskát. Az 1550-es évek végén az isztam-
buli szultáni tanács többször foglalkozott a mohácsi Duna-szakasz
halaszthatatlan megerõsítésével, hogy a magyar portyázók ne tud-
janak a folyón átkelni. Felépítették a mohácsi és a baranyavári pa-
lánkvárakat, a portyázók ezután máshol keltek át.

A dél-alföldi etnikai határ két világot választott el egymástól. A
balkániak lakta déli részen nem érvényesült a két magyar állam
központi szerveinek, megyéinek és nemeseinek befolyása, nem ve-
télkedett a katolicizmus és a reformáció, kereskedõi nem Európába
igyekeztek, hanem legfeljebb Budára vagy a Balkánra jártak. A
balkáni népességet nem lehetett rendszeres magyar adófizetésre
fogni (bolond lett volna kétfelé fizetni), csak kirabolni lehetett, de
örömet ez sem okozott, hisz szegény volt.

Ezért nemcsak a budai kincstár, hanem a magyar végvári kato-
nák és nemesek is kirablásra érdemesebbnek ítélték az Alföld ma-
gyarlakta vidékeit, mint a balkániaktól ellepett déli régiót. A ma-
gyarok már beletörõdtek, elfogadták, hogy egy úr helyett kettõt
szolgálnak.
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A makói Csapó utca lakosainak
nevei az 1567. évi
török összeírásban



1593. november 2-án vélhetõen a királyságból leszáguldó magyar katonák Makóra ütöttek. A hírek
szerint több mint kétszáz törököt levágtak, köztük a török bírót, a kádit és a pénzügyek felelõsét, az
emint, és a törökök piactéri házait felgyújtották.

1665-ben felvidéki magyar végváriak Soltról és a hozzá tartozó Máriaháza pusztáról mintegy 1500
állatot, lovakat, ökröket, teheneket és borjakat hajtottak el. 1668 nyarán ugyancsak felvidékiek bácskai,
balkániak lakta falvakat dúltak fel. A temesvári pasa vádja szerint 400, a gyulai szandzsákbég szerint
600 embert vágtak le és 30 falut égettek fel. A portyát követõ magyar vizsgálat 48 sószállító szekér, 300
ló és 76 rab elhurcolását állapította meg.

Balassa Imre gyarmati grófot 1665-ben hûtlenség bûne miatt megfosztották birtokaitól, köztük Ma-
kótól. A város ezután nem neki fizetett, hanem Erdélybe adózott. Balassa mindezt nem fogadta el,
1680-ban felvidéki magyar katonákat fogadott és küldött a városra olyan megállapodással, hogy amit
össze tudnak rabolni, annak fele az övé, fele a katonáké. A portya eredményérõl ezt írta naplójába: „Az
makaiak [= makóiak] esztendõbeli adajok kétszáz forint volna, mikor jóakaratjokból megadták, s negy-
ven szál darutoll. Mikor pedig reájok mentek katonáim, ezer tallért vettek rajtok, ezer tallérral tíz esz-
tendeig érték volna be. Az mennyit nekem három-négy esztendõ alatt fizettek [a rablás tehát több éven át
tartott], beérték volna negyven esztendeig véle. De én is fele nyereségben fogadtam az katonákat, s
kénytelen voltam ezzel. Férged nevû pusztám, ki Vásárhelynél vagyon, négy vagy öt tallérban megen-
gedtem volna esztendeig. Soós Balás nevû katonám társaival együtt hatszáz tehenet hajtott el egy órá-
ban azon pusztárul, divényi váramban [Észak-Nógrád!] hajtotta fel. Fele annak is az katonáké volt, fele
enyim. Öt tallér hány esztendeig tölt volna ki, kétszáz esztendeig is beérték volna véle.”

Korábban megkockáztattam azt a feltételezést, hogy a hódoltság alföldi belsejében biztonságosabb
volt az élet, mint a határvidéken. Valószínûleg igen. Ez a néhány példa azonban azt mutatja, hogy a
mindennapi háború, a katonai erõszak és a két úrnak szolgálás a dél-alföldiek életét is mindegyre meg-
színesítette.

Hegyi Klára

Források és irodalom. A publikálatlan török és magyar levéltári anyag mellett a következõ kiadott forrásokat és
irodalmat használtam és ajánlom az olvasók figyelmébe. Engel Pál: A temesvári és moldovai szandzsák törökkori
települései (1554–1579). Szeged, 1996; Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. I–III. Budapest,
2007. I. 233–357.; Izsépi Edit: Végvári levelek (egri és váradi pasák s szolnoki bégek levelezése magyar végvári ka-
pitányokkal és hódoltsági helységekkel), 1660–1682. Budapest, 1962; Uõ.: Török panaszok a magyar végváriak el-
len, 1668–1669. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 3 (1966) 253–268.; Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák
1567. és 1579. évi összeírása. Szeged, 2000; Uõ.: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai
1570-ben. Szeged, 2008; Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, 1981; Uõ.: Török meg-
szállás alatt (1543–1686). In: Szeged története. 1. A kezdetektõl 1686-ig. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1983,
535–738.; Uõ.: Makó a török hódoltság idején. Makó, 1993.

Bálint Sándor, a szegedi nagytáj tudósa
A Honismereti Akadémia résztvevõinek1 mindenekelõtt a „magiszter” Bálint Sándort idézem, aki

pedagógus évtizedeirõl így vallott: „Ma úgy mondanám, »honismereti« szemlélettel magyart, történel-
met és földrajzot tanítottam. Gondosan ügyeltem, hogy az egészbõl mûvelt, korszerû, népben gyökerezõ
magyarságélmény legyen.” Ezt az élményt tudatosította tanítványok nemzedékeinek, miközben tudós-
ként különösen két nagy, egymásba olvadó tudományterületet mûvelt: „az egyik szülõvárosom múltja,
kultúrája, népélete mindig foglalkoztatott. Ez mintha apai örökségem lenne. A másik a népi hitéletnek,
mintegy az édesanyai jussomnak a vizsgálata.”2 A következõkben – elkerülhetetlenül érintve szakrális
néprajzi munkásságát is – a szegedi hagyományvilág (a Város, a nagytáj és a kirajzások) kutatójának
fontosabb mûveirõl szólunk.

Az etnográfus, mûvelõdéstörténész Bálint Sándor (1904–1980) a hazai vallási néprajz megteremtõ-
je, a magyar néprajz legnagyobb alakjainak egyike. Szülõhelye, Alsóváros archaikus hagyományainak
megörökítésével, az elsõ magyar városi szótárral és Szeged-monográfiájával a magyar néprajz egyik
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1 A Történelmi sorsfordulóink Gellért Püspöktõl Bálint Sándorig c. XLIV. Országos Honismereti Akadémián
(2016. júl. 3–8.) elhangzott elõadás (Makó, júl. 6.) szerkesztett szövege.

2 Magamról. In: A hagyomány szolgálatában. Magvetõ Könyvkiadó, Bp., 1981. 238–239.



legnagyobb egyéni teljesítményét hozta létre. Félezernyi közleményét a folklorisztika mellett az iroda-
lom- és nyelvtudomány, a hely- és egyháztörténet, az építészet-, mûvészet- és népzenekutatás, könyv-
és zenetörténet is magáénak tudja. Mivel szándéka a néphagyomány fenomenológiai teljességének
megragadása volt, nem követett irányzatokat, hanem az ábrázolásra, a tárgyszerû megörökítésre he-
lyezte a hangsúlyt.

Családi hátterét gyermekkora világának sûrû szövedékû, történeti folytonosságot hordozó, nagyjá-
ból az elsõ világháború végéig eleven közege alkotta. Elõdei a XVIII. században fõként dohánykerté-
szetbõl, a XIX. század második felétõl a paprika termesztésébõl és feldolgozásából éltek, rokonainak
túlnyomó része még a századelõn is ebbõl tartotta fenn magát. Miközben az alsóvárosi közösség zárt
belsõ rendjének gerincét a XX. század elsõ harmadáig fõképpen az õsiségét õrzõ népi hitélet és a katoli-
cizmus középkori ferences hagyományai alkották, a mezõgazdálkodást és a kétkezi iparosságot a város-
rész újító parasztpolgársága ûzte. E rétegek életmódja és mentalitása azoknak a tõsgyökeres alsóvárosi
nemzedékeknek a hagyományaira épült, amelyek a XIX. század végéig gyakorolták régi foglalkozásai-
kat: tanyai állattartásból és növénytermesztésbõl, valamint a vízi élethez kapcsolódó õsi mesterségek-
bõl éltek. Bálint Sándor felmenõi is „parasztfoglalkozásokban lévõ” szegediek voltak.3 Apai részrõl
úgynevezett vízen járók, „tiszai egzisztenciák” (halászok, révészek, vízimolnárok), anyai ágon földmû-
velõk, gazdálkodók, fõként paprikatermelõk voltak, „valamennyien magyarok és katolikusok”.4 Elsõ
okmányszerûen megnevezhetõ õsét, a hatdénáros kereszténységpénzt (egyházi adót) még Felsõvároson
fizetõ Gáspárt az 1522. évi szegedi tizedlajstrom jegyezte föl Caspar Baliÿnth néven.5 Népes nemzetsé-
gébõl számos Bálint család telepedett meg a hódoltság utáni bácskai és bánsági kirajzás hullámaival.6 A
XVII–XVIII. századi alsóvárosi anyakönyvekben sûrûn felbukkan a Kónya családnév is; valószínûleg
õk is felsõvárosi eredetûek voltak, és csak a XIX. században kerültek Alsóvárosra. Édesanyja Kónya
Anna volt, akire „a legnagyobb szeretettel gondolok vissza, és mint néprajzi kutató is a legnagyobb tisz-
telettel emlékezem rá, tudniillik az anyám a régi szegedi paraszti hagyománynak volt az õre, tudója, aki
tisztában volt ezeknek a hagyományoknak a nevelõ értékével is, és mindehhez ragaszkodott.”7 Kónya
Anna kemény munkával tartotta fenn szerény gazdaságát, „erõs személyében a szegedi paprika világát
a hõskortól kezdve egy félszázadnál (1884–1938) tovább tevékenyen átélte, és fejlõdését a maga tisztes-
ségével, fáradhatatlan munkaszeretetével és odaadásával mindig szolgálta […].”8

Bálint Sándor tehát abba az évszázados endogámiában élõ paraszti világba született bele,9 melynek
„napsugaras közösségét” a népi katolicizmus és a középkor ferences szellemisége mélyen áthatotta. A
török hódoltság idején elszigetelt Szeged „Éltetõ lelkének az alsóvárosi Havi Boldogasszony-templom
és franciskánus kolostor maradt meg, amely páratlan anyanyelvi és népéleti missziót töltött be. Né-
pünknek nincs módja a tridentinus szellemiség közvetlen befogadására. Így aztán a szegedi nép a maga
szakrális szigetsorsában, hasonlóan a csíki, moldvai székelységhez, a középkori katolikus világképnek
számos elnépiesedett formáját és elemét, helyi és táji jellegzetességét õrizte meg […].”10 Az alsóvárosi
templom Bálint életében és kutatásaiban jelképes helyet foglalt el.11 Az 1301-ben megtelepedett
obszerváns ferencesek gótikus temploma és a XV. század derekától virágzó kolostora két évszázadon
keresztül volt Szeged és a Délvidék magyar kultúrájának központja,12 története csaknem a város törté-
netével azonos.13 A népi hagyományt a vallásos kultúra ötvözte; Bálint habitusa mellett ebbõl fakadt az
is, hogy szegedisége és katolicizmusa áthatotta egymást. A helytörténészt mély vallásossága, széles lá-
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3 A kultúra és az emberség biztonsága. Bálint Sándor válaszol Csapody Miklós kérdéseire. Scheiber Sándor Bá-
lint Sándor emlékezete c. bevezetõjével. Forrás, 1981. 13. évf. 6. 61.

4 Gáspárné Zauner Éva: Bálint Sándor emberi arcának néhány vonása. Szegedi Mûhely, 1990. 29. évf. 1–2. 15.
5 Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1963. 40.
6 Az Alföld közmûvelõdési kérdései és feladatai. Nevelésügyi Szemle, 1943. 7. évf. 1–2. 17.
7 A kultúra és az emberség… uo.
8 A szegedi paprika. Akadémiai Kiadó, Bp., 1962. 8.
9 A szögedi nemzet. 3. k. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1979/80–2. Szeged, 1981. 8–9.; Szeged reneszánsz

kori mûveltsége. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975. 27–42. és A hagyomány szolgálatában. Magvetõ Könyvkiadó,
Bp., 191. 233.

10 Hegyi Béla: A Vigilia beszélgetése Bálint Sándorral. Vigilia, 1974. 46. évf. 5. 674.
11 L. Csapody Miklós: Ihlet és eszmény. Bálint Sándor és Alsóváros. www.csml.hu/kepek/xpag2_csapody.pdf

(megnyitva: 2016. júl. 12.).
12 Szeged városa. Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, Bp., 1959. 21–22.
13 Szegedi szótár. 1. k. Akadémiai Kiadó, Bp., 1957. 10. és Szeged–Alsóváros. Szent István Társulat, Bp., 1983.

15–16, 29–30.



tóköre úgy emelte a lokálpatriotizmus fölé, hogy nem szakadt ki belõle.14 1965-ös perbe fogása elõtt az
állambiztonság Bálint reakciós voltát a Monarchia iránti nosztalgiájából eredeztette. Nem illett a konst-
rukcióba, hogy a Habsburgok barokk világában és az elsõ világháborúval összeomlott birodalmában
nem az idegen elnyomást és az uralkodóházat bálványozta, hanem évszázadok keresztény európai ha-
gyományát, „lelki örökségét” tisztelte. Számára a Monarchia nemcsak Szent István Magyarországának
volt a foglalata, hanem olyan katolikus univerzum is, amelynek lelki és szellemi otthonosságában saját
tudományának tárgyára személyes örökségként és hivatásként talált rá. Ennek az univerzumnak kor-
szakokon átívelõ, kiegyensúlyozó szellemiségében és „szakrális világában” fedezte fel a maga kulturá-
lis archaizmusait. Mint a számára idõben is közvetlenül megragadhatóban, megtalálta benne a legújabb
korba átnyúló hagyományt, amelynek az „európai parasztlétben” átörökített erkölcsi, írott és épített
kulturális értékeit sajátjaként szemlélte.

Bölcsészévei elején fogott bele a népdal- és tájnyelvgyûjtésbe Alsóvároson kívül is: saját gyûjtésû
népdalszövegeivel 1926-ban jelent meg elsõ közleménye, a Szeged-alsótanyai nóták.15 A Szegedi Fia-
talok Mûvészeti Kollégiuma 1930-as zsebnaptára Szegedi kis kalendáriumként látott napvilágot;16 tudá-
sának híre vezette hozzá Móricz Zsigmondot is, aki szegedi tárgyú regényeihez gyûjtött anyagot (Mó-
ricz késõbb többször járt Szegeden a Bálint rokonság körében,17 Tápé után Alsótanyán, Röszkén,
Szentmihályteleken Bálint társaságában,18 aki az élõ hagyomány megismertetése mellett tájszó-, példa-
beszéd- és szólásgyûjteményével segítette Rózsa Sándor-trilógiájának megalkotásában.)19 A búcsú elõ-
estéjén, 1940. augusztus 4-én Móricz az alsóvárosi plébánián Rózsa Sándor anyakönyvi adatait kutatta,
másnap a környékbeliek és a Szegedrõl egykor kirajzott bácskaiak, torontáliak sokadalmában „Végig-
néztük a körmenetet, a búcsús keresztek és zászlók erdejét, a zarándokok kivételes (35–40 ezerre tehetõ)
sokaságát. Zsiga bácsit a látvány könnyekig meghatotta. Nem gyõzött csodálkozni rajta, hogy a vallás
még ilyen tömegeket meg tud mozgatni. Életében elõször volt katolikus kegyhelyen. Kicsit magába mé-
lyedt és azt mondotta, hogy a vallásos ember, a vallás mint társadalomképzõ erõ, õt eddig nem foglal-
koztatta, a katolicizmusnak ezzel az oldalával még nem találkozott.”20

1940 utáni egyetemi elõadásaiban Bálintot az a régi felismerése vezette, hogy a magyarság hódolt-
ság utáni megritkulása után „A Délvidék színes népi egyvelegében fajok és vallások, kultúrák és életfor-
mák keveredtek egymással [...].” Nagyléptékû alapkutatásokat sürgetõ tudománypolitikai elgondolásá-
ban kijelölte egyetemének és saját tudományának teendõit is. A magyar folklórkutatás stratégiai felada-
tai között elsõ helyre a magyar és idegen népkultúrák délvidéki kölcsönhatásának vizsgálatát tette, e
kultúrák ugyanis „törzsi zárkózottságuk”, paraszti önellátásuk ellenére sem élnek elszigetelten, mert
földrajzi-szellemi környezetük magyarsága hatással volt rájuk.21 Ha e kutatási irányt a szegedi egyetem
adottságainál fogva követi, „aligha lehet szebb feladata, mint a szegedi és délvidéki magyar szellemiség
méltó értelmezése, nemes öntudatra ébresztése és egyetemes magyar értékké és tulajdonná avatása. A
Magyar-Alföld még ma is alvó táj, bár régóta ébresztgetik, legutóbb éppen a Szegedi Alföldkutató Bi-
zottság. […] a szegedi egyetemnek éppen ennek a népkultúrának megismerése és egyetemes nemzeti él-
ménnyé mûvelése lesz legsajátosabb feladata.” A helyzet ismeretében mégis úgy látta, hogy „a néprajzi
kutatás, amely pedig legfõbb nemzeti javaink gyökérszálait vizsgálja, a magyar szellemi életnek leg-
mostohább gyermeke. Nem szorul pedig bizonyításra, hogy az önmaga lényegét keresõ magyarságél-
ménynek, nemzeti önismeretnek a néprajz a legtisztább forrása. Az íratlan népkultúrák világában egye-
dül az összehasonlító néprajzi kutatás deríthet fényt. Szeged városa népi talajból sarjadt ki, vonzási te-
rülete még jórészt népi fokon él, aligha lehet tehát a szegedi egyetemnek sürgõsebb feladata, mint ennek
a magyar népkultúrának önmagában és a környezõ népkultúrákkal való viszonyában való megismerése
és méltó értelmezése.”22
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14 Kósa László: Bálint Sándor egyetemessége. Confessio, 1988. 12. évf. 3. 99.
15 Ethnographia–Népélet, 1926. 37. évf. 2. 92.
16 Gyûjtésébõl Kodály dallamhasonlítást tanított. Gergely János. In: Így láttuk Kodályt. Szerk. Bónis Ferenc.

Püski, Bp., 1994. 156.
17 Csapody Miklós: „Nehéz útra keltem…”. Beszélgetések Bálint Sándorral. Bába Kiadó, Szeged, 2004. 117.
18 A szegedi paprika. 58, 74, 76.
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20 Bálint Sándor: Móricz Zsigmond Szegeden. Délvidéki Szemle, 1943. 2. évf. 309.
21 A néprajzi kutatás délvidéki feladatai. Uo. 1942. 1. évf. 3. 73, 75–76.
22 A szegedi egyetem és a délvidéki táj. Magyar Szemle, 1943. 44. k. 4. (188.) 188–189.



Az elsõ világháború a hagyományok hanyatlását hozta, a második a régi-új „neobarokk” társadalmi
berendezkedés pusztulásához vezetett. 1945-ben világtörténelmi korszak zárult le, a megelõzõ bõ fél
évtized azonban különösen termékeny idõszaka volt Bálint Sándor mûködésének. Az Alföldi Tudomá-
nyos Intézet 1946-i évkönyvében jelent meg alapvetõ összefoglalója, a Szeged néprajza címû szinopti-
kus kutatási programtervezet, amelynek fejezetei A szögedi nemzet mintegy elõzetes tartalomjegyzékét
alkotják.

1951-es félreállítása idején készítette el a Szegedi szótárt, amelyet „talán egy kissé túl is méreteztem,
mert nemcsak nyelvészeti, hanem néprajzi, helytörténeti, mûvelõdéstörténeti követelményeknek is ipar-
kodom benne eleget tenni. Eddig mintegy 24 ezer cédulám van, jórészük véglegesen értelmezett állapot-
ban […] e munkálattal való szoros összefüggésben adódnék egy nagyobb igényû szegedi néprajzi szin-
tézis vágya és lehetõsége is.”23 Szerkesztés közben „nemcsak a puszta szókincset gyûjtöm össze, hanem
így egy munkával a teljes néprajzi anyagot is, hogy ezzel megkönnyítsem és megrövidítsem magamnak
egy személyesen érzett adósságnak lerovását: Szegednek korszerûen bemutatott néprajzi szintézisét
[…].”24 Monumentális mûve már 1954-ben elkészült, de csak 1957 végén jelenhetett meg az Akadémi-
ai Kiadónál. Munkájáról régi tanítványának számolt be: „Terjedelme majdnem 1600 oldal. Szerényebb,
tudományos szárazságával és tárgyilagosságával is éppen a magyar anyanyelvnek, a népi nyelvalkotó
géniusznak bizonysága. Magában foglalja a maga történelmi fejlõdésében és társadalmi hullámzásá-
ban azt a tájszólást, amely annyi más mellett Dugonics András, Tömörkény István, Juhász Gyula költé-
szetének, emberi világának forrása. Ugyanakkor a szegedi népéletnek, népkultúrának is enciklopédikus
feldolgozása.”25 A szótár „forrása elsõsorban alighanem én magam vagyok. Öregek között nevelked-
tem. Gyermekkoromban még olyan jelenségeknek lehettem tanúja, amelyeket az elsõ világháború telje-
sen elsöpört. Kapcsolataim azóta sem szakadtak meg egy pillanatra sem a szegedi nyelvi hagyomá-
nyokkal, a tájszólás közösségével.”26 A polgári, kispolgári, külvárosi, fél-népi, szakmai és alvilági kife-
jezések összegyûjtésével megörökítette a szegedi népnyelv egészét: a korábbi tájszótárakkal szemben
nemcsak a vidék, hanem egy nagyváros szókincsét foglalta össze.27 Saját alsóvárosi nyelvi öröksége
mellett a szegedi nyelvemlékek,
a szépirodalom, a sajtó és a kör-
nyékbeli kirajzások nyelvi ha-
gyományait is beépítette oly mó-
don, hogy a szótár egy évszázad
élõ nyelvét reprezentálja. Egyes
szócikkei „néprajzi kismonográ-
fiák”, miközben a nyelvi és a le-
xikális szótártípus egyesítésével
új mûfajt teremtett.28 A szótáríró
Bálint Sándor alakját Por címû
„szótárregényének” Sanyika cím-
szavában Temesi Ferenc, a város
(Porlód) „második szótárírója”
örökítette meg.29

A szegedi népélet, a táj törté-
neti-gazdasági és szellemi nép-
rajzának összefoglalója 1958-ban
jelent meg.30 Tömörsége, adat-
gazdagsága ellenére jól megírt
tudománynépszerûsítõ munka, A
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23 Bálint Sándor levele Hetény Jánoshoz. Szeged, 1952. jan. 16. Kézirat. A címzett birtokában.
24 Bálint Sándor levele Hetény Jánoshoz. Szeged, 1952. okt. 17. Kézirat. Uo.
25 Bálint Sándor levele Lang Ernõhöz. Szeged, 1958. jan. 28. Ötvennégy levél – negyvenöt válasz. Fiftyfour

Letters – Fortyfive Anvers 1958–1979. [Szerzõi kiad.] Adelaide, 1984. 5.
26 Szegedi szótár. 1. k. 7.
27 Balassa Iván: Bálint Sándor: A szegedi paprika. Ethnographia, 1963. 74. évf. 2. 289.
28 Fél Edit: Bálint Sándor: Szegedi szótár I–II. Uo. 1958. 69. évf. 3. 469–470.
29 2. k. Magvetõ, Bp., 1987. 336–339.
30 Szeged Mj. Városi Tanács Idegenforgalmi Hivatala, Szeged, 1958.
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néprajzi kutatás Csongrád megyében címû füzetéhez (1964) hasonlóan az ismeretterjesztés mestermû-
ve.31 A Szeged városa 1959-ben látott napvilágot.32 A mû a városképi fejlõdés, az építészeti arculat és a
mûvészeti örökség elsõ összefoglalója, amely a régészeti múlt, a középkor és a hódoltság idejét az addi-
gi kutatások alapján tárgyalja. A barokktól a jelenkorig terjedõ két és fél évszázad történetének és mûal-
kotásainak ábrázolása saját kutatásaira épül; nyelvileg is mesterien formált tudományos prózában meg-
írva, miniatûr mûvelõdéstörténeti összegzések sorozatával rajzolja meg Szeged szellemi múltját. A sze-
gedi paprika kéziratával már 1952-ben elkészült; „átdolgozását azonban már azért sem láttam szüksé-
gesnek, mert abból a paraszti eredetû nemzedékbõl, amely a szegedi paprikát naggyá fejlesztette, és
amelynek alkotó tevékenységét megörökítettem, már alig van valaki az élõk sorában.”33 Közben tanít-
ványának elújságolta: „ünnepi foglalkozásként, szinte pihenõül egy nagyon szívemhez nõtt témán dol-
gozom. Címe még nincs, de körülbelül ilyesmi lesz: a szegedi humanizmus, más szóval Szeged mûvelõ-
dése a XV. és XVI. században. Mint a Szeged városában is igen röviden utalok rá, Szeged a török hó-
doltság elõtt az egész országnak legjelentékenyebb kulturális centruma volt. Szinte hihetetlen, hogy mit
tett itt a félhold tönkre. Egyik apácakolostora a magyar nyelvû irodalom egyik jelentõs tûzhelye volt a
XVI. század elején. Szeged adta minden más magyar várost megelõzve a legtöbb hallgatót Bécs, Krak-
kó, Bologna, Ferrara, Párizs, késõbb Wittenberg és Heidelberg egyetemének.”34 Ekkor már a nagy-
táj-monográfián dolgozott: „Szeged, a szegedi táj összefoglaló néprajzi monográfiáját írom. E pillanat-
ban 1200 gépelt oldal végleges szövegezésben el is készült. Néha valósággal belerémülök a feladatba.
Úgy érzem ugyanis, hogy a teljes mû mintegy 4000 gépelt oldal lesz. Ez rendkívül nagy szellemi lekö-
töttséget, szinte szerzetesi fegyelmet követel. Boldog leszek, ha – Isten segítségével: élettel és egészség-
gel – 1964 õszére be tudom fejezni.”35

Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei (1963) joggal tekinthetõ a Szeged-monográfia újabb
fejezetének; a kalocsai fõegyházmegye adójegyzékének, a középkori szegedi népélet és társadalomtör-
ténet felbecsülhetetlen forrásának névanyagát elemzi.36 A szegedi nép (1968) „a mûvelt népszerûsítés
hangján próbálja feladatát megoldani”. Benne „nem az érdekességet, furcsaságokat, hanem a népélet-
nek, mint az emberlét kötöttebb, archaikusabb tükrözõdésének szegedi sajátosságait és változatait ipar-
kodtam megörökíteni, amint ezeket a történelmi sors, társadalmi fejlõdés, gazdasági környezet és mun-
ka kiformálta”.37 A Szegedi példabeszédek és jeles mondásokat címével is Dugonics András emlékének
ajánlotta (1972). Bár a táj, a történelem, hiedelmek, életmód, viselet és a parasztélet szóláskincsének 14
fejezetét Dugonics ihlette,38 a régi szegedi irodalom, Tömörkény és Móra szólásainak felhasználásával
saját gazdag gyûjtését foglalta össze. Mûve „arra vállalkozik, hogy a Szegedi szótár anyagát rendezze,
illetõleg a szegedi táj népéletérõl készülõ, nagyrészt már megjelenésre váró monográfiánk, »A szögedi
nemzet« szétszórt szóláskészletét összegezze. Egyszerre anyagközlés és feldolgozás: egy jellegzetes ma-
gyar nyelvjárás és néprajzi táj szóláskincsének elõadása. Törzsökös anyagunkat iparkodtunk minél szé-
lesebb helytörténeti, nyelvtudományi és néprajzi összefüggésekben, lehetõ teljességében bemutatni.”39

A Karácsony, húsvét, pünkösd immár széles körben ráirányította a figyelmet munkásságára
(1973).40 A munka olyan hatalmas történeti és néprajzi adatanyagot tartalmaz, amely európai viszony-
latban is egyedülállóvá tette vállalkozását. Életének különös ajándéka volt a zsombói mesemondó,
Tombácz János felfedezése. A 700 oldalas gyûjtemény 46 elõadását Tombácz 1961–72 között mondta
hangszalagra a „profesztor úrnak”, aki ezzel a XX. század második felében – kis túlzással – nemcsak a
Szeged környéki, hanem az egész hazai népi mesemondás hattyúdalát is megörökítette.41 A mesereper-
toár különleges értékét az adja, hogy a szemléletes elbeszélõ, ösztönös szerkesztõ Tombácz valóban a
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31 Filep Antal: Bálint Sándor: A néprajzi kutatás Csongrád megyében. Ethnographia, 1964. 75. évf. 4. 636–637.
32 Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, Bp., 1959. 2. kiad. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2003.
33 A szegedi paprika. 8.
34 Ötvennégy levél… 60. A Szeged reneszánsz kori mûveltségérõl (1975) van szó.
35 Bálint Sándor levele Lang Ernõhöz. Szeged, 1963. márc. 31. Ötvennégy levél… 112.
36 Bálint Sándor: Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei. Ethnographia, 1964. 75. évf. 3. 485.
37 A szegedi nép. Gondolat Kiadó, Bp., 1968. 164.
38 Péter László: Bálint Sándor: Szegedi példabeszédek és jeles mondások. Tiszatáj, 1972. 26. évf. 12. 69.
39 Szegedi példabeszédek… 5.
40 Karácsony, húsvét, pünkösd. Szent István Társulat, Bp., 1973. 2. kiad. Ünnepi kalendárium. 1. k. Nagy ünne-

peink a hazai és közép-európai hagyományvilágból. Mandala, Szeged, 1998.
41 Tombácz János meséi. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975. Új Magyar Népköltési Gyûjtemény 17.



nagy mesemondók egyike. A végül 1975-ben megjelent Szeged reneszánsz kori mûveltsége a szegedi
béke (1444) és a „szegedi veszedelem”, a város török kézre kerülése (1552) közti idõszak társadal-
mi-gazdasági fejlõdésrajzát adja. A kolostori és egyetemi-literátus mûveltség eszmeforrásait és intéz-
ményeit, a reformáció, a hódoltság és a diaszpóra eseményeit tárgyalta, kimutatva, hogy a középkor vé-
gi Szeged már a kolostori mûveltségét is színezõ humanizmus, a peregrinusok és a hitújítás hatására
vált reneszánsz polgárvárossá.42 A kétkötetes Ünnepi kalendárium 1977-ben, bõ ezer oldalon jelent
meg az egyházi év hagyományainak áttekintésével.43 A szerzõ nem ikonográfiai szakmunkát, nem is
társadalomtörténetet, vagy „a vallásos érzület, illetõleg folklór summázását, hanem mindezeknek
egyensúlyával népéleti munkát” igyekezett írni.44 Törekvése sikerre vezetett, mert adatainak egymást
értelmezõ módszere segítségével a bõven idézett kódexek, legendák, imádságok és népi szövegek jól il-
lusztrálják a jámborsági stílusokat és formákat, hívõ magatartásokat.45

A szögedi nemzet elsõ kötete 1977 karácsonya elõtt látott napvilágot bõ 600 oldalon.46 Címe „szokat-
lanul hangzik, de – a mondanivaló leglelkére gondolva – nyilván kifejezõ. Sajátos helyi szóhasználat-
ban a szögedi nemzet jelenti egyfelõl a törzsökös szegedi népet (a szögedi nemzet szeret dógozni), más-
részt pedig a hozzá való tartozást (én szögedi nemzet vagyok) […] Jelen mû: szülõvárosom népi hagyo-
mányvilágának megörökítése sok évtizedes kutatásnak, szemlélõdésnek, egy emberélet örömmel vállalt
iparkodásának gyümölcse. Elsõ kötete foglalkozik a szegedi néprajzi érdeklõdés és kutatás színes, ta-
nulságos történetével. Majd Szeged nevével, a kitûzött feladat rövid jellemzésével, a település és társa-
dalom, ház és otthon jellegzetességeivel, utána az emberi megélhetés három archaikus ágával: a vízi
élet és gyûjtögetés, pásztorkodás és jószágtartás, továbbá a mezõgazdaság sajátosságaival. A hátralé-
võ kötetek a következõ fejezetekre tagolódnak: népi iparágak, közlekedés és adás-vevés, táplálkozás, vi-
selet, majd egészség és betegség, népnyelv és népköltészet, hagyomány és szokásrend.”47 Település és
társadalom címû fejezetében elõbb Szeged történelmi városrészeit, majd a nagytáj 145 települését tár-
gyalja, ezeket a Ház, otthon, tanyaporta és a gazdálkodás felsorolt ágai követik.

A szögedi nemzet második része 1978 nyarán jelent meg. A gazdálkodás folytatásaként a vízi és szá-
razföldi közlekedés népi iparai után a vásár és vendéglátás, a táplálkozás, a háztartás és a viselet mester-
ségeinek teljes összefoglalását adja több mint 400 oldalon. Szeged tárgyi néprajzának könyvei után a
harmadik, a szellemi néprajz teljes körképe 1980 nyarán, közel 1000 oldal terjedelemben jelent meg.48

A nagymonográfia önmagában is egyedülálló monumentális kötete több száz „kismonográfia” össze-
függõ láncolata a család, születés, gyermekkor, játék, esküvõ és lakodalom, katonáskodás, egészség,
betegség, halál, temetés és a túlvilág, valamint a szegedi jeles napok, a népi hitélet, nyelvhasználat, me-
sék és mondák, énekek, ballada, népzene és táncélet komplex feldolgozásával.

A szögedi nemzet harmadik kötetén dolgozott, amikor a Magvetõ Kiadó válogatott tanulmányainak
összegyûjtésére kérte.49 Ekkor állították össze A hagyomány szolgálatában címû kötetet, amely már
csak halála után jelent meg, éppúgy, mint nagytáj-monográfiája zárókötete.50 Ugyancsak posztumusz
mûként látott napvilágot Szeged–Alsóváros címû munkája (1983), amelyet a Búcsújáró magyarok
(1994), végül válogatott naplóbejegyzéseinek összeállítása követett (1997). Születésének centenáriu-
mán jelent meg a „… szolgálatra ítéltél…” címû Bálint Sándor-emlékkönyv (2004).

Csapody Miklós
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42 Vásárhelyi Judit: Bálint Sándor: Szeged reneszánsz mûveltsége. Irodalomtörténet, 1977. 59. évf. 3. 764–765.
43 Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. 1. k.

December 1.–június 30. 2. k. Július 1.–november 30. Szent István Társulat, Bp., 1977. 2. kiad. Ünnepi kalen-
dárium. 2–3. k. Mandala. Szeged, 1998.

44 Ünnepi kalendárium. 1. k. 7.
45 Nagy Ilona: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Hungarológiai Értesítõ, 1979. 1. évf. 186.
46 A kézirat gépelésében 1974 végétõl a szerzõ is közremûködött, l. A szögedi nemzet 1. k. 930.
47 Uo. 5.
48 A három kötethez: Mutató Bálint Sándor A szögedi nemzet címû néprajzi munkájához. Összeáll. Gyuris

György. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged, 1983.
49 Ördögh Szilveszter levele Bálint Sándorhoz. Bp., 1977. dec. 23. Gépirat. Bálint Sándor hagyatékában (Móra

Ferenc Múzeum Bálint Sándor Gyûjtemény, Szeged).
50 Csapody Miklós: A hagyomány szolgálatában. Magyar Hírlap, 1981. nov. 4. 6.



Aachen magyar kincsei
Nagy Károly császár kedvelt tartózkodási helye és végsõ nyughelye, a középkori német koronázó

város, Aachen már a kora középkorban fontos, Rómával vetekedõ zarándokhely volt, a legnagyobb az
Alpoktól északra esõ területen. Nagy tömegek zarándokoltak el a császár által építtetett Szûz Mária-pa-
lotakápolnába, ahol négy nagy szentföldi ereklyét õriztek: Szûz Mária ruháját, Szent József harisnyáit,
azt a kendõt, melyen Keresztelõ Szent János levágott feje nyugodott és azt az ágyékkötõt, mely a ke-
reszten függõ Jézust fedte. Július 17-én, a székesegyház felszentelésének ünnepén a szent ereklyéket
körmenetben hordozták körül.

A XIII. századtól alakult ki az a szokás, hogy nagy zarándoklatokat csak hétévenként tartottak, ami-
kor az ereklyéket a búcsú elõtti és utáni hét napon keresztül a dóm toronygalériájában nyilvánosan kiál-
lították, bemutatták. A nagy búcsújárások (Aachenfahrtok) a XVI. század közepéig tartottak, amikor a
város egy idõre Németalföld része lett, megjelent a reformáció, bár Aachen hamarosan visszanyerte ka-
tolikus többségét.

Aachen magyar kapcsolatai bizonyíthatóan Szent István király idejéig nyúlnak vissza. Elsõ kirá-
lyunk a székesfehérvári bazilikát Nagy Károly aacheni példáját követve Szûz Mária tiszteletére alapí-
totta. Ugyanúgy királyi kápolna volt, prépostság mûködött mellette, itt õrizték a királyi kincseket, erek-
lyekincseket és a koronaékszereket, itt zajlott a koronázás, és itt helyezték el az uralkodói trónust. Szent
István is ezt a bazilikát választotta temetkezõhelyéül, ugyanúgy, ahogy Nagy Károly az aacheni bazili-
kát.1

A magyarországiak aacheni zarándoklatait a felvidéki bányavárosokba, a Szepességbe és Erdélybe
betelepített vallon és Rajna-vidéki német telepesek honosították meg, akik ily módon ápolták kapcsola-
taikat szülõföldükkel. Az Aachenfahrtok rajtuk keresztül a magyar hívõk körében is hamar kedveltté
váltak. Az elsõ bizonyítottan magyarországi zarándok 1307-ben a szepességi Berzeviczy Kabos mester
volt, akit négy társával együtt a szepesi szászok ispánja római, bari, compostellai és aacheni zarándok-
latra kötelezett.2

Nagy Lajos király édesanyja, az özvegy Erzsébet királyné 1357-ben népes kísérettel zarándokolt
Aachenbe. A kegyhelyet gazdagon megajándékozta, a ma is meglévõ kincsek egy része ekkor került
ide. A bõkezû király valószínûleg ennek hatására alapított és építtetett kápolnát a dómban, az ide zarán-
dokló magyarok részére. Ebben oltárokat emelt Szent István, Szent Imre és Szent László ereklyéivel. A
hívek lelki gondozására két magyar kápláni állást is alapított, s megfelelõ jövedelmükrõl is gondosko-
dott. A kápolna 1366-ban már biztosan felépült, mert V. Orbán pápa egyik bullájában már kiváltságok-
kal látta el a Szent László tiszteletére emelt kápolna káplánját.3

1374-ben maga Nagy Lajos is megfordulhatott Aachenben. A magyar kápolnában elhelyezett ma-
gyar szentek ereklyéi némileg magyarrá is tették a kegyhelyet. Ezt követõen nagy számban látogatták a
magyar zarándokok. „A magyaroknak népe minden hét évben oly nagy tömegben és oly nagy jámbor-
sággal jön távoli országukból bûne bocsánatának az elnyerése érdekében arra a helyre [Aachenbe]
Szûz Máriát meglátogatni és imádni, s a szent ereklyéket megtekinteni, hogy mindazok szívében, akik
között elhaladnak, megújul a hitnek tüze és az Isten iránti szeretet” – állapítják meg a XIV. század köze-
pén német források.4

Az egykorú krónikások és zarándokok tudósításai szerint valamennyi nemzet közül a magyarok vet-
tek részt legnagyobb számban az aacheni búcsújárásokon. Valószínûleg sokan zarándokoltak el Aa-
chenbe 1414-ben, Zsigmond magyar király német királlyá koronázása alkalmával is. A magyarok nagy
számát különösen 1489-ben, 1510-ben, 1517-ben és 1524-ben emelik ki. A keresztekkel, gyertyákkal,
zászlókkal énekelve vonuló több száz fõs zarándokcsoportok a Bécs – Passau – Regensburg – Nürnberg
– Frankfurt – Mainz – Koblenz – Andernach – Weiden útvonalon jutottak el Aachenbe. A magyar za-
rándokok bevonulása a városba mindig nagy esemény volt az ottaniak számára. Azonnal a székesegy-
házhoz vonultak. Térden csúszva haladtak végig a templomon, egészen a Szûz Mária-oltárig, s ott fel-
ajánlották magyar pénzekkel díszített gyertyáikat.5 A zarándoklatok a reformáció és a török hódoltság
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1 Györffy György: István király és mûve. Bp., 1977. 319–320.
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5 Pásztor Lajos i. m. 126, 128.



korában sem szüneteltek. Az aacheni magyar zarándoklatok véglegesen II. József tiltó rendelkezésére,
1782 után maradtak el.

A Nagy Lajos által építtetett gótikus kápolna a székesegyház déli oldalán közvetlenül csatlakozott a
Karoling kori oktogonhoz, Nagy Károly nyolcszögû templomához. A király egyidejûleg gondoskodott
a kápolna jövedelmérõl is. Aachen környékén földeket vásárolt, melyek jövedelmébõl történt a magyar
kápolna karbantartása és a magyar káplánok ellátása. Kincsekkel és szükséges egyházi felszereléssel is
ellátta õket. Miseruhákat, kelyheket, oltárdíszeket, gyertyatartókat, misekönyvet adományozott
1367-ben a kápolnának.

1656-ban nagy tûzvész pusztított a városban, ekkor a magyar kápolna tetõzete is leégett. A követke-
zõ évben az ott õrzött kincseket a városházára menekíttették, hogy megõrizzék a pusztulástól, majd egy
ládába zárva kerültek ismét vissza helyükre. A kápolna állapota fokozatosan romlott, a következõ év-
század húszas éveiben készült jelentés szerint elhanyagolt, riasztó látványt nyújtott.

Mária Terézia korában újra az érdeklõdés középpontjába került az aacheni magyar kápolna, amikor
az örökösödési háborúban részt vevõ magyar fõurak gyakran megfordultak a városban, ahol a császári
seregek fõhadiszállása volt. 1747-ben Batthyány Károly tábornagy a többi magyar tábornokkal egyetér-
tésben megbízást adott Johann Couven városi építésznek a kápolna újjáépítési terveinek elkészítésére.
A következõ évben megkezdõdtek a munkák. Teljesen lebontották a gótikus kápolnát, s letették az új
kápolna alapkövét. Az építkezés azonban lassan és nem az eredeti terveknek megfelelõen, sok hibát el-
követve haladt. A hanyag építkezés miatt a falak megsüllyedtek és düledeztek. Emiatt 1755-ben az
egész épületet le kellett bontani. A kápolna újbóli felépítésérõl gyorsan intézkedtek, 1756-ban Moretti
milánói építészt bízták meg a munkával. 1764 végére tetõ alá került a kápolna, de a belsõ díszítések
még négy évig zajlottak.

A barokk-klasszicista kupolás kápolna külsõ sarkainál lekerekített négyzet, belül kör alaprajzú,
egyik oldalával a székesegyházhoz, másik oldalának felével a déli lépcsõtoronyhoz simul. A három ab-
lak és a bejárat felett egy-egy nagy címer látható, a legdíszesebb a bejárattal szemközti, amely Nagy La-
jos címere, volutás és girlandos díszítéssel körülvéve. A címer fölött stilizált korona, két oldalán pedig
széles redõjû drapéria hull alá. Alatta fekete táblán a „FUNDATA A LUDOVICO I REGE
HUNGARIAE ANNO 1374” felirat olvasható. A bejárat fölötti íven Mária Terézia, jobbra I. Ferenc,
balra II. József címere látható.
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Szent István szobra
az aacheni magyar kápolnában

Szent László szobra
az aacheni magyar kápolnában



A kápolna fülkéiben négy magyar szent szobra kapott helyet. Szent István jobb kezével egy kereszt-
re támaszkodik. Fején a magyar korona, testét páncél fedi, melyet köpeny borít. A koronás Szent László
jobb kezében kormánypálcát tart, bal kezével egy ovális pajzsra támaszkodik. Szent Imre kezében kor-
mánypálcát és liliomot tart, bal kezét szívére teszi. A negyedik szobor Szent Adalbertet ábrázolja, püs-
pöki ornátusban, bal kezével pásztorbotjára támaszkodik, jobbjában könyvet tart. A jobb oldali belsõ
falon, egy fekete márványtáblán találkozhatunk a magyar szent királyok és királylányok latin nyelvû
felsorolásával.

Nagy Lajos király adományait ma a kincstár emeleti helyiségében külön teremben láthatjuk. Az
uralkodó az 1367-ben és 1381-ben felvett leltárak szerint két táblaképet adományozott a magyar kápol-
nának, míg egy harmadikat valószínûleg a templomnak ajándékozhatott. Jelenleg a kincstárban õrzik
mindhárom képet, amelyek azonban sajnos már nem eredetiek. Egy 1767-ben felvett leltár szerint oly
rossz állapotban voltak, hogy ötvösmûvû foglalataikból kiemelték és másolatokkal pótolták azokat. A
két Madonna a Gyermekkel, valamint a Mária megkoronázása képnek tehát csak a pompás ötvösmûvû
keretelése XIV. századi, míg maguk a képek XVIII. századi másolatok.6 A képeken az alakok hátterét a
máriacelli kegyképhez hasonlóan gótikus Anjou-liliomok adják. A fejek körüli aranyozott ezüst dics-
fényt értékes ékkövekkel rakták ki. Mindhárom kép fára festett temperakép, aranyozott ezüst keretüket
a levélornamentika között a magyar és a lengyel címerek díszítik. Az ötvösség és a festészet határvidé-
kén lévõ alkotások magyar munkák.

Az elsõ Madonna-képen (mérete: 58x50 cm) a fejét kissé lehajtó Mária jobb karján tartja a gyermek
Jézust, aki jobb kezét áldásra emeli, baljában pedig nyitott könyvet tart. Mindkettõjüket aranyszínû ru-
hában látjuk, Mária ruháját kék színû, arany liliomokkal ékesített palást borítja, melyet elöl csat kapcsol
össze.

A második Madonna-képen (mérete: 52,5x42 cm) Mária sötétkék köpenyt, alatta aranyszínû ruhát
visel, s bal kezével az ölében ülõ kis Jézus felé mutat. A Gyermek vörös és aranyszínû ruhát visel, s bal
kezével édesanyjára mutat.

A Mária megkoronázása képen (mérete: 52x42 cm) a trónon ülõ Krisztus a mellette álló, imádkozó
édesanyja felé fordul, mindkét kezét feje fölé emeli, hogy megkoronázza õt. Korona azonban nem lát-
ható a mai képen, az ötvösmunkaként rátéve valószínûleg elveszhetett.

Nagy Lajos 1367-ben Henrik pilisi apáttal küldte el a gazdag egyházi felszerelést Aachenbe: 3 mise-
ruhát, 4 tunikát, 5 miseinget, 3 selyem cingulust, 3 oltár teljes díszét és egy misekönyvet. Ezenkívül a
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Madonna a Gyermekkel,
táblakép az aacheni magyar emlékhelyen

Mária megkoronázása,
táblakép az aacheni magyar emlékhelyen



kápolna teljes ötvös felszerelését, 2 aranyozott kelyhet, 2 arany és 2 ezüst ampolnát, 2 ezüst gyertyatar-
tót, 3 ereklyetartót Szent István, Szent László és Szent Imre ereklyéivel, 2 ezüsttel bevont táblát. Ennek
a fejedelmi ajándéknak ma már csak töredéke van meg az aacheni kincstárban. Megvan a 2 gyertyatar-
tó, a 3 ereklyetartó, azonkívül az egyik oklevélben sem szereplõ 2–2 kisebb magyar, illetve lengyel cí-
mer, 2 gazdagon díszített nagyobb magyar címer és a már említett 3 táblakép. A címerek nem szerepel-
tek az eredeti oklevelekben, csak 1657-tõl kezdve jelentek meg a leltárakban, ami alapján azt feltétele-
zik, hogy az egyházi misekönyvek kötéséhez tartozhattak. A misekönyvek viszont 1657-tõl eltûntek a
leltárakból. Valószínû, hogy a négy kis címer a misekönyv sarkait, a két nagyobb pedig az elõ- illetve
hátoldal kötését díszítette.7

A két 23 cm nagyságú gyertyatartó aranyozott ezüstbõl készült, a négykaréjos talpán lévõ négy rom-
buszalakba áttetszõ zománccal két-két magyar Anjou-címert és Nagy Lajos struccos címerét helyezték.
A három 35 cm magas ereklyetartó szintén aranyozott ezüstbõl készült. Kettõn látható Nagy Lajos ki-
rály címere, áttetszõ sötétkék és vörös-fekete zománccal. Míg az egyik kristály ereklyetartórész henger
alakú, melyet a kettõskereszttel díszített hatoldalú pikkelyes torony fed, a másik kettõ viszont kupafor-
májú, fedele szintén kristályból készült, melyet a kereszten függõ Megváltó koronáz. A múzeumban
korai, XV. századi bécsi munkának vannak feltüntetve, ami nyilván téves adat, mivel az ereklyetartókat
bizonyítottan Nagy Lajos küldte Aachenbe.

A címerek közül a két kisebb (15 cm hosszú) Nagy Lajos teljes címerét ábrázolja, a vörös pólyás és
kék liliomos címerpajzsra támaszkodó koronás sisakot, melyen a strucctollak között szájában aranypat-
kót tartó strucc áll. A lengyel címerpár pajzsán vörös zománcmezõben ezüst sast ábrázol. A pajzsra tá-
maszkodó sisakon kiterjesztett szárnyú ezüst sas ül.

A két 22x16 cm-es nagyobb címeres ékszer igen gazdagon díszített. A középen elhelyezkedõ, zo-
mánccal díszített, hétszer vágott vörös-ezüst és liliomos hasított címerpajzsot két sárkány tartja. A paj-
zsot apró ablakos, tornyos házakból és a kapukat tartó emberfejû oroszlánokból álló elemek koszorúz-
zák, melyet oldalról két griff által tartott feliratos keret vesz körül. A felsõ részen a keretet három fül-
kés, tornyos épületcsoport koronázza. Kék és zöld zománc háttér elõtt Szent László, Szent Imre és
Szent István álló alakja, valamint Lajos struccos címere látható. A két nagy címer teljesen egyforma,
csak a felirat – egy német Mária fohászból vett idézet – tér el egy betûvel. Az Anjou-kori ötvösmunkák
Nagy Lajos király udvari mûhelyének míves termékei.

A kincstár emeleti különtermében még két díszes filigrán ezüst kehely érdemel említést. Mindkettõ a
XVI. század elején készült Magyarországon. Az eredetüket nem tudjuk biztosan, a helyi kutatók vala-
melyik nagy aacheni zarándoklat során tett adománynak tartják. Vélhetõen Habsburg Mária
(1505–1558) magyar királyné lehetett az adományozó, aki kétségtelenül szívén viselte az aacheni za-
rándokhelyet.

Az említett, bizonyíthatóan magyar eredetû mûkincseken kívül több más mûalkotást is õriznek a
kincstárban, melyek valószínûleg szintén magyar eredetûek lehetnek. Ezek közül legfontosabb Nagy
Károly 186 drágakõvel díszített XIV. századi hermája, melynek talpazatát arany liliomok ékesítik, utal-
va az adományozóra. Szent Imre és a lengyel Szent Szaniszló tizenkét szögletû kristály ereklyetartóját
az aacheni tanács leltára a magyar kápolna tulajdonának ismerte el, tehát ez is az Anjouk ajándéka lehe-
tett. Szent Simeon ereklyetartója pedig valószínûleg Zárából kerülhetett ide, akkor, amikor Erzsébet ki-
rályné a díszes zárai ereklyetartót elkészíttette. Az alkotás ugyanabban a korban készült, s talán még
ugyanaz a mester is készítette, aki Szent Simeon zárai ezüst koporsóját alkotta.8

Mindezek a kincsek nem ismeretlenek a magyar mûvészettörténeti kutatás elõtt, azonban nemigen
kerültek be a köztudatba. Mivel az aacheni zarándoklatok ma már gyakorlatilag ismeretlenek a magyar
búcsújárók körében, s a város is kiesik az ismert magyar turistaútvonalak fõ sodrából, talán ez az írás
felhívja a figyelmet erre a távoli, de igen fontos és mûkincsekben gazdag magyar emlékhelyre.

Udvarhelyi Nándor
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A Pest környéki falvak népmozgalmai
1848-ban

Történelemkönyveinkben részletesen olvashatunk március 15-rõl, amikor a József-napi vásárra
összesereglett tömeg – köztük a Pest környéki parasztok is – elragadtatva harsogták, hogy

„Rabok tovább nem leszünk!”
Hazatérve – fontos dokumentumokként – vitték magukkal a 12 pontot és a Nemzeti dalt, amelyek

alapján úgy értelmezték, hogy vége a rabigának, eljött a szabadság és itt az ideje a régi igazságtalansá-
gok megszüntetésének is. Fõként az úrbéri rendezések során elszenvedett, számukra hátrányos döntése-
ket kívánták megszüntetni, amelyeket eddig tûrni voltak kénytelenek. Elõször csak szelíd „folyamodvá-
nyokban esedeztek” egy-egy sérelmük miatt.

Szentmártonkáta lakói „több rendbeli sérelmeik orvoslását” kérték, amelyek még az egykori úrbéri
rendezésbõl eredtek (legelõhasználat, vízi- és szárazmalom joga, szolgáltatások kérdése stb.).

A solymári lakosság már 36 év óta folytatta perét az urasággal – most ennek igazságos lezárását kér-
ték a vármegyétõl.

A gyóni lakosok azt panaszolták, hogy az 1834-ben lefolytatott úrbéri perben a földesúr azt ígérte,
hogy hasonló értékû földet fog adni, de ezt máig nem teljesítette.

A csömöri zsellérek a belsõ telkeikhez tartozó zöldséges kertjeiket kérték vissza, amelyeket 18 évvel
ezelõtt a Grassalkovich-uradalom jogtalanul vett el tõlük.

Dab község 1845 óta kérte, hogy szolgáltasson igazságot nekik a megye, mivel az úrbéri rendezés-
nél legelõjüket és kaszálójukat a legvizenyõsebb helyen adták ki és „Nem elegendõ mértékben.”

A kókai házas zsellérek azt kérték, hogy az „elkülönözött” legelõbõl az õket illetõ részt megkapják.
A dányiak azért panaszkodtak, mert az uradalom megrövidítette a községi földeket és a közlegelõt,

és igy a falu 73 házhelye után 21 hold helyett csak 15 hold jutott nekik.
Zsámbok község azt kérte, hogy a falu körül fekvõ 130 hold legelõt visszakaphassa. Ezt a területet az

úriszék egykor azzal a feltétellel adta Beniczky Flórián földesúrnak, hogy azon áthajthatja a juhait. Õ
azonban itt is legelteti a nyáját és igy lehetetlenné teszi, hogy a falu csordája használja azt.

Zsidó község a tõlük elfoglalt rétjeik ügyében adott be kérvényt a minisztériumhoz, ahonnan azt le-
küldték a megyéhez kivizsgálásra. Az ügyben hosszú ideig nem történt semmi. Az üggyel megbízott
szolgabíró arra hivatkozott, hogy „Nem volt ideje a kivizsgálásra.”

Szada lakói azt panaszolták, hogy a káptalani uradalom részén lakó volt jobbágyoktól kárpótlás nél-
kül vették el irtásföldjeiket, egy jó minõségû rétjüket pedig homokos buckákkal cseréltek ki. Több he-
lyen hasonló sérelem volt, hogy az uraság továbbra is követelte a törvényben megszûntetett robotot és
egyéb szolgáltatást. Errõl szóltak a gyóni, szadai, kalocsai, püspökszilágyi, ráckevei, gödöllõi uradal-
makból érkezõ panaszok.1

Az egyéb szolgáltatások közé tartoztak az áprilisi törvényekben nem szabályozott „regálék” (= föl-
desúri jogok), a szõlõdézsma, a bor- és húsmérés, a halászat, vadászat, helypénzek stb. Ezeket sem a
Batthyány-kormány, sem Kossuthék nem rendezték, mivel a nemesség eddig is sokféle fontos évszáza-
dos elõjogról (kb. 40 millió ingyen robotnap, adómentesség, jogi kiváltság) mondott le. A zömében ne-
mesekbõl álló „népképviseleti országgyûlésben” szinte egyedüli harcosként Táncsics Mihály küzdött az
elõjogmaradványok felszámolásáért. A Munkások Újságjában már április elején azt javasolta, hogy a
népi elégedetlenségbõl fakadó spontán „helyi ügyintézések” és zavargások megelõzése érdekében a ne-
messég önként mondjon le minden maradék kiváltságáról. Javaslata helyett az országgyûlés a földesúri
kárpótlás kérdését tartotta fontosabbnak tárgyalgatni.2

A parasztok „esedezéseit” a megye tisztviselõi igen kényelmesen vizsgálgatták, sõt, szabotálták.
Emiatt az „úri ügyintézés” miatt joggal állapíthatta meg a gödöllõi szolgabíró, hogy: „a tisztviselõk
iránti bizalom tökéletesen elenyészetik...”3
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2 Munkások Újságja 1848. április 2.
3 Az 1848. augusztus 11-i megyegyûlésen Párniczky fõszolgabíró 5494. sz. lemondólevele.



Több helyen leváltották, elkergették az „urakhoz húzó” jegyzõket, és megtagadták a szolgáltatásokat
azoknak a papoknak is, akik a „népi igazságszolgáltatással” szemben a keresztény engedelmességre in-
tették híveiket. A helyi bírókra és elöljárókra is több helyen rátámadtak, amikor azok pl. különféle szol-
gáltatásokat követeltek.

Gombán pl. a bíró egy „engedetlen” gazdát akart letartóztatni, mire az „istenkáromlások közben” a
bíró nyakravalóját megfogván meghurcolta, taszigálta és azt is kijelentette, hogy „neki az Isten se pa-
rancsol!”4 Hasonló esetek más helyeken is elõfordultak, amelyek azt mutatják, hogy a parasztok saját
kezükbe vették sérelmeik orvoslását. Ezek ellen a megrettent megyei vezetés sem tudott mást tenni,
csak azt javasolta a szolgabíróknak, hogy világosítsák fel a népet „a balul értelmezett szabadság
korlátairól” és fenyegessék meg a „lázító népvezéreket”. Az a március 16-i hivatalos megyei helyzet-
elemzés is tévesnek bizonyult, amely szerint „A békés átalakulás a személy- és vagyonbiztonság legki-
sebb veszélyeztetettsége nélkül csendes és törvényes uton valósult meg...”

Az acsai jobbágyok már néhány nap múlva jelezték, hogy nem fogadják el a hátrányos úrbéri rende-
zéssel számukra kihasított földeket. Nem várva a felsõbb szervek „rendezésére”, a tavaszi munkákra
való tekintettel 56-an kivették részüket az urasági földbõl és azt már be is vetették. Március 30-án a me-
gyei közgyûlésen ismét jelentették, hogy „az acsai lázítók tovább mûködnek, a parasztok tovább szánt-
ják-vetik a majorsági földeket, és azt mondogatják: az urakat meg kell támadni, mert õk kényszerítették
a tagosztályra [= úrbéri rendezés] a népet, és mert errõl a király mit sem tud”. A két „fõlázítót” a 464. és
465. sz. ítéletekkel sújtották.5 Péteri község lakosai a szántóföldek felosztását követelték, bementek a
földesúrnõ házába és megfenyegették õt, ha nem adja, elveszik tõle.6

Solt város urai azt panaszolták, hogy „a város lakosai némely bujtogatások által tévútra vezettetve
többeknek földjeit elfoglalták”.7

A szadaiak az általuk mûvelt majorsági földekrõl a termést erõvel hazavitték.8

Tas község lakói népgyüléseket tartottak és ott „a személy- és vagyonbiztonság ellen bujtogattak” és
április elején a közlegelõrõl kizavarták a földesúr marháit, április 23-án pedig a viszálykodást vizsgáló
megyei választmány ülésén a nép betört a faluházára és megakadályozta Kiss Mihály „szószóló” meg-
vasaltatását.9

Tápióbicskén április 25-én Nyáry alispán utasítására a fõszolgabíró felszólította a lakosságot, hogy
az általuk elfoglalt legelõként használt erdõt hagyják el. Mire a nép válasza ez volt: „Nekik sem a szol-
gabíró, sem az alispán nem parancsol, sõt még több marhát hajtanak oda!” Ezért a szolgabíró szigorú
fellépést sürgetett, mivel „a fejetlenség a közeli helységekben is elterjedt!” A megyegyûlés erre a
nagykörösi sorkatonaság „mérsékelt, de hatályos” igénybevételét javasolta.10 A szomszédos kókai lako-
sok a Károlyi-birtokból egy rétet foglaltak el és ott legeltették a községi ménest és a csordát. Az itteni
„fõlázító”: Varga István 45 éves telkes gazda a fõszolgabíróval is vitába szállt, mondván: „Kókát a nép
foglalta vissza a töröktõl, ezért az mást nem illet!” Varga a szomszédos tóalmásiakat is arra biztatta,
hogy „ha keresetük van, tartsanak együtt a kókaiakkal és nyerni fognak”. Mivel a kókaiak a nagy tekin-
télyû gr. Károlyi István Pest megyei fõispán birtokát merészelték háborítani, ezért lázadó vezetõjüket –
elrettentõ példaként – 2 évi börtönre ítélték, a többi „vétkes” pedig kisebb börtönbüntetést kapott, és ve-
lük fizettették meg a kirendelt katonaság és bíróság költségeit is.11

Farmoson is elfoglalta a lakosság a közlegelõt és onnan kiverte a földesúr marháit.12

A solymári földbirtokos azt panaszolta, hogy a község lakosai „az erdõt pusztítják, a földjébõl tete-
mes részt elszántottak, juhait levagdalják, a nekik ellenállókat megöléssel fenyegetik, a szõlõdézsmát
megtagadták, a járási szolgabírónak az engedelmességet felmondták”.13
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4 PML – IV. 122. PPS Vármegye Fenyítõ Törvényszék ítéletei 1848/49. Gomba – 1848. július 29-én:
437–439.sz. ítéletek.

5 Acsa – Pestmegyei Közgyûlés 1848. márc. 30 -i jelentése.
6 Péteri – Fenyítõ Törvényszék 1848. jún. 2-i 284–293. sz. ítéletei.
7 Solt – Pestmegyei Közgyûlés 1848. ápr. 28-i jelentése.
8 Szada – Pestmegyei Közgyûlés 1848. aug. 11-i 5541. sz. jelentése.
9 Tas – Pestmegyei Közgyûlés 1848. ápr. 19-i jelentése.

10 Tápióbicske – Pestmegyei Közgyûlés 1848. ápr. 19-i jelentése.
11 Kóka – 1848. május 29–30-án a Fenyítõ Törvényszék 262–283. sz. ítéletei.
12 Farmos – Pestmegyei Közgyûlés 1848. ápr. 28-i jelentése.
13 Solymár – Pestmegyei Közgyûlés 1848. aug. 1-i 5437. sz. jelentése.



Promontor lakói „a félreértelmezett szabadság ürügye alatt” megtagadták a megyei terményadót.14

Tök lakosai abban a hitben, hogy március óta nem jár a dézsma, az úrbéri és a maradványföldekrõl
hazahordták az ott termett búzát.15

Az erõszakos föld-, legelõ-, rét-, nádas- és erdõfoglalások mellett mindennapi probléma maradt a re-
gálék ügye: bor- és húsárusítás, halászat, vadászat, ingyenes közmunkák, helypénzek stb.

Ráckeve városa még óvatosan megkérdezte a megyei közgyûlést, hogy „A bor- és húsmérési jogra
mennyire terjedjen ki a legújabb [áprilisi] törvényekben kivívott szabadság?”16 Mivel ezt az áprilisi tör-
vények nem szabályozták, a megye egyértelmû álláspontja az volt, hogy „ezek az ügyek az elõbbeni ál-
lapotban hagyatnak”, tehát tilos a házi bor- és húskimérés is. Ezt a régi feudális elõjog-maradványt sür-
gette megszüntetni Táncsics – mindhiába. Ez a „joghézag” viszont nemigen zavarta a parasztokat, akik
a „a szabadság ürügyén” a maguk módján értelmezték az új jogi helyzetet. Ezért általánossá vált a til-
tott szesz és húskimérés, errõl szólnak a jelentések.

Acsán mindenki bort mér, Nagykátán a község korcsmáltatási joggal él, Szentmártonkátán a lakosok
korcsmájukban a bormérési jogot a Szent György-napi zárás után is önkényesen gyakorolják és a vásár-
jogot is maguknak tulajdonítják, Pomázon és Kalászon is szabadon ûzik a korcsmáltatást, Törökbálin-
ton a többszöri megintés dacára folyvást gyakorolják a bormérést, a visegrádi uradalom lakosai márci-
ustól kezdve húst és bort mérnek, a nyár végére Kiskõrösön már 80 „kurta-kocsma” mûködött, Farmo-
son az italok házankénti mérését határozta el a lakosság, Pátyról Berecki István az igazságügyi minisz-
terhez írott levelében azt panaszolta, hogy „kisebb mértékben” árulta saját borát, mire a helybeli bírák
elvették tõle a pince kulcsát. (Ezt késõbb Deák javaslatára visszakapta.) A bor- és húsmérés „jogos tu-
lajdonosai” – a földesurak és a kocsmák, mészárszékek bérlõi – panaszleveleikben sürgették a megyét a
törvényes rend helyreállítására. Ezért több helyen elkobozták a bor- és pálinkakészleteket, vagy pénz-
büntetéseket szabtak ki – pl. Monor lakosaira 384 PFt-ot – de a további tömeges illegális árusítást nem
tudták felszámolni.

A megalakuló Batthyány-kormány nem rendelkezett saját nemzeti haderõvel, ezért a „nemzeti õrse-
reg” megszervezése nemcsak a 12 pontban, de az áprilisi törvényekben is szerepelt. A Pest megyei köz-
gyûlés is március 21-én elhatározta, hogy „a nemzetõrségnek felszólítás és szabad hozzájárulás utján
az egész megyében azonnali felállítása elrendeltetik”. A városokban fõként a fiatal értelmiség tagjai lel-
kesen jelentkeztek nemzetõrnek. A nemzetõrségrõl szóló XXII. törvény azokra a 20–50 év közötti, fizi-
kailag alkalmas férfiakra terjedt ki, akik elérték a „cenzust”: minimum fél jobbágytelek, vagy 200 PFt
értékû ingatlan, vagy 100 PFt évi jövedelem birtokosai voltak. Ebbõl egyértelmû, hogy a nemzetõrséget
elsõsorban „a belsõ rend” védelmére kívánták létrehozni megbízható, vagyonosabb polgárokból. A vá-
rosi polgárok lelkesedése nem volt jellemzõ a Pest megyei parasztságra, akik a jobbágyfelszabadítással
elsõsorban a régi sérelmeiket kívánták orvosolni, másrészt a még megmaradt feudális szolgáltatásoktól
is meg akartak szabadulni. Ezek voltak az õ mindennapi gondjaik és a nemzetõri szolgálatban csak
újabb kötelezõ terhet láttak. A helyzetet az is bonyolította, hogy a lassan haladó szervezés felgyorsításá-
ra a megyei urak önkényesen értelmezték a törvényt és a cenzust el nem érõ szegényebb embereket is
beírták nemzetõrnek, ami csak fokozta az ellenszenvet. Ezt érzékelte a megye vezetõsége is, ezért utasí-
tották a szervezõbizottságokat, hogy csak az önként jelentkezõket írják össze. Április 21-én Batthyány
miniszterelnök is elrendelte, hogy „ahol a nemzeti õrseregbe való összeírással ellenszenv nyilvánul
meg, ideiglenesen állítsák le és csak ott folytassák, ahol bátorságosan lehet a népet felfegyverezni”.

Pest megyében a tervezett május helyett csak július–augusztus hónapokban sikerült összeírni 127 la-
kosként 2 fõt, akiknek zöme zsellér volt. És rájuk sem igen vonatkozhatott Arany János büszke Nemzet-
õr-dala, amely szerint: „Nem kerestek engemet kötéllel...” Április–május folyamán a délvidéki szerb lá-
zadás, a magyar, német, román falvak ellen indított gyilkos „etnikai tisztogatás” megfékezésére ütõké-
pes magyar haderõre volt szükség. Május 16-án a Batthyány-kormány elrendelte, hogy „A királyi trón,
a haza és az alkotmány védelmére a törvény parancsolta nemzeti õrseregen felül haladéktalanul szüksé-
ges egy 10 000 fõbõl álló »rendes nemzetõrség« felállítása önkéntesekbõl.” Ennek tagjai 3 évi szolgála-
tot vállalnak, belépéskor 20 PFt-ot kapnak, napi zsoldjuk pedig: közvitéz 8 krajcár, tizedes 10 kr, õr-
mester 24 kr, a tisztek havidíja pedig: hadnagy 30 PFt, fõhadnagy 40 PFt, százados 80 PFt, õrnagy 130
PFt.

A tapasztalt, jól felfegyverzett szerb határõr-parasztokkal szemben a Délvidékre leküldött nemzet-
õrök képzetlenségük, hiányos felszerelésük és rövid ideig tartó harci bevetésük miatt nem tudták „le-
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14 Promontor – Pestmegyei Közgyûlés 1848. ápr. 28-i jelentése.
15 Tök – Pestmegyei Közgyûlés 1848. júl. 12-i jelentése.
16 Ráckeve kérdése a regálék ügyében a vármegyéhez 1848. ápr. 28-án.



csendesíteni” a lázadást. A hiányos lõfegyvereket a lakosságtól összegyûjtött puskákkal és a kiegyene-
sített kaszával igyekeztek pótolni. E célra 100 000 „hadikasza” készítését rendelték meg, a „kaszás kö-
zelharcra” pedig lengyel kiképzõket szerzõdtettek. Errõl írta Arany Mit csinálunk? címû versében:
„Fegyvert köszörûlünk... / Megmártjuk kaszánkat / Ellenség vérében…”

A nemzetõrök összeírása ellen általánosnak mondható ellenszenv nyilvánult meg. A megyéhez befu-
tó jelentésekben az olvasható, hogy a lakosság szerint: az urak csak a jó császár ellen akarják õket fel-
fegyverezni, aki nekik azt a jó törvényt (ti. a jobbágyfelszabadítást) adta.17

Az újhartyániak kijelentették, hogy az összeírásnak „egész erõvel ellenszegülendenek”. Ennek oka a
május 18-i megyegyûlésen ismertetett jelentés szerint „azon balvélemény, hogy a császár ezekrõl sem-
mit sem tud”.

A csomádiak is azt vallották, hogy az összeírás nem a király tudtával történik. Úriban pedig ezt azzal
erõsítették, hogy a törvény nincs a császár által megpecsételve. Ezt erõsítette meg a falugyûlésen Bim-
bó István gazda, hogy amit a fõszolgabíró felolvas, az nem is igaz, és ehhez még azt is hozzáfûzte,
hogy: „Baszom a fõszolgabíró teremtésit, tudom, hogy ezért megvasaltatna, de most már nem sza-
bad!”18

A szõdiek is azt vágták az összeíró bizottság szemébe, hogy „a törvények nem a királytól vannak,
nyomtathat ilyeneket szabadon akárki”.

A nemzetõröket összeíró bizottságok munkáját sok helyen „botrányos ellenszegülés” akadályozta
meg. A szõdi bíró, Mikó József az összeírás elõtti napon a faluháznál népgyûlésre hívta a lakosságot,
ahol népszavazást tartottak az összeírás elutasítására. Itt a bíró is kijelentette, hogy sem õ, sem a fia még
2000 Ft-ért sem áll be az õrseregbe és arról is tájékoztatta a népet, hogy sem a mogyoródiak, sem a
csomádiak nem akarnak beállni.19

Ecseren Szluka Márton féltelkes gazda a legújabb törvények kihirdetésére és a nemzetõrség össze-
írására érkezõ fõszolgabíró ellen lázította a faluháza elõtt összegyûlt népet – a Krisztust szidalmazva ki-
áltotta: „Ne hagyjuk magunkat beíratni, hozzatok vasvillát vagy dorongot és üssük agyon a fõbírót!”
(Ezért 2 évi börtönre ítélték szigorított vasban.) Ugyanitt történt, hogy a nép a faluházból kikergette a
jegyzõt és a papot, aki az összeírásra akarta rábírni az embereket. Szilágyi József ecseri bíró nem volt
hajlandó segíteni az összeírást és a helyi „lázongók” nevét sem adta ki a fõbírónak. Szilágyi részt vett
Merczel törvénybíróval és Haruzin esküdttel azon a cinkotai tiltakozó megbeszélésen is, ahol több köz-
ség képviseltette magát, és ennek eredményeként mindenütt megakadályozták a nemzetõrségi összeírá-
sokat.20

Gombán több tiltakozó népgyûlést tartottak, amelyek „vezére” Poczkodi József katonaviselt 45 éves
bátor zsellérember volt, aki ezekben a hetekben átjárt a szomszédos Pánd, Káva, Bény községekbe. Ott
is „lázított” és megvallotta azt is, hogy „a földnek felosztása is megfordult a fejében”. Társai
Tápiószelén jártak, hogy „az ottan is forrongásban lévõ népet még inkább fellovallják”. (Poczkodi
fõbúnösként 2 év börtönt kapott, társai megúszták néhány hónapos elzárásokkal.)21

A Buda környéki Pilisvörösvár, Solymár, Szentivány, Perbál, Torbágy, Jenõ, Telki, Zsámbék, Tinnye
falvakban a nemzetõrök kiállítását „tettleges ellenszegüléssel” akadályozták meg és halállal fenyeget-
ték a szolgabírót. Hasonló tiltakozások voltak Csömör, Cinkota, Maglód községekben, a Tápió mentén
pedig Tamáskáta, Györgye, Szecsõ, Ság, Kóka, Dány, Jánoshida, Szele, Nagykáta településeken, ahol a
fõszolgabíró jelentése szerint „Több kísérlet után sem állíttatott ujonc, sõt e nevezett helyeken a kato-
náskodás iránti ellenszenv nyilvánult meg.”22 Több jelentés szól arról, hogy fõként a zsellérlakta fal-
vakban a lakosság nyíltan ellenszegült: „Õk csak akkor fognak katonáskodni, ha a földek elosztása által
nekik is jut, amit védjenek...” Az örkényiek is kijelentették, hogy „csak akkor védik a hazát, ha vissza-
kapják elrabolt szántóikat, legelõiket”.23

Tápiószecsõn Palotai János törvénybíró „a népet azzal lázította, hogy jó lett volna az urakat agyon-
verni, mert akkor nem kellene miattok háborúskodni”.24
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17 1848. ápr. 2-i megyei hangulatjelentés.
18 Úri – a Fenyítõ Törvényszék 1848. máj. 30-i 321–324. sz. ítéletei.
19 Szõd – a Fenyítõ Törvényszék 1848. jún 8-i 311–316. sz. ítéletei.
20 Ecser – a Fenyítõ Törvényszék 1848. jún 10-i, 261. sz. ítélete.
21 Gomba – a Fenyítõ Törvényszék 1848. máj. 31-i 303–310. sz. ítéletei.
22 1848. aug. 5-i Pestmegyei Közgyûlés 5495. sz. jelentése.
23 1848. ápr. 2-i Pestmegyei Közgyûlés – beszámolójelentések.
24 1848. aug. 11-i Pestmegyei Közgyûlés 5490. sz. jelentés Tápiószelérõl.



A délvidéki lázongást sem érezték a megye parasztjai saját ügyüknek, hanem inkább az úri politika
következményének. Ezt jelzi az is, hogy az elpusztított délvidéki falvak javára csak néhány forint kö-
nyöradomány gyûlt össze. Jobban haragudtak saját erõszakos uraikra, mint a távolban gyilkoló szer-
bekre. Ki is jelentették, hogy: „Ha a rácok eljönnek, kezet fogni és megbarátkozni kell velük, s baráti
poharat fogunk velük üríteni.”25 A „növekvõ honveszély” miatt július 18-án a megyegyülés „nagyobb
nemzeti erõ”, a 2. pesti nemzetõrség – újabb 4000 fõ – felállítását rendelte el, amellyel augusztus 13-án
tervezték az elsõ délvidéki turnus leváltását. A megyei szervezõk járásonként, falvakra bontva meg-
szabták a kiállítandó ujonclétszámot: 127 lakosonként 2 fõt. Elõírták azt is, hogy:

– minden község maga fuvarozza a táborba saját nemzetõreit,
– a falvakban minden fegyvert össze kell szedni a nemzetõrök számára,
– a járási tisztviselõk (szolgabírók, esküdtek) is menjenek le a táborba,
– minden nemzetõr vigyen magával: táskát vagy tarisznyába tiszta felöltõn kívül még egy pár tiszta

ruhát, fésût, kanalat, kistükröt, és „ami a testnek tisztaságban tartására kívántatik”,
– minden 10 ember 1 bográcsot, 1 ponyvát, l fejszét, és minél több kis kulacsot hozzon.
Az ellenállás elfojtására és a lázítók megbüntetésére létrehozták a Hadi Ítélõszéket.
A megmozdulások vezetõit sorra állították a megyei törvényszék elé, a megyei bizottságok védel-

mére katonaság kirendelését kérték a minisztériumtól, hogy „ellenszegülés esetén engedelmességet sze-
rezni képesek legyenek”.

Augusztus l7-én a megyei közgyûlés, értékelve a nemzetõrök eddigi szereplését, megállapította:
– sok közöttük a harcra alkalmatlan személy,
– a gyakori turnusváltások miatt rövid a harci szolgálati idõ,
– sok munkáskéz hiányzik a mezõgazdaságból.
Hasonló negatív véleménye volt a nemzetõrökrõl a hivatásos katonáknak, pl. Görgeinek is, amelyet

a délvidéki kudarcsorozatuk is igazolt. Ezért a minisztérium egy „álló haderõnek”- nek a felállítását ha-
tározta el. Ebbõl Pest megyére 3000 fõ kiállítása jutott egészséges, cenzustól, vallástól független 19–22
éves férfiakból. A szervezést augusztus 26-ig önkéntesekbõl kívánták biztosítani, de ha ez nem sikerül,
augusztus 27-én a megyei megbízottak kiszállnak a „lemaradt”, ellenálló községekbe, ott összeírják az
összes 19–22 éves férfit, és sorshúzással fogják eldönteni, hogy kit fognak „önkéntesként” besorozni. A
megyei összeírókat – akiket több helyre védõ katonai egység kísért – a korábbiaknál is hevesebb ellen-
állás fogadta. Több helyen tettlegességre is sor került: Kakucs faluban egy zsellér a falusi bíróra támadt,
mivel a fiát is besorozták, „a bírót hajánál fogva megcibálta, mivel a bíró már úgy arculcsapta, hogy fo-
gai megingadoztak”.26

Piliscsabán az egyik zsellér a szolgabírónak a sorshúzást megtagadva kijelentette: õ nem megy, sem
sorsot nem húz, inkább a rácokhoz kész lesz csatlakozni. Egy másik társa pedig a szolgabíró sors-cédu-
láit az asztalról elragadta.27

Szentiványon Metzger Jakab zsellér „a törvénykönyvet egész megvetéssel a sorshúzást elrendelõ
szolgabíró elé dobta, mondván: abban nem foglaltatik, hogy õk táborba szállani kötelesek”.28

Majthényi kerületi fõszolgabíró augusztus 31-én jelentette, hogy „A Zsámbokon tartott sorshúzás
alkalmával Despoty András és Gregor Albert zsellérek istenkáromlás közt vágták a szemébe, hogy fiai-
kat semmi szin alatt kiadni nem fogják.” (A honvédlista alapján ennek ellenére szeptember 7-én mind-
két fiút besorozták.)29

Dányon a sorshúzás után többen az egyik tanácsbelire támadtak, mivel fiaikat a táborba menõk közé
sorolta.30

Torbágyon a bírót okolták, mondván: õ az oka a katonáskodásnak, ezért már régen fel kellett volna
akasztani.31
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25 1848. aug. 5-i Pestmegyei Közgyûlés 5485. jelentés Tinnyérõl.
26 Kakucs – az 1848. szept. 30-i bíróverésért 611. sz. megyei ítélet.
27 Piliscsaba – jelentés az 1848. augusztusi sorshúzásról.
28 Pilisszentivány – jelentés az 1848. júliusi sorshúzásról.
29 Zsámbok – 1848. aug. 31-i 6083. sz. jelentés a sorshúzási összetûzésrõl.
30 Dány – a Fenyítõ Törvényszék 1848. augusztusi 519–520. sz. ítéletei.
31 Torbágy – Fenyítõ Törvényszék 1848. júliusi 498–504 sz. ítéletei.



Maglódon Szevér Ádám telkes gazda kijelentette, hogy ha összeírják is, mihelyt fegyvert kap, Mag-
lódon nem a fõbíró, hanem õ lesz az úr.32

Gomba, Péteri és Ecser lakói arról panaszkodtak, hogy mivel „elõbb vonakodtak, késõbb a katonai
erõ megjelenése után »önként« íratták be magukat”.33 Pándon az összeíró bizottság elnöke azzal fenye-
gette meg a lakosokat, hogy „aki magát be nem iratja, a határszélre kerül hat évi szolgálatra”. Ettõl
megijedve feliratkoztak és késõbb kérték az elbocsátásukat, amit a megye természetesen megtagadott.34

Szigetújfalun családos, beteg embereket is bekényszerítettek újoncnak.35

Újsághírek szerint a Pilisi járásban a hiányzó újoncok pótlására a pesti piacon fogadtak fel 30–40
PFt-ért „földönfutó, kétes elemeket”, akiket a váciak be sem engedtek a táborba.36

A besorozottak szállítása is a küldõ falvak kötelessége volt, ami – a legnagyobb dologidõ miatt –
újabb érthetõ ellenállást váltott ki több községben.

Törökbálinton is megtagadták a gazdák a táborba való fuvarozást, sõt, a községházán istenkáromlás-
ok közben a bíróra és a jegyzõre törtek és a bírót ostornyéllel ütötték.37

Piliscsabán és Tinnyén csak a kirendelt katonaság tudta a nemzetõrök szállítására a gazdákat rá-
kényszeríteni. Megtagadták a szállítást a zsámbéki, vörösvári, szentiványi lakosok is, akiket még azzal
is büntettek, hogy ki kellett fizetniök a fékentartásukra kirendelt katonaság napidíját is. Tápiógyörgyén
a nemzetõrök tagadták meg a táborba menetelt, és csak a hatósági erõszaknak engedve vonultak be a
kiskõrösi táborba.38 Az augusztus 11-i megyegyûlésen olvasták fel azt a levelet, amely szerint: „Kókán
a r. kat. lelkész azokért, akik az alvidéki táborba mentek, halotti misét tartván, a népet a szószékbõl a tá-
borozástól ijesztgette.” (Õ volt az a dr. Hernoegger Antal, akit Damjanich a bicskei csata után dr.
Mericzay János szecsõi plébánossal együtt „honáruló”-ként kivégeztetett.)39

Jellasics betörése után császári zászlók alatt akadálytalanul nyomult Pest felé. A magyar katonai ve-
zetést csak a sukorói templomban tartott heves vita után sikerült rábírni az ellenállásra Pákozd térségé-
ben. Ezt a csatát hatalmas magyar gyõzelemként tartja számon a hazai történeti emlékezet. Valójában ez
az ütközet döntetlen volt, a felek 3 napos fegyverszünetet kötöttek, ami alatt a magyar csapatok vissza-
vonultak Martonvásárra, Jellasics pedig elindult Bécs felé. Tévedés, ami Petõfi nyomán belevésõdött a
magyar fejekbe, hogy: „Fut Bécs felé Jellasics, a gyáva…” Nem futott, hanem rendben visszavonult, és
seregének seregünk sem volt a nyomában, hanem kényelmesen ballagott utána, sõt, Gyõrben még 3 na-
pos pihenõt is tartott, elõsegítve a bán csatlakozását a bécsi császári csapatokhoz. A hadiesemények is
közrejátszottak abban, hogy a kormány szeptember 15-én végre rászánta magát a szõlõdézsma eltörlé-
sére, de a regálékhoz nem nyúlt. A hadiesemények miatt elcsitult Táncsicsék követelése is, mondván,
„nem lehet mindent egyszerre”, másrészt elõbb gyõznünk kell, megvédeni a szabadságunkat, és majd
utána lehet tovább lépni.

E halogató politika cáfolataként fegyveres rablásokra került sor Tápióbicske, Nagykáta, Kóka,
Pánd, Nyáregyháza, Dabas községekben.

A Honvédelmi Bizottmány szigorú vizsgálatot rendelt el azok ellen, akik „A haza védelmére fegyvert
fogtak, de éppen ellenkezõleg rablás bûnébe estek.” A megyegyûlés október 14-én hallgatta meg „a
nagykátai felkelõ nép által elkövetett rablásokról” szóló jelentést.40

A schwechati vereség után a kormány elhatározta, hogy a hadsereg létszámát sürgõsen 200 ezer fõre
kell emelni. Ebbõl Pest megyére újabb 1600 újonc kiállítása esett 19–22 éves férfiakból, azzal, hogy ha
kell, lehet az idõsebbeket is besorozni. Azt is elrendelték, hogy a korábbi összeírásoknál „alkalmat-
lan”-nak nyilvánítottakat is újabb szigorú orvosi ellenõrzésnek kell alávetni, és ha lehet – besorozni. Az
újoncozás ellen ismét felizzott a népi ellenállás. Rákoscsabán Bazsó István 42 éves zsellér felemelt kéz-
zel fenyegette a toborzást ismertetõ szolgabírót, és arra biztatta a népet, hogy fegyvert senki kedvéért ne
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32 Maglód – Fenyítõ Törvényszék 1848. júniusi 325–327. sz. ítéletei.
33 Az 1848. július 6-i Pestmegyei Közgyûlésre benyújtott 1817. sz. panaszlevél.
34 Pánd – panasza az 1848. okt. 18-i Pestmegyei Közgyûlésnek.
35 Szigetújfalu – 5581. sz. panaszlevele az 1848. aug. 11-i Pestmegyei Közgyûlésnek.
36 Pestmegyei újsághírek az 1848. szept. 17-i Pestmegyei Közgyûlésen.
37 Törökbálint – a Fenyítõ Törvényszék 1848. októberi 596–597. sz. ítéletei.
38 A Fenyítõ Törvényszék 1848. aug.–szept.-i ítéletei és bírságai az „engedetlen falvak” lakóira. Zsámbék: 10 la-

kosra 15 PFt, Vörösvár: 11 lakosra 14 PFt 55 krajcár, Perbál: 3 lakosra 4 PFt, Torbágy: 3 lakosra 3 PFt és 24
krajcár, Piliscsaba: 2 lakosra 2 PFt és 14 krajcár.

39 1848. aug. 11-i Pestmegyei Közgyûlésen 5497. sz. bejelentés.
40 1848. okt. 14-i Pestmegyei Közgyûlésen 6647. sz. jelentés.



fogjanak! Hozzá csatlakozott több gazda is. Szidták a szolgabírót, és a két kisbíró is megtagadta, hogy
vasra verjék Bazsót.41

Üllõn Füles Pál gazda Tóbiás nevû fiát is erõszakkal besorozták, mire az apa kijelentette, hogy nem
engedi a fiát, és a helyi bírót a „falu kutyájának” nevezte, a fiú pedig „becstelen szavakkal illette” a
szolgabírót.42

A közrend megóvása érdekében szigorították a „bujtogató lázítók” büntetését, a királyhoz címzett
kegyelmi kérvényeiket a kormányhoz tették át.

A várható császári támadás miatt elrendelték Buda körül a sáncok ásását, amelyre 2000 munkást
rendeltek ki napi 30 krajcár bérért. A munkára erõvel is lehetett kötelezni! November 28-án a Vácon tá-
borozó „mozgó õrsereg” parancsnoka jelentette a megyének, hogy az 1. zászlóalj nagy része megunta a
szolgálatot és „hazakívánkozik”. „Arról, hogy a zászlóalj vitézei a hadseregbõl eltávozhassanak, szó
sem lehet, hiszen a gyõzelemig állíttattak és erre fel is esküdtek” – volt a hivatalos válasz.43

December 22-én a Honvédelmi Bizottmány nevében Kossuth népfelkelést hirdetett a következõ ígé-
rettel: aki e harcban lábát, karját elveszti, az választhat az alábbi kárpótlások közül: holtig tartó becsüle-
tes ellátás, vagy 10 hold örökös földbirtok, vagy 1000 PFt végkielégítés.

Az ígéret beváltására soha nem került sor! Ezért bizony sok szegény „csonka honvéd” koldusként
tengette életét – és a zsellérálmok megvalósítására még sokáig várni kellett...

Tóth József

Báró Eötvös József
és a Magyarhoni Földtani Társulat

„Az emberiségnek éppúgy, mint a természetnek,
viharokra van szüksége...” (Báró Eötvös József)

Eötvös Józsefet a halála (1871) óta eltelt majd másfél század alatt számosan méltatták. Két mono-
gráfia1 is készült róla, de természettudományi mûveltségét, érdeklõdését alig említik. Schlett például2

„a fejlõdés-törvények létezésének [eötvösi] tudatát”, amely „erõt adott” neki egy 1850. évi programnak
a nyilvánosság elé bocsátásához. S idéz egy 1851. évi levelébõl is: „… a kiadási Bilanz [pénzügyi mér-
leg] felett elfelejtem a gravitáció törvényeit, mik e világot csodálatosan öszvetartják, élõ bizonyságul
annak, mily hasznos a gravitás…”3 Bényei4 viszont néhány oldalt szentel Eötvös természettudományi
ismereteinek, egy kis idézetgyûjteményt is ad a tárgyban. S talán elsõként rámutat, hogy „Eötvös tevé-
kenyen részt vett a reformkorban kibontakozott egyesületi mozgalmakban”. Az alábbi tagságait említi:
Kisfaludy Társaság (1838), Hangász Egyesület, Pesti Mûegylet, Iparegyesület, Természettudományi
Társulat (1854), Magyar Orvosok és Természetvizsgálók „Egyesülete”. Az utóbbinak „egy ideig elnö-
ke”5 – írja. De sem a földtan-geológia iránti vonzalmát, sem, mint a fölsorolásból kitûnik, a magyarhoni
földtani társulati tagságát nem említi. Írásomban ez utóbbiakra szeretnék rámutatni.
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41 Piliscsaba – a Fenyítõ Törvényszék 1848. okt. 5-i 692–702. sz. ítéletei.
42 Üllõ – Füles Pál és fia 1848. dec. 24-tõl raboskodtak a megyei börtönben. Pest osztrák megszállása után, 1849.

január 28-án az 1 és 2. sz. ítélettel szabadon engedték õket.
43 1848. nov. 28-i Pestmegyei Közgyûlési határozat.

1 Sõtér István: Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Bp., 1967; Schlett István: Eötvös József. Gondolat Kiadó, Bp.,
1997.

2 Schlett István i. m. 160.
3 Schlett István i. m. 166.
4 Bényei Miklós: Eötvös József olvasmányai. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972. 15.
5 Eötvös nem az egyesületnek volt az elnöke, hanem az 1863. évi pesti „gyûlésnek”, amely mozgalomnak a kor-

mányzat felé való Eötvös-i közbenjárásnak köszönhette újbóli megindulását. A vándorgyûlés-mozgalom
egyébként nem egyesületi formában mûködött (Csíky Gábor: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Ván-
dorgyûlései. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 1980–1981, Bp., 1983. 157–173.).



Néhány éve báró Eötvös Józsefnek a geológia-földtan tudománya iránti mély érdek-lõdéseként is ér-
telmezhetõ iratra leltem fiának, Eötvös Lorándnak a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában
õrzött hagyaték-részében. Egy „befogadási nyilatkozat”-ra találtam (közel A/2 méretû lap, másolata a
mellékelt ábrán), amely 1853. április 10-i dátummal igazolja, miszerint a Magyarhoni Földtani Társulat
„Méltóságos Báró Eötvös Jósef urat rendes tagnak ismerte” el. Az igazolás aláírói: hg. Esterházy Pál6

pártfogó, Kubinyi Ágoston7 elnök és Kováts Gyula8 titoknok. A befogadási irat Eötvöstõl függetlenül is
érdekes számunkra. A Földtani Társulat elsõ száz évének története9 ui. egy hasonló, de húsz évvel ké-
sõbbi formanyomtatványról tud. Ez Schafarzik Ferenc (késõbb egyetemi tanár) 1873. évi taggá fogadá-
sát igazolja. Különbség, hogy utóbbin nincs pártfogói aláírás helyét jelzõ elõnyomás, s ennek megfele-
lõen aláírás sincs. Vélelmezhetõen ez már a kiegyezés hatása.

Eötvös földtani társulati tagságát a
korabeli társulati kiadványok,10 vagy a
korabeli Földtani Közlönyök tagnévso-
raikban rögzítik. A közel tizennégy éven
át tartó tagság önmagában is egyértel-
mûen igazolja a kortársak jó része által
nyilván tudott, de késõbb feledésbe
ment tényt: Eötvös a geológia-földtan
iránt mélyen érdeklõdött. Nem tevõlege-
sen, de intellektuálisan és segítõleg.

A Magyarhoni Földtani Társulat a
Széchenyi által elindított „egyesületi
szellem” korában és hatására 1848–
1850-tõl napjainkig folyamatosan mû-
ködõ tudományos társadalmi egyesület.
Mint ilyen, a leghosszabb múlttal ren-
delkezõ, figyelmünkre ezért is kiemel-
ten érdemes civil szervezet. Meg azért
is, mert Eötvös Józsefen kívül számos
figyelmünkre méltó tagja van a társulat-
nak, a földtan tudósain kívül is.

Nem tudjuk, mikor került Eötvös érdeklõdési körébe a geológia. Az ifjú Eötvösrõl való Németh
László-tanulmány11 semmi ilyesmit nem említ. Kiss Domokos12 szerint viszont Eötvös A karthauzi cí-
mû regénye szerzõjének ifjúkori Francia-Alpokbéli útja élményeit írta meg. S a magas hegyek tán még
a kõzetek, s azáltal a geológia iránti érdeklõdését is kiválthatták – tehetjük hozzá. Bényi13 szerint „Eöt-
vöst a statisztikai, földrajzi – pl. Maltebrun és Berghaus több-, Balbi egykötetes szintézise – mûvek, va-
lamint az útleírások is elsõsorban politikai vonatkozásaik miatt érdekelték”, de nem tudjuk meg, volt-e
köztük netán geológiai természetû is. Áttekintõ geológiai ismeretekre tehetett szert viszont a Közhasznú
Esmeretek Tárából (az elsõ magyar nyelvû általános lexikon), amelynek megjelenését Tóth14 szerint
anyagilag is támogatta. Eötvösnek a természettudományok iránti érdeklõdése a kortársak számára
amúgy ismert volt. A kortárs Ráth Mór írja például visszaemlékezésében: „Eötvös […] egészen haláláig
a legnagyobb szeretettel csüggött a tudományokon, az exakt [sic!] tudományokon is.”15 Bényei már em-
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6 Hg. Esterházy Pál, több más tudományos szervezet támogatója.
7 Kubinyi Ágoston (–1873) 1843–1869 között a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, 1843-tól a Magyar Tudo-

mányos Akadémia tiszteleti, 1853-tól igazgató tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat alapító elnöke.
8 Kováts Gyula (1815–1873) botanikus, paleobotanikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1858), a Magyarhoni

Földtani Társulat titoknoka.
9 Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története. Tankönyvkiadó, Bp., 1958. 142.

10 Kováts Gyula (szerk.): A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai 1856. III. Tagnévsor. 212–216.
11 Németh László: A fiatal Eötvös. In Az én katedrám. Magvetõ Kiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1975.

363–369.
12 Kiss Domokos Dániel: A csúcson. A hegyek szerelmese. Eötvös Loránd. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1998. 8–9.
13 Bényi József, 1996. http://mek.oszk.hu/03100/03176/03176.pdf
14 Tóth Álmos: A Közhasznú Esmeretek Tára földtanról, bányászatról. Természettudományi Közlöny 141. évf.

10. f. 459–462.
15 Ráth Mór: Eötvös és Göthe. Reform 1871. febr. 5.

A Magyarhoni Földtani Társulat
„befogadási nyilatkozata” báró Eötvös József számára



lített kismonográfiája nyolcoldalas Természettudományi ismeretei c. fejezetében idéz Eötvös termé-
szettudományi följegyzéseibõl is.

Az alábbiakban feltételezéseket sorolunk. Eötvös tudhatott Almási Balogh Pál16 barlangi kutatásai-
ról, elõadásairól, írásairól, s talán a – Széchenyinek benyújtott – 1843. évi Geológiai indítványáról17 is.
Eötvös már elsõ minisztersége (1848) idején kapcsolatba kerülhetett a selmeci bányászati akadémia
magyar-tudatú bányamérnökeivel. Amikor ui. az akadémia 1848-ban a magyar vallás- és közoktatási
minisztérium felügyelete alá került, „kísérlet történt a magyar oktatási nyelv bevezetésére, az addigi né-
met helyett. Erre azonban a magyar szakirodalom és szaknyelv hiányában nem kerülhetett sor. Báró
Eötvös József miniszter felkérésére az akadémia tanári testülete javaslatot dolgozott ki egységes mûsza-
ki és gazdasági tanintézet felállítására, amelynek része lett volna a bányász-kohász és erdész szakkép-
zés is.”18

Azt kell hinnünk, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók mozgalmát már 1863 elõtt (amikoris a
gyûlés elnöke volt) ismerte, esetleg gyûléseik valamelyikén részt is vett. De lehet, hogy fölfigyelt
Nendtvichnek19 az Új Magyar Múzeumban 1851-ben megjelent Geológiai leveleire. Vagy Kováts Gyu-
la barátja, késõbb akadémikustársa 1852. évi erdélyi szakmai útjáról, geológiai gyûjtésérõl volt ismere-
te. De tudhatott a társulatról, a geológiáról Kubinyi Ágoston elnöktõl, aki szintén akadémikustársa volt.
Az sem kizárt, hogy lappangó érdeklõdését fölkeltette a budai Várhegy alagútja építésének 1852. febru-
ári megkezdése. Talán meglátogatta az építkezést. Vagy az osztrák bányatörvénynek a magyar birodal-
mi részre való 1854. évi oktrojálásának elõszele tette még nyitottabbá ez irányba. Szerepet játszhatott
az is, hogy sógora: Rosti Pál utazó, földrajzi író szintén 1853-ban lépett be a társulatba. De családi kap-
csolatok is szerepet játszhattak. Báró Splénytõl,20 a kor egyik bányamérnök tanújától tudjuk, hogy a
magyar bányatörténet legendás alakja, Svaicer Gábor (1784–1845) fõkamaragróf felesége Eötvös-lány
volt. Az Eötvös család Miklós õsének (1656–1782) felesége pedig az említett Splény család Anna21 ne-
vû egyik „õsanyja”. Tehát a Svaicer rokonság mellett Splény rokonság is volt. És mindkét vonal sikeres
bányamérnököt is föl tudott mutatni. A végsõ döntést talán, mely szerint be is lép a Földtani Társulatba,
a természettudományi társadalmi mozgalmak belülrõl való segítésének szándéka is motiválhatta. Tag-
ságát a társulat legkorábbi jelentései is igazolják, amely halálával szûnt meg. A Földtani Közlöny 1871.
évi kötete 88. oldalán megemlíti többek között Eötvös halálhírét is.

Néhány földtani-geológiai gondolatot tartalmazó idézet a Gondolatok22 kötetbõl. Az összegyûjtött
gondolatok születési dátuma sajnos nincs föltûntetve, így ezek által sem jutunk közelebb fölvetett kér-
désünkhöz, mikor került lelki kapcsolatba a földtannal? Azt viszont jól jelzik, hogy kiválóan von párhu-
zamot a geológiai, s az emberi történelem eseményei között.

Eötvös szerint Kopernik (!), Galielei, Newton tanításait összhangba lehetett hozni a vallás tanításai-
val és „ugyanazt fogja tenni geológiai felfedezéseinkkel is”. (21. old.)

A barlangok titka is izgatta fantáziáját, 82. oldali megjegyzése azt jelenti, hogy maga is volt a
Baradla barlangban. Érdeklõdése késõbb sem csökkent, s nagy örömmel fogadta fia 1856. évi erdélyi
„geologicus” kirándulásán a scerisorai barlangban tett útjáról való publikációját.

A 200. oldalon is geológiai hasonlattal él: „a geológia nagy sár-kitöréseknek nyomait mutatja fel,
melyek egész országokat pusztítottak el, úgy az ó-világ bámult civilizációja a sár és posvány ily áradása
alatt veszett el”.

A 262. oldalon: „A geológok állítása szerint a hegylánczok azon helyeken támadtak, hol roppant
megrázkódások után a föld kérge egykor megszakadt, s így az emberi nem történetében, a mi legszilár-
dabbnak látszik, csak nagy megrázkódtatásoknak maradványa.”
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16 Széchenyi, Kossuth orvosa, barlangkutató.
17 Tóth Álmos: Almási Balogh Pál „geológiai indítványa”. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Közleményei

2004. 75–92.
18 Zsámboki László: Bányászat a szatmári béke és a kiegyezés között. In A magyar bányászat évezredes történe-

te. I. Fõszerk. Benke István. OMBKE, Bp., 1997. [198–250.] 247–248.
19 Nendtvich Károly (1811–1892) orvos, kémikus, mûegyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1845, r. 1858), a Magyar-

honi Földtani Társulat választmányi tagja.
20 Splény Béla emlékiratai. A szöveget közreadja és válogatta Kendi Mária, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket ír-

ta Fábri Anna. Magvetõ Kiadó (Nemzet és Emlékezet), Bp., 1984. Lásd még Tóth Álmos: Báró Splény Béla, a
XIX. század bányamérnök kortanúja. Bányászati és Kohászati Lapok 2000. 133.

21 Buday Tibor–Budayné Mosonyi Klára: A fizika fejedelme. Magvetõ Kiadó, Bp., 1986. 10.
22 Báró Eötvös József Összes Munkái XIX. Révai Testvérek, Bp., 1908.



A 311. oldalon: „Mint a Madrepor23 szigetek, melyek számtalan millió apró lények maradványaiból
állnak: ilyen az emberi társaság. – Az egyes nyom nélkül tûnik el, a hely, melyet betölt, parányi mint õ
maga, s mégis nem vész el egy sem anélkül, hogy habár észre-vétlenül, az egésznek emelkedésén ne dol-
gozott volna. – Ez a legvigasztalóbb tanulság, melyet a történelembõl meríthetünk.” Ez az idézet meg-
erõsítheti azt az információt, mely szerint Eötvös „Az 1850-es évek közepén rendszeresen látogatta a
Nemzeti Múzeum természettudományi osztálya24 õrének [Kováts Gyula] földtani elõadássorozatát.”25

Eötvös egyik korai életrajzírója, Voinovich Géza26 megfeddõleg jegyzi meg, hogy az életrajzírók hajla-
mosak a „nagy ember” „futólagos megjegyzéseibõl elveket kovácsolni”. Én hiszem, hogy Eötvös geoló-
giai érveket is használó hasonlatai, gondolatai jól megemésztett földtani mûveltségen alapulnak. S eb-
ben minden bizonnyal meghatározó szerepe volt a majd 20 éves földtani társulati tagságának. Mûvei-
nek e szempontból való részletes elemzése nyilván számos további bizonyítékot szolgáltatna e megálla-
pítás megerõsítéséhez.

S alighanem a korabeli földtani katasztrófa- és fejlõdéselméletek mély ismeretét és megértését tük-
rözi A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra címû mûve bevezetésébõl való (mottóul
választott) mondatrész: „az emberiségnek éppúgy, mint a természetnek, viharokra van szüksége…”.

Többen rámutattak, így Vekerdi27 is hogy „… a XIX. századi tudomány legjellegzetesebb képviselõ-
je: a darvinizmus”. A fajok eredetét követõ viták koráról Danielt [Glyn Daniel, T. Á.] idézi, aki szerint
„az értelmiségiek világát szenvedélyesen érdekelték a geológiai, archeológiai és biológiai felfedezé-
sek…” Mint látjuk, így volt ez a XIX. századi hazai értelmiségiek egyik „legértelmiségibbje”, báró Eöt-
vös József esetében is.

Tóth Álmos
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23 A Madrepor kifejezéssel találkozhatott Eötvös a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók kirándulásán elhang-
zott elõadások valamelyikén, vagy olvashatta azok nyomtatott változatában, de hallhatta Kováts Gyula elõadá-
sai valamelyikén is.

24 Egy általa szerkesztett kiadványon (1856) a múzeum „növény-ásvány osztály õre” megnevezés szerepel.
25 Szabó Péter: Br. Eötvös József levele Szabó Sámuelhez. Magyar Pedagógia 1913. 597–598.
26 Voinovich Géza: B. Eötvös József. In Báró Eötvös József Összes Munkái XX. Melléklet. 199–297.
27 Vekerdi László: Befejezetlen jelen. Gondolat Kiadó, Bp., 1973. 34.

Hírek

Fehér József kapta idén
a Rákóczi-láncot

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
legrangosabb kitüntetését, a Rákóczi-láncot vehette át
Fehér József sátoraljaújhelyi irodalomtörténész, muze-
ológus, a Kazinczy Ferenc Múzeum nyugalmazott
igazgatója. A város díszpolgárát Szamosvölgyi Péter
terjesztette fel a díjra, mert a Kazinczy Ferenc Társa-
ság elnöke hosszú pályafutása alatt számos megyei
helytörténeti eseményt dolgozott fel. A világon is
egyedülálló Magyar Nyelv Múzeumának (Széphalom)
létrehozásában is fontos szerepet vállalt, nyugdíjazásá-
ig annak is a vezetõje volt. A megérdemelt elismerés-
hez a Honismeret szerkesztõbizottsági tagjának mi is
szívbõl gratulálunk és jó egészséget, valamint további
eredményes munkát kívánunk! A szerk.



„A közös múltra, a közös gyökerekre kell
építeni a közös jövõt!”
Kárpát-medencei együttélési konferencia

A címben jelzett gondolatot Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke ajánlotta figyel-
münkbe 2016 júniusában az Országház Felsõházi termében, amikor is Együttélési modellek a Kár-
pát-medencében címmel kétnapos konferencia zajlott. A tanácskozás két kezdeményezés találkozása
nyomán valósult meg. Egyfelõl a Magyar Néprajzi Társaság egyedülálló kiadványsorozata: A Magyar-
országi Nemzetiségek Néprajza a tavalyi esztendõben túllépte a folyamatos megjelenés negyvenedik
esztendejét, így a 127 éves civil szervezet szerette volna méltóképpen megünnepelni a jeles évfordulót.
Másfelõl az erdélyi magyarörmények egy két esztendõvel ezelõtti marosvásárhelyi konferencián már
kifejezték óhajukat, hogy valósuljon meg annak folytatása az anyaországban. Végül is a Miniszterel-
nökség háttérintézménye, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezõmunkája tette lehetõvé, hogy egy
keretbe foglalva sor kerülhessen a színvonalas rendezvényre. Az elsõ nap helyszínét a Néprajzi Múze-
um, a másodikét pedig a fõvédnök, Kövér László házelnök révén a Magyar Országgyûlés biztosította,
rangot adva ez által is a tanácskozásnak.

A tudomány és a közélet jeles személyiségeinek megnyitó- és záróbeszédei nyomatékosították a
meghirdetett téma fontosságát. Így Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum fõigazgatója, a Magyar Népraj-
zi Társaság fõtitkára házigazdaként rámutatott, hogy térségünkben az államhatárok közel sem jelente-
nek nemzethatárokat, ezért az itt élõ népcsoportokat a fokozott együttmûködési készség és a sokszínû-
ség jellemzi, a hagyományõrzésnek pedig kiemelt, identitásõrzõ szerepe van. Utalt arra is, hogy a konti-
nens országai közül csak Izland az egyetlen, melynek államhatárain belül nem élnek nemzetiségek. Kö-
szöntötte a megjelenteket Szili Katalin, az Országgyûlés egykori elnöke is, aki jelenleg a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikai államtitkárságán miniszterelnöki megbízottként autonómia koncepciók kidol-
gozását koordinálja. Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet szerepe példaértékû a Kárpát-medence
együttélési modelljeiben, egyfelõl az országon belüli mai megoldásaival, másfelõl mert sok magyar él
az anyaország határain kívül. „Mutassuk meg, hogyan lehet együtt élni ruszinnak, örménynek, német-
nek, horvátnak, szlováknak, és valamennyiünknek együtt, akik egyetlen dologért küzdünk: megõrizni
mindazt, ami a sajátunk” – fogalmazott.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár köszöntõjében elmondta: az a szándékunk,
hogy a nemzetiségi mozaikok bekapcsolódjanak a magyar nemzet egészébe, s együtt, teljes képet alkot-
hassanak. Eközben meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek a darabok ne veszítsék el saját,
önálló formájukat, színüket. A közös múlt arra tanított többek között, hogy ha „meg tudjuk becsülni a
velünk élõ nemzetiségeket, akkor hatalmas eredményekre vagyunk képesek együtt”, a nemzeti és etnikai
kisebbségek pedig a magyarság ügyének élharcosai lesznek – vonta le a következtetést az államtitkár,
aki a 13 nemzetiséget anyanyelvén köszöntötte.

Megjegyezte: ugyanakkor voltak olyan idõszakok a magyar történelemben, amikor külsõ és belsõ
erõk megpróbálták elhitetni, hogy a más nemzetiségekhez tartozó honfitársaink ellenségek. A magyar
kormány célja az integráció, nem pedig a nemzetiségek asszimilációja. Ezt bizonyítja a nemzetiségi ön-
kormányzati rendszer, valamint a nemzetiségi szószólók jelenléte is az Országgyûlésben. A megmara-
dásukban viszont a legnagyobb felelõsség a nemzetiségek tagjaira hárul, hogy képesek legyenek meg-
fogalmazni kéréseiket a kormány irányában.

Fontosnak tartotta elmondani, hogy a magyarság és a nemzetiségek közös érdeke a megbonthatatlan
jelenlegi lakossági összetétel, kérve, hogy közösen álljanak ellent az EU szándékának, amely az ország-
ba kényszerítene menekülteket. Hinnünk kell abban, hogy a magyarországi nemzetiségek felkarolásá-
val, valódi, garantált közösségi jogok biztosításával olyan példát állíthatunk, amely követendõ lehet a
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szomszédos országok számára is a magyar kisebbségekkel való viszony kialakításában. Joggal várjuk
el azt, hogy a határon túli magyarok megkapják a többségi nemzettõl a nekik kijáró tiszteletet és jogo-
kat.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetõje, Szász Jenõ hangsúlyozta, hogy az intézet jelmondata:
„Felelõsséggel és hûséggel!” a közös Kárpát-hazára vonatkozik, amelyet jelképesen a Szent Korona
köt össze. Azt mondta, fontos, hogy a magyarországi jó példát meg tudjuk mutatni a külvilágnak a kül-
honi magyar közösségek érdekében. A közös múltra, a közös gyökerekre építendõ közös jövõ egyik
legfontosabb alapja a keresztény gyökérzet, ami Európa modernkori kihívásaira tekintve különösen
fontos. A volt székelyudvarhelyi polgármester szerint felelõsséggel, hûséggel kell szolgálnia mindenki-
nek a közösségét, s azt gyarapítva átadnia unokáinak.

Köszöntõt mondott még Turgyán Tamás örmény szószóló, aki úgy véli, az együttélési modell többet
jelent az autonómiánál, hiszen az együttmûködésen alapul. Az elsõ nap zárszavát Fuzik János, az Or-
szággyûlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnöke, a második napét Bali János, a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet kutatási igazgatója tartotta.

A tanácskozás négy, egymást követõ ülésszakát Horváth Sándor néprajzos-muzeológus, a Magyar
Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztályvezetõje, Székely András Bertalan, A Magyarországi Nem-
zetiségek Néprajza kiadványsorozat fõszerkesztõje, Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum fõigazgatója, a
Magyar Néprajzi Társaság fõtitkára, valamint Balogh Balázs, az MTA Bölcsészettudományi Kutató-
központ Néprajztudományi Intézetének igazgatója vezette.

Az elsõ két szekcióban a hazai nemzetiségek egy-egy reprezentatív képviselõje mutatta be saját kö-
zösségét, villantott fel kiemelni valókat a históriájukból, hagyományaikból. Így a bolgárokról Doncsev
Toso, a cigányokról Daróczi Ágnes, a görögökrõl Diószegi György Antal, a horvátokról Horváth Sán-
dor, a lengyelekrõl Sutarski Konrád szólt. A németség jellemzõit Manherz Károly, az örménységét Fan-
csali János, a románságét Martyin Emília, a ruszinságét pedig Telenkó Bazil Mihály referátumából is-
merhettük meg. A szerb nemzetiségrõl Rusz Boriszláv, a szlovákról Király Katalin, a szlovénrõl
Mukicsné Kozár Mária, az ukránról pedig Hartyányi Jaroszlava tárta elénk a gondolatait.

Hangsúlyozták a nyelv, a történeti tudat, az oktatási és kulturális intézményrendszer, a hitélet, a köz-
gyûjtemények, az anyanemzeti kapcsolatok szerepét az önazonosságtudat megõrzésében. Többen rá-
mutattak a befogadó magyar nemzettel való sorsközösség tényeire, Trianon negatív hatására, a sajtóban
való megjelenítésük torzításaira a maguk közösségét illetõen.

Az Erdélyben együtt élõ népek közül négynek az önszervezõdési modelljére összpontosított a har-
madik ülésszak. A székelyek kilenc évszázadig fennállt, nagyfokú autonómiáját Pál Antal Sándor vilá-
gította meg. Az erdélyi örmények önigazgatásának évszázadait B. Garda Dezsõ elõadásából ismerhet-
tük meg. Spielmann Mihály az ottani zsidó közösségek belsõ életére, egyben értékteremtõ tevékenysé-
gére irányította a figyelmet. Kálmán Attila az Árpád-kortól a XIX. századig hatékonyan mûködött
szász Universitas sokoldalú bemutatására vállalkozott.

Az utolsó tanácskozásrész a valamennyi hazai nemzetiséget érintõ, általánosabb kérdéseket taglalta.
Így Paládi-Kovács Attila a Kárpát-medencei nemzetiségi kutatások történetét foglalta össze, külön rá-
mutatva a liberalizmus és a globalizáció minden nemzeti identitást eltüntetni szándékozó törekvéseire a
múltban és a jelenben. Bereczki Ibolya a magyarországi tájházak rendszerét, azon belül a jelentékeny
hányadot kitevõ nemzetiségi intézményeket mutatta be. Eperjessy Ernõ elõadása A Magyarországi
Nemzetiségek Néprajza tanulmánykötet-sorozat 1975-tõl datálható eredményeit vette számba, amelyet
jól fémjelez az eddig megjelent 138 kiadvány. Közülük német: 30, szlovák: 23, román: 16, együttes
délszáv 1993-ig: 10, horvát: 14, szerb: 7, szlovén: 6, cigány: 16, közös kisnemzetiségi – bolgár, görög,
lengyel, örmény, ruszin: 9, magyar válogatás: 7. A döntõen anyanyelvû alsorozatokat összefogó és irá-
nyító fõszerkesztõk: 1973–1985-ig Balassa Iván, 1986–1992-ig Ujváry Zoltán, 1993 és 2011 között
Eperjessy Ernõ, 2011-tõl pedig Székely András Bertalan. A konferencia záróakkordjaként bemutatásra
kerültek a sorozat 2016-ban megjelent legújabb könyvei. A horvát kötetrõl Horváth Sándor, a szerbrõl
Rusz Boriszláv, a közös bolgár–görög–lengyel–örmény–ruszin kiadványról Székely András Bertalan
kötetszerkesztõ beszélt.

Kísérõ rendezvényként az elsõ napon többórás folklórmûsort adtak a magyarországi nemzetiségek –
fõként hagyományõrzõ – énekes, hangszeres és táncmûvészei. Különleges gesztus volt a hazai görög-
ség részérõl, hogy a Néprajzi Múzeum részére Görögországban elkészíttette a talán legismertebb népi
hangszerük, a buzuki mesterváltozatának egy példányát. A kimagasló hírû mester, Panagiosz Varlasz és
Angelidisz Vaszilisz, az Országos Görög Önkormányzat kulturális örökségért felelõs alelnöke ünnepé-
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lyes körülmények között nyújtotta át a hangszert Kemecsi Lajos fõigazgatónak az Országház Felsõházi
termében.

A rendezvény – amelyen a jelentõs számú hazai nemzetiségi és magyar mellett, mintegy húsz erdé-
lyi örmény gyökerû vendég is részt vett – a jelenlévõk általános véleménye szerint jól szolgálta a törté-
nelmi Magyarország népei múltjának és jelenének, néprajzi és társadalmi jellegzetességeinek az ismer-
tebbé tételét, az egymás közötti kommunikációt. Ahogy egy felvidéki tudósítás rámutatott: „A konfe-
rencia nemes gondolata – a nemzetiségek és a többség együttélési modelljének kialakítása, optimalizá-
lása a folytatásban – a határon túli magyarok által lakott országokban teljesedhetne ki hasonló konfe-
renciák szervezésében a jövõben.”

Székely András Bertalan
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Székely András Bertalan az elõadását tartja, a háttérben Balogh Balázs levezetõ elnök

Hírek

Varga Benedek, az új fõigazgató
a Magyar Nemzeti Múzeum feladatáról

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) feladata, hogy a hazai muzeológiának minél több szem-
pontból központja legyen – mondta az MTI-nek adott interjújában az intézmény új fõigazgatója.
Az MNM élére július 1-jével öt évre kinevezett Varga Benedek hangsúlyozta: a múzeum törekedni
fog arra, hogy még nagyobb mértékben forduljon a nyilvánosság felé, ehhez még több eszközt ta-
láljon meg, még több fórumot alakítson ki, és még komplexebben mutassa be mondanivalóját a kö-
zönségnek. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum élérõl érkezett szakember hozzátette: jobban
ki szeretné használni az internetes felületeket, valamint több mozgóképes tartalmat szeretne elõál-
lítani, és ezeket akár az MTVA csatornáin keresztül közzétenni. A fõigazgató együttmûködést ter-
vez a szentendrei Skanzennel, a Néprajzi Múzeummal, a Petõfi Irodalmi Múzeummal, a Termé-
szettudományi Múzeummal, és számít a határon túli magyar és a vidéki múzeumok kooperációjára
is. Varga Benedek elismerõen szólt elõdje tevékenységérõl; elmondása szerint Csorba László na-
gyon jó munkát végzett csapatával, amire lehet alapozni. (MTI)
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Szathmári Pap Károly: Erdély képekben
Szathmári Pap Károly festõ és fotográfus születése

kétszázadik évfordulóján reprezentatív kiadványként je-
lentette meg a Kriterion Könyvkiadó az Erdély képekben
címû albumát, melynek eredeti darabjai ma már az igazi
könyvritkaságok közé számítanak. A fennmaradt négy,
hiányos példány közül kettõ Magyarországon, kettõ pe-
dig Erdélyben, Kolozsváron, illetve Nagyenyeden talál-
ható. Mielõtt megismerkednénk ezzel az értékes honis-
mereti kiadvánnyal, érdemes felidézni Szathmári Pap
Károly különleges életútját.

1812. január 11-én született Kolozsváron. Apja
Szathmári Pap Dániel guberniumi számvevõként dolgo-
zott, édesanyja Wass Zsuzsanna. Károly a legidõsebb
fiúgyermek, három húga és egy öccse volt. 1819-ben a
kolozsvári Református Kollégium tanulója lett. A kiváló
eredménnyel végzõ diák 1827-tõl latin és magyar irodal-
mat, római régiségeket és matézist hallgatott. Sokoldalú
érdeklõdésére jellemzõ, hogy késõbb jogot tanul, de a
poétikát, a mûvészeteket és a mineralógiát is kedveli. Az
irodalmi próbálkozások mellett rajzórákat vesz.

A 17 éves fiatalember gondtalan diákévei egy családi
tragédiával értek véget. Édesapja kártyaadósságai miatt
öngyilkosságba menekült. Édesanyja és testvérei támo-
gatása rá hárult, ezért egy idõre Kolozsváron, majd
Nagyszebenben a kincstárnál vállalt hivatalnoki állást.
1834-ben Bécsben az udvari kancelláriánál szolgált. A
poros akták azonban nem nagyon érdekelték, Szebenben
szívesebben nézegette a Bruckenthal képtárat, Bécsben
pedig bejárt a festészeti akadémiára, és a képtárakat ta-
nulmányozta. Tanúja lehetett a kõnyomat térhódításá-
nak. Szebenben bizonyosan megfordult Franz Neuhau-
ser festõ és Michael Bielz kõnyomó mûhelyében. Bécs-
ben tovább fejlõdött rajzkészsége és mûvészi látása.

1835 õszén gróf Bethlen Ferenc és gróf Esterházy
László mecénási támogatásával itáliai tanulmányútra in-
dult. Elõbb azonban bejárta Ausztria városait és néhány
hónapig Münchenben állapodott meg, ahol az akadémi-
án tanult. Innen Svájcon keresztül a következõ év õszén
érkezett meg az osztrák fennhatóság alatt álló észak-itá-
liai tartományokba. Az itáliai városok és tájak életre szó-
ló élményt jelentettek neki.

1837 nyarán megszakította útját, hogy az õsszel kez-
dõdõ erdélyi diétára hazaérjen. Kolozsváron és Szeben-
ben portrék sorozatát rajzolja meg az országgyûlési kö-
vetekrõl. Ezután Bécsen keresztül ismét visszatért Itáliá-
ba. Ezúttal legtöbbször Firenzében, Rómában és Nápoly-
ban tartózkodott, tanult és dolgozott. Az itáliai életérzés,
a meleg vendégszeretet, a mûvészek megbecsülése sokat
jelentett számára. Alkotásai vevõkre találtak és számos
megrendelést kapott. Ebbõl az összegbõl rendszeresen
támogatta családját, de lehetõvé tette számára azt is,
hogy Bécsben ismét az akadémiára járhasson. A nagy te-
kintélyû Peter Fendinél tanult, akinek erõssége a litográ-
fia mellett az akvarell- és olajfestés volt. Párizsban is
megfordult, itt Auguste Raffet-nél, a híres litográfusnál
tanult.

1842-ben ismét hazatért szülõvárosába, ahol a re-
formkori erdélyi országgyûlés küldötteit ceruzarajzokkal
örökítette meg. A képeket kõnyomatos változatban is el-
készítette és a kolozsvári Református Kollégium kõnyo-

mó intézetében ki is nyomtatta. Az album portréi meg-
elevenítik a korabeli erdélyi társadalom jeles képviselõit.

A következõ évben indította el legjelentõsebb vállal-
kozását, az Erdély képekben címû kõnyomatos füzetek
kiadását. Már diákként elhatározta, hogy Erdély neveze-
tes helyeit, ritkaságait bebarangolja. Itáliai élményei
csak megerõsítették abban az elhatározásában, hogy leír-
ja, lefesse szülõföldje értékeit. A szöveges részben lel-
kesen kéri fel olvasóit arra, hogy minél többen látogassa-
nak e szép helyekhez, ismerjék meg hazájuk kincseit. Õ
maga is példát mutatott ebben, lovon járta be Torockó
környékét, a Detonátát, az Aranyos völgyét.

Szathmári elégedetlen volt a kolozsvári nyomdában
végzett sokszorosítással. Már megjelent a hetedik füzet,
amikor Bécsbe utazott, s ott újranyomatta az elsõ három
füzetet. Közben beteg lett, el kellett hagynia a császárvá-
rost, és még a nyomdaköltségeket sem tudta kifizetni.
Vállalkozása anyagi csõdbe vitte.

1843-ban Borszéken kezeltette betegségét. Itt ismer-
kedett meg Bibescu havasalföldi fejedelemmel és felesé-
gével, akik Bukarestbe hívták. Az anyagi gondokkal
küszködõ Szathmárit hamar meggyõzte a fejedelem csá-
bító ajánlata, hogy Bukarestben kezdjen új életet. Von-
zotta a török fennhatóság alól felszabadult ország keleti-
es hangulatú életformája, nemzetközisége. A fejedelmi
pár támogatását élvezve bekerült a bukaresti társaságba.
Kincstári fogatok álltak rendelkezésére az egész ország-
ban, ha utazni kívánt. Ezt kihasználva megkezdte népraj-
zi tanulmányútjait, amiket akvarellekben, rajzokban örö-
kített meg. 1848-ban megismerkedett a fotográfiával is,
és két évvel késõbb már fényképészeti mûtermet nyitott
Bukarest központjában.

1850-ben indult elsõ hosszabb keleti útjára, melyet
1861-ben és 1872-ben is megismételt. Isztambulban,
Moszulban, Bagdadban, Bejrútban, Baalbekben járt, de
eljutott Perzsiába és harmadik útján Kínába is. „Szath-
mári született utazó, egyike azon alkatoknak, akik csak
akkor érzik, hogy élnek, ha lovon, postakocsin, batáron
vagy késõbb vonaton utaznak, amikor is percenként új és
változó vidék tárul szemük elé, egy ismeretlen város vagy
az Ezeregyéjszakából ismert keleti centrum” – írta róla
egyik román méltatója. Ez az állandó világ-megismerési
kalandvágy, világpolgárság volt fõ jellemzõje. Nagyon
gyorsan elsajátította a nyelveket, így hamar kapcsolatba
tudott lépni a helyi emberekkel. A keleti expedíciók mel-
lett Nyugat-Európa nagyvárosaiban, Párizsban, London-
ban, Bécsben is rendszeresen megfordult. Rajzai, akva-
relljei mutatják, merre járt.

1854-ben a krími háború balkáni frontján, a helyszí-
nen követte az eseményeket mint fényképész, festõ és
haditudósító. A legjobb kétszáz képbõl albumot készí-
tett, mely az 1855-ös párizsi világkiállításon nagy sikert
aratott. A román fejedelmek udvari festõje és fényképé-
sze Európa-szerte ismert mûvész lett, s megbízások tö-
megével látták el. Öt román uralkodó mellett dolgozott.

Választott új hazája mellett megmaradt a szülõföld
iránti ragaszkodása is. 1857-ben gróf Mikó Imréhez írt
levelében felajánlja értékes fénykép- és festménygyûjte-
ményét a Kolozsváron létesülendõ Erdélyi Múzeum
Egyletnek, s pályázik az igazgatói tisztségére. Az intéz-
mény majd csak két évvel késõbb valósul meg, így a do-
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logból nem lett semmi. 1874-ben egy tervezett európai
kiállító körút részeként fél évig Erdélyben tartózkodott,
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Aradon, Temesváron
rendeztek kiállítást alkotásaiból. 1881-ben Pesten a Mû-
csarnokban is megvalósult gyûjteményes kiállítása.

A román fejedelemségek 1859-es egyesülésével a
megbízások egész sorát kapta. Az 1877-78-as újabb
orosz-török háborúban ismét haditudósítói feladatra vál-
lalkozott. 1887. június 3-án érte a halál Bukarestben. Sír-
ja a bukaresti evangélikus temetõben van. Mûvészi ha-
gyatékának nagy része egy második világháborús bom-
batámadás során elpusztult. Megmaradt mûveinek na-
gyobb része a bukaresti Nemzeti Múzeumban látható, de
képei megtalálhatók számos erdélyi és magyarországi
képtárban is.

Szathmári Pap Károlyt a román mûvészettörténeti
kutatás már a két világháború között teljesen kisajátította
és Carol Popp de Szathmary néven mint „reprezentatív
román festõt”-t mutatta be. Fia, Sándor, aki Alexandru
Satmary néven lett ismert, de nem élvonalbeli festõ, még
a család magyar származását is tagadta. Így nem is cso-
dálkozhatunk azon, hogy az egyoldalú román történet-
írás „románosította” Szathmárit.

Az Erdély képekben eredetileg 11 vagy 12 füzetben
jelent meg, füzetenként 4–5 képpel. Szathmáry Erdély
legszebb tájait és mûemlékeit festette meg és „rajzolta
kõre”, a sokszorosítás érdekében. Õ volt az elsõ, aki er-
délyi tájakat mutatott be az érdeklõdõ nagyközönségnek,
rajzai kora legszebb litográfiái. Bejárta Erdély különbö-
zõ vidékeit, városait, többnyire lovon utazva. A látniva-
lókról akvarellvázlatokat készített, ezekbõl csinált színe-
zett kõnyomatokat, amelyeket részben Kolozsváron,
részben Bécsben nyomtattak ki.

Az albumba kerülõ helytörténeti, történeti szövege-
ket nagyrészt saját maga írta, de felkérte barátait, Szil-
ágyi Sándort, Kõváry Lászlót, Dósa Dánielt, Nagy Fe-
rencet, Krizbay Miklóst egy-egy fejezet megírására.
Ezeket helyenként még õ is kiegészítette, hogy kiegyen-
lítse a szerzõk közti különbségeket. A szöveges részben
bemutatják a tájegység, a város történetét, a hozzá kap-
csolódó legendákat, mondákat, érdekességeket. Nyelve-
zete XIX. századi veretes stílusú, sokszor magasztos
gondolatokkal kísérve.

A bemutatott helyszínek egyrészt természeti látniva-
lók, tájegységek, másrészt városok, várak, várkastélyok.
A természeti kincsek között találjuk a Torjai kénes bar-
langot, a Szent Anna-tavat, a Detonáta bazaltorgonáit, a
Tordai-hasadékot, a Boli-barlangot, a Szolcsvai-búvó-
patakot, a marosújvári sóbányákat és a nagyági aranybá-
nyát. Az olvasó megismerheti a korabeli Kolozsvár,
Gyulafehérvár városát, Vajdahunyad várát, Küküllõvár,
Bethlenszentmiklós vagy Válaszút kastélyát. Emellett
történeti-néprajzi tájakat, például a Barcaságot, valamint
a torockói magyar, a hátszegi, a szelistyei, a szolcsvai ro-
mán népviseletet is láttatja. A népviseleteket rajzokon
mutatja be.

Több képhez nem tartozik szöveges leírás, ilyen
Fogaras és Déva vára, a marosvécsi kastély, Kolcvár
romja. Elképzelhetõ, hogy létezett ezekrõl is szöveges
anyag, de ma már nem fellelhetõ. A Kriterion gondozá-
sában megjelent kötet egyfajta „virtuális album”. Ebben
a formában soha sem létezett, ugyanis szerkesztõje a
több változatban fennmaradt füzetek anyagából állította
össze. A szép kiállítású kötet követi az eredeti formátu-
mát, tipográfiáját.

Szathmári illusztrációit nagyrészt a helyszínen készí-
tette. A látványt azonban mûvészi látásmódja idõnként
átrendezi. Változat az arányokon, közelebb hozza a he-
gyeket. Vannak azonban olyan helyek, ahol bizonyosan
nem járt, és a képet csak valószínûleg elmondás alapján
festette. Ilyen lehet a válaszúti és a vécsi kastély képe,
melyek egyáltalán nem is hasonlítanak a valósághoz.

„Légy büszke, ha ismered hazádat, s ha nem teheted,
ne szégyelld lelked vágyát betölteni. [...] Ha ékes nyelven
beszélsz vagy beszélni akarsz e hon jövõ nagyságáról,
tanuld ismerni hazád múltját és jelenét, hogy mondhass
jövõt...” - írta a Barcaság fejezetében a szerzõ. Szathmári
hazaszeretete kiviláglik ezekbõl a sorokból. Az Erdély
képekben olyan mûvelõdéstörténeti, honismereti kiad-
vány, amely a korabeli ismeretek átadásával és szép szí-
nes képek, rajzok illusztrációjával kívánta megismertetni
Erdély nevezetességeit, csodálatos tájait, városait, törté-
nelmi emlékeit. Az igényes kiállítású kiadvány a kiadót
dicséri.

(Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2012. 148 old.)
Udvarhelyi Nándor

Jogtörténet, jogi népszokások
egy jogász tollából

A Vörösmarty Társaság adta ki 2014-ben Gelencsér
József jogász, jogtörténész kutatásainak egy válogatását,
amelyet olyan régóta vártunk, amelyért köszönet illeti a
kiadót, elnökét, Bobory Zoltánt, továbbá a támogatást
nyújtó dr. Karsai Bélát, a Karsai Holding Zrt. elnökét,
valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatát. A kötet tervezése és a tipográfia Revák Ist-
ván, valamint Revák András munkája, a nyomdai mun-
kálatokat az ALTO Nyomda végezte. A borítót Gelen-
csér József tervei alapján készítette Revák István.

A kötet terjedelme 184 oldal, amelybõl 162 oldal tar-
talmazza a tanulmányokat, 13 oldalnyi az irodalomjegy-
zék, 9 oldalon pedig képek láthatók. A könyv olvasóit dr.
Kajtár István jogtörténész-professzor sorai köszöntik,
aki értékeli azt a több évtizedes munkát is, amely Gelen-
csér József mögött van, akit – a professzor szavaival –
„Magas állású közhivatalnokként pontos gondolati fe-
gyelem, jogérzet jellemez, párosulva az elkötelezett et-
nográfus stílusával. Vizsgálatának eredményei a nemzet-
ismeret részei, hozzájárulva az õsök pozitív szokásainak
ápolásához, tiszteletéhez, belõlük a tanulságok levoná-
sához.”

A kötet tanulmányai a büntetõjog témakörébõl hat te-
rületet ölelnek fel, történeti-néprajzi keretbe ágyazva a
közösségek joggyakorlatában létezõ szankciókat.

A gyújtogató megégetése címmel a szándékos gyúj-
togatás, tûz okozása következményét, a megégetést, a
jogkönyvek, törvények, törvénykönyvek ide vonatkozó
rendelkezéseit a tálió (visszatükrözõ büntetés) és a kom-
pozíció (szabad alkun alapuló megváltás) szemszögébõl
vizsgálta Mózes törvénykönyvétõl kezdve, a Kr. e.
IX–VII. századtól. Ezt követõen Róma, majd a feudaliz-
mus német joggyakorlatát tekintette át korabeli jogköny-
veik alapján, rámutatva a tükrözõ büntetés esetenkénti
hiányára, amely 1532-tõl, a Constitutio Criminalis
Carolina életbe lépésével maradéktalanul érvényesült.
Kitért az osztrák örökös tartományok jogalkotására,
amely a Praxis Criminalis révén hatott a magyar jogal-
kotásra, bekerülve a Corpus Iuris Hungarici harmadik
kiadásába. A tûzkár okozásának különbözõ változatait
(szándékosság, gondatlanság) sorra véve tért ki az alkal-
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mazott büntetésekre, amelyeket 1840-tõl a vétek és kár
nagyságához mértek. Kitért a gyújtogatással kapcsolatos
hadi rendelkezésekre, majd a Deák-féle, a halálbüntetést
nélkülözõ törvényjavaslatra, végül pedig a Csemegi-
kódexre (1878). A korabeli ítéletek szemléltetésére né-
hány magyar jogesetet hozott példának a XIII. századtól
a XIX. századig, hangsúlyozva, hogy a XVIII. századtól
a kínhalál a joggyakorlatból eltûnt.

A népi jogszokást a XVIII. századtól a XX. századdal
bezárólag tekintette át, rámutatva, hogy a közösségek
önbíráskodással is érvényt szereztek igazságérzetüknek.
Erre vonatkozóan példák sokaságát hozza az egész ma-
gyar nyelvterületrõl. A tûzbe vetés a XX. században ki-
közösítéssé enyhült, amelynek következtében a tûz oko-
zójának el kellett hagynia a közösséget.

A tanulmány végén a máglyahalál mûvészi ábrázolá-
sait villantotta fel.

Az Eszem a húsodból címû tanulmányában a szerzõ
rávilágít arra a folyamatra, amelynek során a gyakorlat
szólássá, fenyegetéssé alakult, ezzel megmutatva egy
könyörtelen eljárás elenyészését.

Okaira rámutatva elsõként a kannibalizmust, az
antropofágiát vizsgálta. A legkegyetlenebb középkori
esetet, Dózsa György kivégzését korabeli történeti forrá-
sok és elemzések felhasználásával ismertette úgy, hogy
mindennek jogi indoklását is megadta. Ezt követõen a
XVIII. századból egy Hont megyei, 133 fõt érintõ, bebi-
zonyított esetrõl tudósított. Ugyanakkor megismertetett
a megalapozatlan váddal is. Ezután a háborúkban elõfor-
duló kannibalizmust vette sorra. A néphagyományban a
kannibalizmus emlékét a balkáni: a szerb, a horvát, a
bolgár és a román balladák õrizték meg, fenyegetésként
pedig a betyárhistóriák.

Végezetül a szólásokban megõrzõdött kannibaliz-
must követte nyomon, majd a mûvészetben megjelenõ
formáit.

Kiszúrom a szemedet címmel egy kegyetlen bûncse-
lekménnyel és büntetésformával, a megvakítással foglal-
kozik, amelynek jelenlétét a népi jogéletben is nyomon
követte. Nagyívû, rendkívül alapos tudáson, gazdag
szakirodalmi és recens adatokon nyugvó a tanulmány,
amely tanúskodik a szerzõnek a történeti, néprajzi, jog-
történeti, valamint a népi jogéletre vonatkozó gazdag is-
meretei birtoklásáról, ahogy ez valamennyi kötetben
szereplõ írásáról kivétel nélkül elmondható. A megvakí-
tás jogi szabályozását az Ószövetségtõl a Csemegi-
kódexig tekintette át, kitérve a királyi megvakításra mint
az uralkodásra alkalmatlanná tétel egyik módjára. Fog-
lalkozott a megcsonkítással a bírói praxisban, majd meg-
döbbentõ adatok sokaságát vonultatta fel a háborúkból, a
forradalmak idejébõl, végezetül pedig a népi joggyakor-
latot tekintette át. Megállapította, hogy a megvakítás a
tálió elve alapján az emberiség történetének kezdeti idõ-
szakától alkalmazott szankció volt, amit átvettek az álla-
mi szervek is. Idõvel a megvakítás eltûnt a jogszabályok-
ból és a szokásjogból, kivéve átmeneti eseteket. A népi
joggyakorlatban nem létezett, csak fenyegetésként hasz-
nálták.

Az éneklés, az attól eltiltás, mint szankció és mint fel-
adat címmel egy szûk körben alkalmazott és csupán ese-
tenként elõforduló szankciót elemzett. Ennek leggyako-
ribb alkalmazói a fegyveres szervek voltak, de megszé-
gyenítésként alkalmazták a zsidó munkaszolgálatosok-
nál, a jugoszláv partizánok által megkínzott magyarok-
nál, Recsken, az ÁVO fenntartotta megsemmisítõ tábor-
ban, a japánok által kényszermunkára kötelezetteknél, a

fogva tartott gyanúsítottaknál. A Balkánon ma is él. Szo-
kásokban, játékokban viszont tréfaként, szórakoztatás-
ként létezõ. Énekeket államilag is eltiltottak, a kuruc nó-
tákat (1711), a Kossuth-nótát (1849), a régi katonanótá-
kat (1948).

Az éneklésnek egyházi tiltása is ismert: kiközösítõ
büntetésként, paráznaságért, házasságtörésért mind a ró-
mai katolikusoknál (moldvai magyarok), mind a protes-
tánsoknál (eklézsiakövetés).

A közösség szankciója, a verés címmel a szerzõ azt a
szankciót elemezte, amelyet a világi, az egyházi hatósá-
gok és a közösség normáinak be nem tartása vont maga
után. Meglétét a jogtörténet Szent István korától ismeri
mint botozást, vesszõzést, korbácsolást, ostorozást, az
elkövetett cselekménytõl függõen, alóla a nemesek, pol-
gárok, honoráciorok képeztek kivételt. 1861-tõl csak ki-
hágások esetében alkalmazták, 1871-ben eltörölték, de
1920-ban átmenetileg visszaállították a bûnözés meggát-
lására. A szokásjog ismerte és alkalmazta a puszta kézzel
történõ verést, de létezett közösségi szankcionálásként
végrehajtott verés is a kárt okozó személyekkel szem-
ben. Közéjük tartozott a katonaságnál a pokrócozás, de
létezett a fogolytáborokban, a büntetés-végrehajtás inté-
zeteiben, sõt, diákközösségekben is. A hagyományos pa-
raszti társadalom önbíráskodása volt a tetten ért tolvaj
veréssel büntetése. Utóbbi megtorlást alkalmazta a le-
gényközösség az endogámia íratlan szabályainak meg-
sértéséért. Nyomai megragadhatók a lakodalmi szoká-
sokban.

A szankciók sorában büntetésként található még meg
a táncra kényszerítés, valamint az attól való eltiltás. Ez-
zel foglalkozik A táncra kényszerítés és a tánc mint
szankció címû tanulmány. Ilyen volt a nõk táncra kény-
szerítése férfiak által, továbbá egy meghódított területen
bál kikényszerítése, de ide sorolható a falufeljáró szoká-
sokban a nézelõdõk táncra perdítése.

A táncillem megsértésének volt következménye a ki-
muzsikálás és kitáncoltatás, amelyet a legényközösségek
alkalmaztak lányokkal szemben. Azonosnak vagy ha-
sonlónak mondható ez a néprajzi adatok alapján az egész
magyar nyelvterületen.

A közösség egyetértésével megvalósuló szankció
volt a halálra táncoltatás, amelyet balladák és balladavál-
tozatok õriztek meg a magyar, az itáliai, az angol, a né-
met, a dán, a román és egyéb európai népek folklórjában.
A balkáni folklór szépasszonyai is halálra táncoltatással
büntették az általuk kiszemelt, vagy szerelmüket vissza-
utasító legényeket. Örök táncra ítéltettek a monda szerint
az ünneprontók. Utóbbi tükrözõ jellegû büntetés, a bûn
okozásával lakoltak érte.

Záró gondolatok címmel 12 pontban a kötetben leír-
tak összefoglalása olvasható, közöttük a szerzõ egészen
új megállapítása: a tálió elve és a tükrözõ végrehajtás ér-
vényesült mind az állami jogban, mind a közösségi
szankciókban.

A kötetet irodalomjegyzék, valamint az elmondottak
illusztrálására szolgáló képanyag zárja. Gelencsér József
jogtörténeti tanulmánykötete hiánypótló munka, Tár-
kány Szücs Ernõ Magyar jogi népszokások címû köteté-
nek folytatását jelenti, ugyanakkor azt kiegészíti. Az ab-
ból hiányzó, a falusi közösségek jogéletére vonatkozó új
kutatási eredmények összefoglalása ez a munka, rávilá-
gítva az élet szinte minden területét szabályozó norma-
rendszerre, annak betartatását biztosítva. Mindezen tu-
dományos erényein túl rendkívül érdekes, érthetõ, remek
stílusban, szép magyarsággal megírt tanulmánykötet,
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amely a jogban nem, vagy kevésbé járatos olvasóknak is
élvezetes olvasmány, történészeknek, néprajzkutatóknak
pótolhatatlan kézikönyv!

(Gelencsér József: „Õseink szokásait követtük”.
[Jogtörténet, jogi népszokás, mûvészet]. Vörösmarty
Társaság, Székesfehérvár, 2014. 184 old.)

S. Lackovits Emõke

Paládi-Kovács Attila új tanulmánykötete1

Paládi-Kovács Attila akadémikus nem mostanában
kezdett foglalkozni a magyarság táji-történeti tagolódá-
sával, elég ha nyolc esztendõvel ezelõtt megjelent tanul-
mánykötetére2 gondolunk, amelyben hasonló számú, de
jóval terjedelmesebb tanulmányokban vizsgálja a Kár-
pát-medence különbözõ régióiban élõ népesség térségi
tagoltságát. A tanulmányok mintegy harmada – akárcsak
az elõzõ kötetben – a hazai tájak és népcsoportok kutatá-
sának elvi-módszertani kérdéseivel foglalkozik. Hasonló
számú dolgozat kötõdik tematikailag a Felföldhöz és an-
nak meghatározó etnikumához, a palócsághoz, feleannyi
(2–2) a Délvidékhez, valamint Belsõ-Magyarországhoz,
s mindössze 1 foglalkozik Erdéllyel és a Partiummal. A
szerzõ összefoglalja a témakör módszertani kérdéseire
vonatkozó szakirodalmi véleményeket, s megállapítja,
hogy még a középkorban, – de késõbb sem – jelentett né-
pünk földrajzi megoszlása olyan mértékû tájnyelvi diffe-
renciálódást, hogy az a megértést gátolta volna. Ennek
föltehetõen az is lehetett az oka, hogy nálunk a kezdetek-
ben kialakult közigazgatási szervezet a történelem során
a természetes, etnikai alapokon nyugvó természeti tájak-
ra épült.

A népi kultúra nagytájainak bemutatása után a szerzõ
három tanulmánya a dunántúli néprajzi régióval (nyugati
magyar népterület) foglalkozik, nevezetesen az Õr-
séggel, Göcsejjel, Hetéssel és a Lendva-vidékkel, a Vasi-
Hegyháttal, a Kemesnesaljával és a Vasi-Völgységgel.
Közli a kistájak földrajzi paramétereit, elsõ írásos elõfor-
dulásuk idejét, történelmi kialakulásuk, népéletük leg-
fontosabb ismérveit: a tájnyelvet, a vallási életet, építé-
szetük, gazdálkodásuk, szokásviláguk ismertebb jellem-
zõit. Igen tanulságosak a Magyar néprajzi atlasz néhány
térképlapja (dézsahordó rúd, szállítási módok, füstelve-
zetõ berendezések, házterületek, népi rostkikészítési mó-
dok), valamint a hagyományos házasodási szokások
alapján kirajzolódó körzetek összefüggései. Ezek a feje-
zetek fõleg történeti adataikkal és a helyi öntudatra vo-
natkozó ismereteikkel jól kiegészítik az immár klasszi-
kus forrásnak tekinthetõ Kósa–Filep táji-történeti kézi-
könyv3 anyagát. Példamutató, ahogy a szerzõ a sok apró,
különbözõ helyekrõl összeszedett anyagból folyamatos
szöveget produkál, de figyelmeztet egyben arra a hely-
zetre is, hogy különbözõ néprajzkutató mûhelyeinkben,
– még kevésbé azok között – nincs meg a kívánatos
szakmai összehangoltság a gyûjtõ- és kutatómunka te-
kintetében.

A török kiûzését és az osztrák uralom kiteljesedését
követõ országos etnikai átrendezõdés megismerésével
világossá válik, miként került a magyarság kisebbségbe

a saját országában. A különbözõ vidékekrõl való szerve-
zett és szervezetlen betelepítésekre nyilván szükség volt
az ország gazdasági stabilitása érdekében is, de a betele-
pülõ németek privilegizálása és a magyarok kitiltása már
egyértelmûen Habsburg birodalmi érdekeket szolgált.
Az ország középsõ, jórészt elnéptelenedett területének
újranépesítésében résztvevõ szlovákság révén a Felföld-
re jellemzõ szlovák–magyar nyelvhatár is jelentõsen,
mintegy 20–40 km-rel délre tolódott. A románság nagy-
arányú erdélyi térnyerése a XVIII. század elejétõl válik
szembeszökõvé, a szerbség térnyerése pedig a bécsi ud-
var politikai érdekeiben állt. Mindazonáltal Paládi-Ko-
vács Attila úgy találja, hogy „a XVIII. századi nagy ver-
senyfutásban és területi helyezkedésben a magyarság
példásan helytállt […] és kiváló természetes szaporodá-
sával dolgozta le hátrányát a népek versenyében, s fõ-
kent ennek köszönhette, hogy a XIX. században ismét ter-
jeszkedõ, domináns helyzetbe került. Akkor már – foly-
tatja – asszimilációs nyeresége is növekedett, de nem az
erõszakolt, hanem a spontán folyamatoknak köszönhetõ-
en.”

Külön fejezetekben foglalkozik a szerzõ a táj, a kis-
táj, a kistérség valamint a zóna és a zonalitás fogalmá-
nak, néprajzi értelmezésének elméleteivel, és meg kellett
állapítania, hogy e téren „etnográfus kollégáink mûvei-
ben nincs nyoma a közmegegyezésnek”. A maga részérõl
úgy gondolja, hogy a középkorban létrejött „járás alkal-
mas viszonyítási területegység lehet a kistájak megérté-
séhez”. Közelebb jutunk a zonalitás fogalmának megér-
téséhez, ha a konkrét gazdaságnéprajzi tekintetben vizs-
gáljuk a témát, mint szerzõnk teszi a Bódva-vidéken.

A kötet tanulmányainak harmada Paládi Tanár Úr
kedvenc népcsoportjával, a palócokkal foglalkozik. A té-
mában az 1980-as években készült és az évtized végén
megjelent négykötetes „palóc monográfia”4 ismertetése
és vitája bõ lehetõséget nyújt a szerzõnek a „sikeres vál-
lalkozás ünneplésére” és a hiányérzetek megfogalmazá-
sára. Kifejti elmarasztaló nézeteit a hazai néprajztudo-
mány kritikai életérõl, minek következtében „érdemes
teljesítmények szinte észrevétlen maradnak, s a szerzõ
abban sem lehet biztos, olvasták-e a mûvét azok, akiknek
véleményét, elismerését vagy bírálatát leginkább vár-
ná”. A Palócok négy kötetét „a legjelentõsebb népcso-
port-monográfiának és archívum”-nak nevezi – melyhez
csak „Orbán Balázs és Bálint Sándor monumentális vál-
lalkozása mérhetõ”, s a méltatáskor felhasználja az al-
kalmat, hogy kifejtse véleményét az úgynevezett „nem-
zeti néprajz” jogosságát kétségbe vonó irányzatokról,
amelyeknek képviselõi „felkészültségük egyoldalúságá-
ból következõen nem tudják értékelni az etnikus kultúra
kutatását”, sõt – teszem hozzá – nézeteiknek még kizá-
rólagosságot is követelnek ezek a „bizonytalan identitá-
sú emberek”.

A „palóc monográfia” dicséretét követõen a szerzõ
felteszi a kérdést, hogy a „palóckutatás” „vajon elérte-e
kitûzött célját, azaz kimutatta-e a palóc mûveltségi cso-
port jellemzõ sajátságait?”, s megállapítja, hogy bizony,
„megkerülték ezt a kérdést […] s nem történt meg a vizs-
gált kulturális jelenségek földrajzi elterjedtségének le-
írása, még kevésbé annak elemzése”. Paládi-Kovács At-
tila, keresvén a mentségeket, a „palóckutatás”-t vezénylõ
Bakó Ferencet idézi, miszerint „sok esetben maga a téma
alkalmatlan a mûveltségi elemek térbeliségének vizsgá-
latára”, másrészt pedig „egyes szerzõk nem tartották be

1 Paládi-Kovács Attila: Népek, térségek, hagyományok.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. 324 old.

2 Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 2003. 412 old.

3 Kósa László–Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tago-
lódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 4 Bakó Ferenc (szerk.): Palócok. I–IV. Eger, 1989.



93

a 20 kutatópont vizsgálatának elsõrendûségét”, s témá-
jukat a centrum falvain kívüli településeken kutatták. Így
aztán „komoly kísérlet sem történt a tágan vett palóc tér-
ség regionális néprajzi atlaszának” elkészítésére, ami
pedig „tisztázhatta volna az északi népterület kulturális
elemének határjelenségeit”. Még számos kifogást sorol
fel Paládi-Kovács Tanár Úr, s megállapítja, hogy annak
leltározó összegzése „csak a szerzõ – Bakó Ferenc –ma-
kacs kitartásának és véres verejtékének köszönhetõen
állt össze”. De mint a „Palóc monográfia” zárófejezeté-
bõl kiderül nem is tartotta feladatának „a fikció és a fel-
tárt valóság szembesítését. A kötet dolgozataihoz hason-
lóan nem akarta elemezni a felekezeti tagozódás és a kul-
turális határok kérdését.”

A következõ három fejezet részben megadja a ma-
gyarázatot arra, hogy a nagyszabású „palóckutatás” vé-
gül is miért hagyott nyitva számos kérdést, és miért nem
sikerült megtalálni és maradéktalanul megfogalmazni a
palóc mûveltségi csoport jellemzõ sajátságait. Két feje-
zet a palócok és a kunok viszonyával foglalkozik, rész-
ben a Csallóközben, részben pedig Heves és Borsod me-
gyében, elsõsorban a bélháromkúti kun apátság terüle-
tén. A palócok eredetét és etnikai összetevõit vizsgálva –
Barabás Jenõt idézve – megállapítja, hogy az „a palóc
eredetkérdést illetõen rendkívül adatszegény, de annál
gazdagabb ötletekben”. Ezt végül is szinte valamennyi
népcsoportunkról elmondhatjuk, de van néhány különle-
gesen nehéz dió, s nem véletlenül sorolhatjuk a palócok
mellé a székelyeket, s ez fölveti a gondolatot, hogy „a
palócok a székelyekhez hasonlóan honfoglalás elõtti né-
pek maradékai” – lehetnének. A szerzõ azonban határo-
zottan elveti ezt az föltevést, és „nagy valószínûséggel
megállapíthatónak” tartja, hogy a palócok nem köthetõk
honfoglalás elõtti népekhez, több valószínûséggel szár-
mazhatnak „késõbb betelepült keleti néptöredékektõl,
mint besenyõk, kazárok, úzok, polovec-kunok stb. […] a
honfoglalókkal együtt érkezett és a késõbb betelepített
keleti népek nyelvi hasonulása, beolvadása a felföldi
magyarságba néhány nemzedék alatt megtörténhetett”.

A palócokról szóló utolsó fejezetben Paládi-Kovács
Attila megállapítja, hogy „A Palócföld bizonytalanul
körvonalazható, történetileg változó tartalmú tájnév, fik-
tív tájfogalom”, amely magában foglalja a Barkóságot, a
Bükk-vidéki református magyarságot, a Bükkalját (amit
a helyi népnyelv Hegyköznek nevez), valamint a ma-
tyókat, továbbá a Bükk vidéken élõ szlovákokat és né-
meteket. Áttekinti a térség településrendjét, telekformáit
és népi építészetét, beleértve a bükkalji barlanglakásokat
is. Igyekszik rendet tenni a palócok eredetét firtató több-
féle elmélet között, számos kérdést tisztáz, miközben
újabbak is felmerülnek.

A tanulmánykötet egyetlen tanulmánya tekint kelet
felé: Erdély és a Partium néprajzi kutatásáról ad rövid
összefoglalást egy Szentendrén elhangzott elõadása szö-
vegében. Megállapítja, hogy az erdélyi néprajzkutatás
szempontjából jelentõs elõrehaladás volt, amikor az
utóbbi évtizedekben az egyetemes magyar néprajztudo-
mány meghatározó kiadványai5 összeállítása során –
nem kevés küzdelem és személyes áldozat eredménye-
ként – a teljes magyar nyelvterületet vették alapul, ezzel
is jelezve a magyar népi kultúra egységét. Tanulmányá-
ban hivatkozik az alaposabb hazai áttekintésekre, vala-

mint a Népismereti Dolgozatok szerepét részben, illetve
teljesen átvevõ Néprajzi Látóhatárra, valamint a Kriza
János Néprajzi Társaság kiadványaira. Kiemeli az utóbbi
idõben megkülönböztetett figyelemben részesülõ mold-
vai magyarok és az erdélyi cigányság körében folyó nép-
rajzi kutatómunkát. Megszívlelendõ megállapítása, hogy
a romániai magyar néprajzkutatás jövõje szempontjából
fontosnak tartja a saját kutatástörténeti hagyományaik-
hoz való ragaszkodást.

Az utolsó két tanulmány a szerzõnek a dél-bánsági
magyarok körében végzett kutatásaival foglalkozik. Ke-
véssé ismert ez a táj a magyar néprajz számára. Udvar-
szállás (Dobriæevo) 300 lelkes falucska – különben
ugyancsak palóc kirajzás – a régi Krassó-Szörény vár-
megyében még a XIX. század derekán is az egyetlen ma-
gyar többségû település volt, amely azóta nemcsak meg-
õrizte magyar jellegét, de még a vele élõ cseh és német
családokat is beolvasztotta. Tanulmánya elején felteszi a
kérdést: „Hogyan volt képes megõrizni nyelvét, hagyo-
mányait, önazonosságát egy ilyen kicsiny lélekszámú,
gazdaságilag is alárendelt, erõtlen közösség?” A tanul-
mány végén pedig – dicséretes módon – meg is válaszol-
ja a kérdést. Eszerint ez a magányosnak tûnõ szórvány
egyáltalában nem „zárkózott be”, sõt, „külsõ kapcsolata-
inak dinamikája, lakosainak mozgékonysága feltûnõen
erõs volt”. Népesedését a jelentõs gyermeklétszám és a
folyamatos kirajzás jellemezte, német és cseh családokat
olvasztott be, de dél-bánsági szerb és román falvakkal
nem házasodott, ennek föltehetõen vallási okai voltak.
Udvarszállás népét „a munka- és pénzkereseti lehetõsé-
gek megragadása, a földéhség, a szerzés és gyarapítás
igénye” jellemezte. Ezek a tulajdonságok biztosítják szá-
mára a megélhetést jelentõ kapcsolatrendszer mûködé-
sét, amire nagy szüksége is van, mert „Vajdaság kulturá-
lis központjaitól távol esik, s azok tudomást sem vesznek
róla.”

Különös természeti táj ugyancsak a Dél-Bánságban –
az egykori Torontál megyében – a Delibláti homokpusz-
ta, amit az újpleisztocén korban a Duna medrébõl fújt ki
az olykor viharos erejû szél, a kossava, és halmozott föl a
delibláti törmelékkúp platóján. A terméketlen, futóho-
mokos táj megkötése az osztrák erdészek sikertelen pró-
bálkozásai után a „magyar erdészeknek gyönyörûen sike-
rült”, majd azt követõen egy részét erdõsítették, más ré-
szét szõlõvel kívánták beültetni, azon szõlõmunkások
számára, akiknek a Balaton-felvidéken és máshol a filo-
xéra elpusztította létalapját, ám a banki eladósodás miatt
többségük hamar elnyomorodott. Akiknek mégis sike-
rült, azok speciális homokmegkötõ eljárásokat dolgoztak
ki, különbözõ szervesanyagok bedolgozásával igyekez-
tek létrehozni a – bármilyen sérülékeny – termõtalajt. A
török hódoltságot követõ hatalmas dél-bánsági tájépí-
tésben tehát a magyarok is keményen kivették a részü-
ket. Mint Paládi-Kovács Tanár Úr írja, a „magyarok zö-
me viszonylag késõn, 1880–1910 között, de a legnehe-
zebb munkák elvégzésére ment az Al-Duna mellékére,
[…] s számukat messze meghaladó mértékben vállaltak
részt a természetet átalakító nagy vállalkozásokban”.

Ha nemcsak a néprajztudomány, hanem a hon- és
népismeret értékeit is keressük Paládi-Kovács Attila ta-
nulmánykötetében, akkor megállapíthatjuk, hogy szá-
mos ritka és értékes helytörténeti adalékkal, az általános
nemzeti mûveltséghez szorosan hozzátartozó olvas-
mánnyal gazdagodhatunk általa.

Halász Péter

5 A Magyar néprajzi atlasz 636 térképe, a Magyar nép-
mesekatalógus, a Magyar néprajzi lexikon öt kötete, a Magyar
Néprajz nyolc kötete.
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A magyar közjegyzõség múltjából
A jogászi hivatások közül a közhitelesség szervei tör-

ténetének feltárásában, múltjának megörökítésében
hosszabb idõ óta kimagasló tevékenységet végez a Ma-
gyar Országos Közjegyzõi Kamara, amely közvetlenül,
majd a Közjegyzõi Akadémia Kiadó gondozásában szá-
mos kiadványt jelentetett meg. Ezek közül az eddigi
utolsóként, 2015 õszén látott napvilágot a hazánk egy ré-
giójában 1875–1949 között mûködött Pécsi Közjegyzõi
Kamara történetét megörökítõ 220 oldalas kötet.

A közjegyzõséget – amelynek elõzményeiként a hite-
les helyek, káptalanok, konventek évszázadokon át mû-
ködtek Magyarországon – a polgárosodó társadalom
szükségletei és az ezt szolgáló polgári jogállam kiépíté-
sének igénye hozta létre. A kiegyezés utáni hatalmas jog-
alkotás során született meg a királyi közjegyzõkrõl szóló
1874. évi XXXV. törvénycikk, amely mûködési keret-
ként az önkormányzatiság szerveiként létrehozott, több
törvényszék illetékességi területét átfogó kamarákat ha-
tározta meg számukra. Minden, az igazságügy-miniszter
által meghatározott székhelyen mûködõ közjegyzõ vala-
mely kamarához tartozott. Ezek közül az alapvetõen a
Dél-Dunántúlon – nemzetközi, közjogi vagy szervezési
okokból idõnként váltakozó területen – mûködött szerv
és az ahhoz tartozott személyek történetét örökíti meg je-
len kötet.

A szerzõk közül – a közjegyzõség történetének feltá-
rásában már jelentõset alkotott, számos tanulmányt, mo-
nográfiát írt, kötetet szerkesztett – dr. Rokolya Gábor írta
meg a Pécsi Közjegyzõi Kamara intézménytörténetét,
valamint az ennek keretei között tevékenykedett köz-
jegyzõk jogi szakirodalmi, továbbá szépirodalmi mun-
kásságát, míg dr. Csillag Attila az egyes településeken
mint székhelyeken élt és tevékenykedett közjegyzõk
életrajzát.

Az intézménytörténeti rész alaposan bemutatja a ka-
mara 1875. évi megalakulását követõen azokat a jogal-
kotási, szervezési eseményeket, személyi változásokat,
amelyek meghatározták a szerv mûködését. Az ezeket
végzõ szakembereket abba a társadalmi, történeti közeg-
be helyezi, amely az adott idõszakban érvényesült és
külsõ tényezõként meghatározta a lehetséges cselekvé-
seket. A virágzó és a folyamatos gyarapodást hozó dua-
lizmus korszakának megörökítése után olvashatunk a vi-
haros XX. század történéseirõl, amelyek befolyásolták a
Kamara és tagjai életét: így az I. világháborús hadba-
vonulások, az ország területi csonkulása – amely során
Pécs és környéke majd’ három évig szerb megszállás
alatt volt, s ezért a kamara felügyeleti teendõi megoszlot-
tak Budapest és Szombathely között –, a lehanyatlott
gazdaság, a társadalom elszegényedése miatti munka-
csökkenés, a közjegyzõi feladatok újraszabályozásával
kapcsolatos jogalkotási elképzelések és megvalósult
kodifikációk, az ismét eljött háborús évek, majd az
1945-ös teljes politikai hatalomváltás következményei
és végül az 1950-es megszûnés mind felvonulnak e feje-
zetben.

Rokolya Gábor másik két tanulmányából kiderül,
hogy a közjegyzõk egy része mint a „szabad értelmiség”
tagjai a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásán túl köz-
remûködtek a hazai szak- és a szépirodalom gazdagításá-
ban. Így a szerzõ részletesen felidézi mindazon szakmai
tanulmányokat, könyveket, újból nyilvánosságra hozza a
verseket, amelyekben megjelentek alkotóik gondolatai.
Az olvasó megtudhatja, milyen elképzelések születtek
pl. a minden embert érintõ öröklés kérdéseiben, mikrõl
folyt a diskurzus a kor szakfolyóirataiban, kiadványai-

ban, de képet lehet alkotni az egyes alkotók szépirodalmi
próbálkozásairól, költeményeikben megörökített érzése-
ikrõl.

A szervezetek az egyes emberek tevékenysége révén
léteznek és mûködnek. A kötet Csillag Attila által írt
életrajzi része ezeknek az embereknek az emlékét idézi
fel, megírva pályafutásukat, a személyükhöz kapcsolódó
történéseket. A szerzõ a források adta lehetõségeknek
megfelelõen így megörökítette az ország déli részének
33 településén mûködött majd’ 150 közjegyzõ életrajzát.
Az emberi természetnek és körülményeiknek megfelelõ-
en voltak közöttük jelentõsebbek, kimagasló életpályát
befutottak, illetve szerény hivatalnokok. De mindannyi-
an – tanulmányaiknál, mûveltségüknél, társadalmi hely-
zetüknél fogva – az adott település meghatározó szemé-
lyiségei közé tartoztak, akik saját közegükben a szakmai
feladataik ellátásán túl is hatottak, pl. a város, község ar-
culatát meghatározó épület létrehozásával, a helyi társa-
dalmi életben való aktív közremûködéssel, sajtóbeli te-
vékenységgel.

Az életrajzokból sokszorosan kiderül, hogy az ország
történelme a személyek életében is lenyomatot hagyott,
hiszen az õket megörökítõ írások szerint volt közöttük
1848-as nemzetõr, polgármester, háborúban szolgáló
tiszt, de közéleti és pártember, az országgyûlés felsõházi
tagjaként „kegyelmes úr”, koncepciós per elítéltje, illet-
ve szerencsés esetben békés, nyugodt körülmények kö-
zött tevékenykedett szakember és családfõ. Különösen
az országnak az I. világháborút követõ területcsonkulása
nyomta rá a bélyegét számos közjegyzõ életére, amikor
az új impériumra esküt tenni nem hajlandó magyar alkal-
mazottakat eltávolította az új államhatalom addigi lak-
és mûködési helyérõl. Ilyen kényszer hatására került
több személy új szolgálati helyére, pl. Újvidékrõl Csur-
góra, Lõcsérõl Letenyére, Szilágysomlyóról Kaposvárra,
ahol újjá kellett teremteni egzisztenciájukat.

Mind az intézménytörténeti, mind az életrajzi rész
számtalan adalékot tartalmaz a hajdani ország Alsó-
lendvától Bácsalmásig, Dunaföldvártól Dárdáig terjedõ
régiójában történtekre, az egyes települések múltjára.

A szerzõk „törzsszövegeiken” túl hatalmas jegyzet-
anyaggal látták el a munkát. Ezekbõl kiderül, milyen ala-
pos kutatást végeztek a mû létrehozásához. A hazai le-
véltárakon túl szlovén és horvát archívumok íratai, to-
vábbá számos országos, illetve helyi folyóirat, valamint
több tucatnyi könyv adta azokat a forrásokat, amelyek-
bõl megszületett a kötet.

Ki kell emelni a kötet rengeteg illusztrációját, ame-
lyeknek saját forrásértékük van: az ezeken bemutatott
személyek, épületek, iratok, tárgyak megismerhetõvé és
szemléletessé teszik a hajdani történéseket, embereket,
településeket, s bemutatják egy jogászi hivatás mûködé-
sét.

A Pécsi Közjegyzõi Kamara története 1875–1949 cí-
mû kötet rendkívül szép kivitelezésû, amely a szerzõket,
a fotókat készítõ Hajdú Józsefet, a tervezõ Kiss Istvánt
és a kivitelezési munkát végzett Mester Nyomdát dicsé-
ri.

Összességében kijelenthetõ, hogy egy a jog-, a társa-
dalom- és a helytörténet kutatói, valamint az ezek iránt
érdeklõdõk számára új ismereteket adó kötet született a
szerzõk és a kiadó jóvoltából.

(Csillag Attila–Rokolya Gábor: A Pécsi Közjegyzõi
Kamara története 1875–1949. Közjegyzõi Akadémia Ki-
adó, Budapest, 2015. 220 old.)

Nánási László
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Szeleczky Zita színésznõ és Balogh Béni író
szülõfaluja: Nekézseny

A hegyek között megbúvó kis falu 2015-ben ünne-
pelte 600 éves évfordulóját. Ebbõl az alkalomból – szá-
mos rendezvény mellett – mutatták be Bánfalvi László
Évszázadok a Bükki Hegyháton – Fejezetek Nekézseny
történetébõl 1415–2015 címû könyvét. Nem volt könnyû
feladata az írónak. Több évszázadról kellett keresztmet-
szetet adnia.

A kötet – csoportosítva – elõször a földrajzi környe-
zetet és az évszázadokat rejtõ régészeti leleteket mutatja
be, kitérve a település nevére, birtokosaira. Majd az eh-
hez kapcsolódó gazdálkodást, állattartást, erdõhasznála-
tot, valamint a summáséletet tárja az olvasó elé. Közben
említést tesz a XVIII. században már virágzó vasércbá-
nyászatról, és a XVI. századtól virágzó malomiparáról és
iparosairól.

A közlekedés és a kereskedelem ismertetését az egy-
házi élet bemutatása követi, taglalva a református, a ka-
tolikus, a zsidó és a kisegyházak életét. A több mint 200
éves iskolaügy, a nemzet napszámosai, a tanítók, és az
óvodai élet után a néprajz következik.

Az évszázadok óta Nekézsenyben élõ nép színes ha-
gyományait a népdalokon, hiedelmeken, babonákon, la-
kodalmi szokásokon, temetési szertartáson keresztül mu-
tatja be a község iránt érdeklõdõ olvasónak. Természete-
sen nem marad ki a kötetbõl a régi és új civil szerveze-
tek, egyesületek bemutatása sem.

A könyv három életrajzzal zárul, mellyel méltó emlé-
ket állít a falu szülötteinek. Az elsõ az 1930-as években
az ország egyik filmcsillagának, Szeleczky Zitának, a
másik Balogh Béni írónak, a Bükk mondái megörökítõ-
jének, a harmadik Igó István kiváló pedagógusnak és
karnagynak.

A nagy gonddal és szaktudással megírt monográfiát
számos fekete-fehér és színes fotó teszi szemléletessé.

A könyvet a helyismeretet kedvelõ minden olvasó-
nak ajánlom, aki szeret megismerni új tájakat, gyöngy-
szemként megbújó kis falvakat.

(Nehézseny Község Önkormányzata, Nehézseny,
2015. 111 + 24 old.)

Csirmazné Cservenyák Ilona

Két könyv Lovászpatonáról
Felkérést kaptam, hogy a szívemnek kedves szülõfa-

lumról írott Lovászpatonának szeretettel… és a közel-
múltban a Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesü-
let gondozásában megjelent Apáink szülõföldje címû
könyvekrõl írjak pár bemutató sort. Nem lévén íróember,
ha nem a szokványos könyvismertetõt kapja a kedves ol-
vasó, nézze el nekem.

Elõször is szeretnék köszönetet mondani a kitartó, ál-
dozatos kutató- és szerkesztõmunkáért Bartháné Borsó
Katalinnak, mert nélküle ez a megindítóan kedves
könyvpáros nem született volna meg.

Nem szokványos könyvet kap kezébe a kedves olva-
só, hanem egy színes, a még élõ idõsek emlékezetében
meglévõ eseményeket, szájhagyományokat pontos-pre-
cíz, valósághû dokumentumokkal alátámasztott eredmé-
nyét. Van benne sok új történelmi tény és végtelen haza-
szeretet.

Az elsõ kötet négy fejezetbõl áll: Visszaemlékezések,
történetek; Ismerõs arcok; Tragikus események, bûnese-
tek; Egy kis történelem.

A könyv elsõ része nagyon kedves nekem. A vissza-
emlékezések és történetek némelyike nosztalgikus vagy
szomorkás hangulatával, a másik derûs és vidám hang-
vételével érinti meg az ember szívét.

Az ismerõs arcok szereplõinek legtöbbjét az én het-
venes korosztályom még ismerte, és ezért érdekes olvas-
ni az élettörténetüket. A történelmi személyekrõl pedig a
falunkat érintõ részletek is megjelennek. Ebben a rész-
ben volt talán a legfontosabb a kutatási munka és a fellelt
dokumentumok hû tolmácsolása. A sok „társszerzõ” írá-
sa élvezetes, kellemes, olvasmányos családtörténet.

A tragikus események, bûnesetek korabeli évköny-
vekbõl, periratokból és újságcikkekbõl kigyûjtött sze-
melvények, melyek korrajzként hûen tükrözik a falusi
közösségben élõ emberek múltbeli kisebb-nagyobb bot-
lásait és bûnbeesését.

A történelmi rész Lovászpatona földesurainak csa-
ládfáit és áldásos, vagy „áldatlan” uralmuk hagyatékát
mutatja be.

A második kötet címe: Apáink szülõföldje. Méltó
folytatása a Lovászpatonának szeretettel…-nek. Ez a
könyv több részre tagolódik, mint az elsõ kötet, mert az
író ebben már nemcsak a lovászpatonai embereket, törté-
néseket mutatja be, hanem a nem csekély értékû épített
környezetet is.

Az emléktáblás Lovászpatonaiak neveit olvasva
büszkeség feszíti a mellemet, hogy egy ilyen kicsi falu-
ból mennyi híres és értékes ember származott, akiknek
szerte az országban emléktáblát állított az utókor. Érde-
mes õket név szerint felsorolni: Bánki Donát mérnök-
feltaláló, dr. Babics Antal Kossuth-díjas orvospro-
fesszor, dr. Babics Endre kanonok, dr. Horn Miklós nö-
vénynemesítõ, Bácsi Sándor evangélikus lelkész, püs-
pökhelyettes, Kollár Kálmán zenepedagógus-karnagy,
dr. Tiborcz Sándor balesetsebész fõorvos, dr. Beke Fe-
renc Kossuth-díjas növénynemesítõ, dr. Czirfusz Ferenc
tanár, a bajai fõiskola megalapítója, Medgyesi Somogyi
János királyi alkancellár, államtanácsos. Életüket, példa-
adó munkásságukat történelmi hûséggel mutatja be a kö-
tet.

A visszaemlékezések hasonlóak az elsõ kötetben
megjelent írásokhoz, és az „ismerõs arcok” itt is színes
és lenyûgözõ élettörténeteket vonultat fel. Olvashatunk
Bogyay Viktor fõjegyzõrõl, dr. Gyulavári Oszkár nö-
vénynemesítõ-kandidátusról, Horváth János kántortaní-
tóról, Józsy Béla és Béláné tanítókról, Kováts József fõ-
jegyzõrõl, Horváth Attila iskolaigazgatóról, Molnár Já-
nos férfiszabóról, Molnár Jánosné takarékszövetkezet-
alapítóról, Mórocz Antal plébánosról, Stróbl Sándor ura-
dalmi fõintézõrõl, Vigh Gyula kõmûvesmesterrõl és
Vigh István földmûvesrõl. A szerzõk követendõ életmû-
veket állítanak példaként a mai ifjúság számára.

Lovászpatona díszpolgárai hárman vannak: Kossuth
Lajos, Kollár Kálmán és dr. Váczi Béla. Bizton merem
állítani, hogy megérdemelték e kitüntetõ címet, életpá-
lyájukat és Lovászpatonához kötõdésüket érdemes meg-
ismerni.

A mûvészek, alkotók így csokorba szedve egy remek
színes társaság. Van köztük író, költõ, festõ, grafikus, fo-
tós, hivatásos és amatõr egyaránt. Szinte hihetetlen, mi-
lyen mûvészi indíttatást tudott adni e falu a szülötteinek.
Boldogsággal tölt el, hogy az idõsebb generáció mögött
már felsorakoztak a fiatalok is. A gyönyörû verseket
öröm volt olvasni, mert a szeretet hatalmáról gyõznek
meg bennünket, ahogy Sós Zsigmond grafikusmûvész
megindító grafikája is.
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A Történelmi épületek e kötetnek jelentõs részét te-
szik ki, mert az életünk színtere az épített környezet. Iga-
zán régi mûemlék az 1200 körül épült evangélikus temp-
lom, melyre méltán lehet büszke a falu. Ez az ország
egyik legrégebbi temploma. Sok vihart, átépítést, felújí-
tást megért sorsának története tanulságos és egyben ér-
dekes olvasmány. A falu közepén szép parkban álló
késõbarokk kastély, amely most iskolaként hasznosul, a
Festetics és a Somogyi család ízlését örökíti meg. A kas-
télyban lakó fõúri családok gazdasági épületei, az általuk
építtetett szép katolikus templom, a felekezeti iskolák,
kocsmák, boltok és egyedi parasztházak korabeli és mai
fotókkal színesített története õrzi a falu értékeit a jövõ
számára.

Az Emlékhelyek a világháborúk hõsi emlékmûveit, a
vallásos érzületbõl, fogadalomból vagy hálából felállí-
tott kõ- és fakereszteket, a pedagógusoknak állított em-
lékfalat mutatja be. Az író nem feledkezett meg a külön-
bözõ foglalkozások és mesterségek mûvelõirõl sem, idõ-
rendben felsorolta a papokat, tanítókat, községi vezetõ-
ket, orvosokat, iparosokat stb. Jó volt böngészni a nevek
között, hogy hol találom meg valamelyik õsöm nevét,
vagy egy-egy ismerõst.

A könyvek esztétikai értékét Horváth Réka lovász-
patonai kötõdésû grafikus illusztrációi emelik. A névmu-
tató pedig majd félezer nevet sorakoztat fel, akikrõl a
könyv megemlékezik.

Ismertetõmet, vagy inkább ajánlásomat azzal zárom,
hogy e két kötet annak is kellemes és hasznos olvas-
mány, akinek a térképen kell megkeresnie, hogy hol van
ez a Veszprém megyei gazdag történelmi múltú kis falu,
Lovászpatona.

(Bartháné Borsó Katalin [szerk.]: Lovászpatonának
szeretettel… Lovászpatona, 2012; Apáink szülõföldje.
Lovászpatona, 2015)

Mezõ Lászlóné

DUKRÉT GÉZA:
Siter1

Dukrét Gézát, a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ
és Emlékhely Társaság elnökét több mint fél évszázada,
1965-ben nevezték ki a földrajz–biológia tanárnak a Bi-
har megyei Siter községbe. Mint a legtöbb, népe iránt el-
kötelezett pedagógus, õ sem elégedett meg az elõírt tan-
órák mechanikus „leadásával”, hanem érdeklõdni kez-
dett a település múltja iránt, s diákjai bevonásával gyûj-
teni kezdte a hagyományos népi kultúra még fellelhetõ
emlékeit, amikbõl aztán szép gyûjteményt állított össze
az egyik osztályteremben. Az effajta munka nem csak
tudományos szempontból fontos, de azért is, mert a diá-
kok érdeklõdését felkeltve a falu értékrendjében na-
gyobb megbecsülést kapnak a régi paraszti élet reliktu-
mai. Amikor „kis múzeumukat” felszámolták, nem hagy-
ta elkótyavetyélõdni az anyagot, hanem megmentette,
gondosan megõrizte és a tárgyi anyag mellett gyûjteni
kezdte a hagyományos népélet ismeretanyagát is. Az
1980-as években kapcsolatba került dr. Kós Károly, Ko-
lozsváron élõ néprajzkutatóval, akinek szakmai segítsé-
gével elkészítette elsõ néprajzi tanulmányát a bihari Siter
rokkáiról, amivel késõbb díjakat nyert a kolozsvári Kriza
János Néprajzi Társaságnál, valamint a budapesti Ma-
gyar Néprajzi Társaságnál.

Így lett Dukrét Tanár Úr „önkéntes néprajzi gyûjtõ” –
ahogy belsõ Magyarországon nevezték az ilyen érdeklõ-
désû embereket –, s innen már könnyû volt felkeltenie
magában a helytörténeti–honismereti vonzalmat. Ehhez
kedvezõ szél érkezett, mikor az 1980-as években a nép-
tanácsok utasítást kaptak, hogy állítsák össze minden fa-
lu történetét. Persze könnyû volt kiadni az effajta utasítá-
sokat, amikor a magyar kisebbség részérõl megnyilvánu-
ló érdeklõdésre nem lehetett megfelelõ forrásmunkák-
hoz jutni. Dukrét Géza azonban akkor már – ahogy a va-
dászok mondják – szagot fogott, s ha nehezen is, de hoz-
zájutott a legalapvetõbb irodalomhoz. 1990 után pedig
élt a megváltozott lehetõségekkel. Fölismerte, hogy Siter
történetét csak az egész bihari Hegyköz múltjával együtt
lehet megragadni, s nagyszabású munkába fogott. Ennek
megfelelõen ez a könyv nem kizárólag Siterrõl szól, he-
lyet kap benne a Hegyköz földrajza és történelme, vala-
mint egy-két hegyközi település hagyományos kultúrájá-
nak néhány jelensége.

Bihari Hegyköznek nevezi a néprajzi szakirodalom2

a Nagyváradtól keletre, a Berettyó és a Sebes-Körös kö-
zött elterülõ dombvidéket. A középkorban Kis- és
Középkalota volt a vidék neve, s hazánk azon tájai közé
tartozik – mint például Göcsej, Ormánság, vagy akár Ka-
lotaszeg –, amelynek határát sohasem lehetett egyértel-
mûen és pontosan meghúzni, mert különbözõ átfedések
vannak, itt fõleg az Érmellékkel és a Rézaljával. Talán
Zentai János Ormánságnál alkalmazott módszerével,3 a
települések közötti hagyományos házassági kapcsolatok
statisztikai vizsgálatával lehetne hozzájárulni a tájegy-
ség egyértelmûbb körülhatároláshoz.

A Hegyköz falvainak zöme Árpád-kori település, a
magyarság a X–XI. század fordulóján szállta meg, ami-
kor védelmi vonalát kiterjesztette a Sebes-Körös völgyé-
ben a Királyhágón túlra, és hatalmas királyi birtokokat
hozott létre. A tatárjárás elõtti vidék gazdasági fejlettség-
ét mutatják az XIII. század elejérõl való oklevelekben
szereplõ szõlõk, gyümölcsösök és malmok. A középkor-
ban a vidék legnagyobb települése Várad után a megyé-
nek nevet adó Bihar volt, ami után Csatár és Szalárd kö-
vetkezett, de a fejlettebbek közé tartozott Siter is.

A település nevének eredetére több elmélet is szüle-
tett, de egyik sem tekinthetõ egyértelmûen helytállónak.
Elsõ írásos említése az 1291–94-es püspöki tizedjegy-
zékbõl ismert, de Jakó Zsigmond szerint „a környék be-
települését ismerve biztosra vehetjük, hogy a bihari vár
terjeszkedõ népei egy századdal elõbb megülték”. Miu-
tán néhány évszázad alatt felélték a vidék erdõségét, el-
sõsorban szõlõtermesztéssel foglalkoztak. A török idõk-
ben sokat szenvedett a Partiumra nehezedõ többszöri ha-
talomváltástól, míg aztán 1692-ben a török fennhatósá-
got hosszú idõre átvette az osztrák uralom, amit Siter a
Csáky grófok földesurasága alatt élt meg. A szerzõ jól
hasznosította a település múltjára vonatkozó, viszonylag
gazdag forrásanyagot. A hozzávetõlegesen ezer fõt
számláló településen a XIX. század derekán tûnt fel né-
hány százaléknyi román népesség, arányuk az XXI. szá-
zad fordulójára sem haladta meg a 10 %-ot.

Részletesen foglalkozik a szerzõ Siter XIII. század-
ban épült templomával és református egyházának törté-
netével. Az egyházközség valószínûleg 1558 körül jött

1 Adalékok történetéhez és népismeretéhez. Partiumi füzetek
82. Kiadja a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely
Társaság megbízásából az Europrint, Nagyvárad, 2015. 308 old.

2 Kósa László–Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tago-
lódása. Akadémia Kiadó, Bp., 1978. 115.

3 Zentai János: Adatok Ormánság néprajzi határának megál-
lapításához. A pécsi Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966.
77–128.



97

létre Csáky Farkas kegyurasága idején, iratai azonban az
1700-as tûzvészben elpusztultak. Rómer Flóris szerint az
egész régi templom freskókkal lehetett díszítve, ezeknek
azonban csak egy részét tudták megmenteni az utóbbi
évtizedek restaurálásai során. Dukrét Géza nem kis
büszkeséggel állapítja meg, hogy a kis település – ahol
23 évig tanított – templomát „különleges építészeti meg-
oldásai és ikonográfia szempontból ritka falképei miatt a
Kárpát-medence legértékesebb mûemlékei közé sorol-
hatjuk”.

A pedagógus szerzõ szíve természetesen elsõsorban
az iskolához húz, nem csodálkozhatunk, hogy a könyv
legterjedelmesebb fejezete Siter oktatási viszonyairól
szól. Meg is érdemli ezt a kiváltságot, hiszen elsõ, refor-
mátus fiúiskolája 1753-ban létesült, s az eklézsia anya-
könyve szerint Siter 96 családjából 52 fiú és 30 leány lá-
togatta az iskolát. A részletes nyilvántartásokból az is ki-
derül, hogy a XIX. században a tanítók díjazása fõként
természetbeni javakban történt, s ezek között legtöbb-
ször a must szerepel az elsõ helyen. A XIX. század végén
és a XX. század elején, akárcsak más településeken, itt is
egy sor alapítványt és alapot létesítettek a község földes-
urai, jobb módú lakosai, lelkipásztorai az egyházak, az
iskolák és a szegények megsegítésére. Siteren nem keve-
sebb, mint egy tucat alapítványról tudunk, ami a társada-
lom öngondoskodásának magas fokáról tanúskodik. Így
volt Takarékmagtári alapítvány, az Úrbéres gazdaközön-
ség országos tanítói nyugdíjalapja, A siteri ref. egyház
adó alapítványa, Párbér eltörlési alapítvány, Csizmadia
Julianna úrasztali és katedrai felszerelési alapítványa,
Járda készítési és templom környékének szépítési alapja,
Orgona alap, Harang alap, Csath–Sulyok szegény gyer-
mekek tankönyv segélyezési alapítványa, Egyházépít-
kezési alapítvány, Fakó Pál harang alapja, Szabó Pál
tûzbiztosítási alapítványa. Ezek az alapítványok elsõsor-
ban a református egyház zavartalan mûködését, valamint
a közteherviselés arányos megosztását szolgálták.

Az 1945 utáni halmozottan hátrányos évekkel na-
gyon szûkszavúan foglalkozik a könyv, az 1965–1988
közötti évekrõl is visszafogottan, de már a szemtanú hi-
telességével ír. Ebbõl megtudjuk, hogy milyen bünteté-
sekre számíthatott a kommunizmus idõszakában az a lel-
kes fiatal pedagógus, aki komolyan akarta venni az igaz-
gatói poszttal ráháruló felelõsséget, ezért a kinevezését
követõ második esztendõben már leváltották. Aki ismeri
Dukrét Gézát, az nagyon jól tudja, hogy azok közé a pe-
dagógusok közé tartozik, akik – Kodály Zoltán szavaival
– „nem dobják vissza déli harangszókor a maltert a ládá-
ba”. Vagyis nem csak az elõírásosan kötelezõ munkát
végzi el, hanem annál sokkal többet. Az 1980-ban újra
kinevezett Dukrét Géza Igazgató Úr „iskolamúzeumot”
hozott létre – amit késõbb megszüntettek, de egy részét
sikerült megmentenie –, nyaranta országjáró tanulmány-
utakat szervezett diákjai számára, amelyeknek költségeit
gyógynövénygyûjtésbõl, selyemhernyó- nevelésbõl fe-
dezték. Tehát a siteri iskola példamutató volt a megyé-
ben – fel is gyújtották egy alakalommal, a tettes persze
sohasem került elõ –, s olyan kezdeményezései voltak,
amik egyébként csak líceumokra jellemzõk. De hát mit
ér egy iskolaigazgató erõfeszítése, ha folyamatosan
csökken a gyermeklétszám? Emiatt 1980 után elõször
össze kellett vonni a felsõ, majd az alsó osztályokat,
2009-ben pedig végleg megszûnt Siterben a felsõ tago-
zat, s a gyermekeknek a mintegy 12 km-re lévõ Csatárba
kell ingázniuk. Ám emiatt Dukrét Géza már Nagyvára-
don aggódott.

De hát nem csak igével él az ember, és Siter lakossá-
gának a termelés, az anyagi kultúra területén sem kellett
szégyenkeznie. Elsõsorban a szõlõt kell említenünk, ami
fokozatosan kiszorította az Hegyközrõl az erdõt. „Külö-
nösen sajátos – írja Dukrét Géza – a birtoképítés-
ben-gyarapításban élenjáró erdélyi Csákyak XVIII. szá-
zadi viszonya a szõlõföldekhez és a bor forgalmazásá-
hoz.” De nemcsak a nagybirtokosok foglalkoztak kiter-
jedt szõlõmûveléssel. „A Bihar vármegyei adóösszeírás-
ok adatai szerint a Csáky birtokhoz tartozó települések
nagyobb részében a XVIII. század elejétõl folyt a szõlõ-
mûvelés, […] s Siter, Szalárd, de leginkább Margitta me-
zõváros területén volt a legtöbb jobbágyi kézben lévõ
szõlõföld.”

A könyv második felében Siter hagyományos nép-
életének egy-egy fejezetérõl olvashatunk rövid, tartal-
mas összefoglalókat. Gazdag képanyaggal illusztrált a
lakóházakat és a lakáshasználatot bemutató fejezet, kis-
sé elnagyolt a névtani (család-, ragadvány- és földrajzi
nevekkel foglalkozó) rész. Annál részletesebb – valóság-
gal önálló tanulmány – az ülõ- vagy gyalogrokka készíté-
sérõl, használatáról és díszítésérõl szóló írás. Azzal a je-
lenséggel állunk itt szemben, amikor egy használati
tárgy idõvel elveszti eredeti funkcióját, s megváltozik a
közösségben betöltött szerepe. A kenderfeldolgozás esz-
közei a szövés-fonás virágkorában elsõsorban minden-
napos tárgyak voltak, s némelyikük – mivel a nõi mun-
kához kötõdtek – különbözõ díszítésekkel szerelmi aján-
dékként is szerepelt, de a XX. században aztán ez a funk-
ciójuk is fokozatosan elkopott, s egyszerû piaci áruvá
váltak. Majd pedig, ahogy a kendertermesztés és -feldol-
gozás visszaszorult, a paraszti élet eszközanyaga is foko-
zatosan dísztárggyá vált, amit egyre inkább specialisták
készítettek pénzért, megrendelésre. Dukrét Géza gondo-
san följegyezte az 1840 és 1940 közti technológiai és
esztétikai változások folyamatát, ami – mint a legtöbb
népmûvészeti ágazatban – a geometrikus díszítõelemek
felõl változott a naturalisztikus motívumok felé. A jelen-
ség leírását gazdag illusztráció egészíti ki, ami – egyéb
eligazítás híján – a szerzõ rajzkészségét dicséri. A guzsa-
lyokkal együtt késõbb a leány- és asszonyfonók (fonó-
kák) is a múlt emlékeivé váltak.

Hátra van még az emberi élet néhány kisebb-na-
gyobb eseményének leírása, mint a disznótor, a lakoda-
lom és a temetéskor állított sírjelek. A magam részérõl
sajnálom, hogy ezek aprólékos bemutatására már nem
fordított a szerzõ olyan gondot, mint az elõzõekre. A far-
sangi szokásokat hegyköztótteleki gyûjtés alapján közli
a szerzõ – meglehetõsen szûkszavúan –, különösen a far-
sangvégi vénlánycsúfoló tuskóhúzás leírásának elnagyo-
lását sajnálhatjuk. A könyv Mellékletében aprólékos le-
írást olvashatunk a siteri református templom falképeirõl
(Emõdi Tamás és Lángi József tollából), valamint né-
hány adalékot Györffy István, K. Nagy Sándor, Mahler
György, Ady Endre és Gavrucza Tibor részben Siterre
vonatkozó írásaiból.

Dukrét Géza könyve tiszteletreméltó munka eredmé-
nye, de – mint maga írja Elõszavában – „Tisztában va-
gyok azzal, hogy ez még nincs befejezve. Az utánam jövõ
kutatónak – kutatóknak – lesz a feladata – feladatuk –,
hogy elvégezze – elvégezzék ezt a munkát.” Elismeréssel
szólhatunk arról, hogy neki(k) már könnyebb dolga/dol-
guk lesz, hiszen ez a könyv – Dukrét Tanár Úr munkája –
feltörte és mûvelhetõvé tette Siter történelmének eddig
terméketlen talaját.

Halász Péter
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HÁLA JÓZSEF:
Különös kövek, csodás csontok1

Kilenc dolgozat a népi geológia körébõl
Népi geológia? Ki hallott már ilyet? Vajon létezik

ilyesmi? Bizony létezik, s ahogy van népi természetis-
meret, népi gyógyászat, úgy ismerünk népi vagy más
szóval laikus geológiát is. Ezt azonban nem iskolákban
tanítják, hanem szájhagyomány által örökített „ismere-
tek és vélekedések” összessége. Errõl a tapasztalati úton
szerzett és apáról fiúra szálló „tudásról” szól Hála József
könyve, s mint kiderül, a népi geológia ismeretanyagá-
nak hagyományozódásából a korábbi évszázadok során
bõven kivették részüket írástudóink is, sõt – ha odafigye-
lünk, láthatjuk – még a mai képernyõs médiáink is.

Hatalmas ez az anyag, még ha csak a hazai termésre
tekintünk is. Ez a két és félszáz oldalas „könyvecske”
éppen csak ízelítõt ad belõle, sõt, érzésem szerint a szer-
zõ még saját tudásával is takarékosan bánik, mintha nem
akarná elpuffogtatni minden puskaporát. Mégis, megis-
merkedhetünk a kígyóköveknek és mondáinak keletke-
zéstörténetével, a mennykövek és a hozzájuk kapcsolódó
mondák eredetével, valamint az aranyat termõ szõlõk
kapcsán arról is, amit a mosott és bányászott arany mel-
lett a „termett arany”-ról tudni kell. Olvashatunk a kü-
lönbözõ ásványokkal és kõzetekkel kapcsolatos Bör-
zsöny-vidéki és általában a felföldi, valamint kolozsvári
néprajzi adatokról, továbbá a régi korok letûnt állatainak
tárgyi és szellemi emlékeirõl. Nem véletlenül említettem
a szerzõ takarékosságát, szinte minden fejezetnél úgy
éreztem, hogy éppen csak felcsigázza a téma iránti ér-
deklõdésünket. Mintha egy nagyobb tanulmánygyûjte-
mény bõvebb rezüméit olvasnánk csokorba szedve. Sze-
rencsére minden témakörrel kapcsolatban bõséges iroda-
lomjegyzéket kapunk, a kíváncsibb érdeklõdõk könnyen
utánanézhetnek a dolgok teljességének.

Mert számos, érdeklõdésünkre igényt tartó jelenség-
gel találkozunk a kötetben, olyanokra, amelyek különle-
gességükben is szorosan hozzátartoznak, hozzátartozná-
nak az általános honismereti mûveltséghez. Csak példa-
ként idézek néhányat olvasóink érdeklõdésének felkelté-
sére. A Börzsöny vidéki „népi geológia” adatai között
szerepel a Csesztvén található ehetõ föld. Ami csak egy
példa az elmúlt századokban fogyasztott ínségeledelek
közül: 0,6 %-os tápanyag (valószínûleg szerves anyag)
tartalmánál fogva ha „nem is táplálták a szervezetet, de
legalább a jóllakottság érzetét keltették”. Hála József is
megjegyzi, hogy a földevés szokását „különbözõ okok-
ból” világszerte gyakorolták, nekem is eszembe jut,
hogy Albert Schweitzer beszámolt önéletírásában a Kö-
zép-Afrikában ismeretes földevésrõl, amire ugyancsak
az éhínségek kényszerítették egy-egy vidék lakosságát,
de akik aztán a viszonyok megjavulása után is megtartot-
ták ezt a szokásukat.

Meglehetõsen kurtára vette a szerzõ a Kolozsváron
és környékén jól ismert gömbkövek keletkezésével és
felhasználásával kapcsolatos ismeretek bemutatását,
mert egy korábbi könyvében terjedelmes tanulmányt írt
a témáról (Ásványok, kõzetek, hagyományok. Bp., 1995.
246–260.). E szabályos gömbök eredetével kapcsolato-
san számos magyarázatot ismerünk, ezek közül ez alka-
lommal a legelfogadottabbról olvashatjuk, hogy „a har-
madidõszaki tenger üledékeibe a folyóvizek karbonát

tartalmú mészkõ- és márgadarabokat sodortak, s e ma-
gokat a terület szárazulattá válása után a csapadékvíz
feloldotta, s az így keletkezett meszes kötõanyag a ma-
gokból kiindulva, sugárirányban összecementálta a ho-
mokszemeket.” A különleges, természetalkotta, de em-
berkéz munkájára hajazó földtani képzõdmények már
olyan jeles, XIX. századi honismertetõ személyiségek
érdeklõdését is felkeltették, mint Kazinczy Ferenc és Jó-
kai Mór. A téma iránti történelmi érdeklõdést jól mutat-
ja, hogy a rövid, mintegy négy és fél oldalas dolgozathoz
a szerzõ nem kevesebb, mint 37 bibliográfiai tételt sorol
fel.

Hasonlóképpen viszonylag szûkebb területre lokali-
zálhatók a különbözõ bûnök túlvilági igazságszolgáltatá-
sának tekintett, büntetésként megátkozott és így kõvé
vált tárgyak, személyek köre. Ezeket a többfelé ismert
geológiai jelenségeket ízig-vérig a népi geológia köréhez
soroltatjuk, hiszen maga a képzõdmény elsõ ránézésre
sokszor úgyszólván fölismerhetetlen, csak a hozzáfûzõ-
dõ illúziók ismeretével válik azzá, amivé az évszázadok
– vagy talán évezredek – során rárakódó hiedelemanyag
varázsolja. Ilyen égi és földi erõk által létrehozott kép-
zõdmény az Istenmezején lévõ Noé szõlõje, amiben a né-
pi vélekedés szerint a fukar, irigy ember büntetéseként
kõvé vált szereplõk – jelen esetben szõlõtõkék – látha-
tók. A néprajzos szerzõ részletesen beszámol a folklórje-
lenség szakirodalmi párhuzamairól, de a geológus Hála
József beszámol a jelenség lehetséges tudományos ma-
gyarázatairól is. S bár a „kõvé válás” valószínûleg isteni
beavatkozásra következhetett be, a szerzõ helytörténeti
kutatóhoz méltó módon kihámozta, hogy a középkori
eredetû település Istenmezeje helyneve nem a Teremtõ,
hanem egy Isten nevezetû helybéli gazda Istenfélõbõl rö-
vidült nevébõl ered. A hiedelmekkel átszõtt történet kü-
lönbözõ helyi variánsainak számbavétele során az is ki-
derül, hogy ez a kõvé vált szõlõ a szájhagyomány szerint
Noé szõleje volt, ez a Noé pedig nem más, mint a helybé-
li, ördöggel cimboráskodó gazdag földesúr, akinek szõ-
leje durva kegyetlenkedései miatt kõvé változott.

De nemcsak a szõlõk váltak kõvé a túlvilági igazság-
szolgáltatás nyomán, hanem a különféle pénzek is, ami-
ket különbözõ – többnyire bûnös – célokból gyûjtöttek
vagy szórtak el. Szerte a Kárpát-medencében elsõsorban
a tatárokat kergetõ – vagy azok elõl menekülõ – Szent
Lászlóhoz köti a hagyomány a kõvé váló pénzek csodá-
ját. Gazdagon burjánzó folklór-variánsokká fûzte a fan-
táziadús népi geológiai gondolkodás ezeket az „egysejtû
Foraminiferákhoz tartozó állatkákat, melyeket meszes
héjjal körülvett protoplazma testük” miatt – a latin
nummus = pénz szóból eredõen – nummuliteszeknek ne-
veztek el a tudósok. Máshol, mint például a Csallóköz-
ben, kõvé vált lencsékrõl mesélnek.

A kötet két utolsó dolgozata a különbözõ õslények
maradványaihoz fûzõdõ mondákkal, hiedelmekkel fog-
lalkozik. Az egyik a tiszai halászok hálóit rongáló ma-
mutcsontokról szóló történeteket gyûjti csokorba. Persze
nemcsak mamutmaradványok akadtak a halászok hálói-
ba, hanem egyéb állatok csontjai is, mert „a Tisza medre
az õsemlõsöknek (gyapjas mamutok, gyapjas orrszavúk,
óriásszarvas stb.) európai viszonylatban is egyik legje-
lentõsebb elõfordulási helye”. Ezek a halászok által a Ti-
szában, Körösben, vagy éppen a Sztrigy folyóban talált
fosszilis õsgerinces-maradványok mára különbözõ mú-
zeumokban szolgálják a tudományos megismerés ügyét,
hacsak… hacsak nem dobták vissza a Kõrösbe, mint
Endrõdön, mert „a helységházban haszontalanul foglal-
ták a helyet, vagy ha nem használták fel kerítésre téve

1 Szerk.: Hadobás Sándor és Máté György. Kiadta az Érc- és
Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya, 2016. 246
old.
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madárijesztõnek, mint Sztrigyszentgyörgyön a Sztrigybõl
kihalászott õsgímszarvas-agancsot…” De azért igen sok
õslény – sárkány- vagy óriásmaradványnak hitt – csont-
ja, agyara került helyi vagy országos múzeumokba, s
igen sokhoz kapcsolódik valamilyen tudománytörténeti
szempontból értékes leírás vagy éppen anekdota, amiket
Hála József gondos munkája eredményeként megismer-
hetünk.

Érdemes megfigyelni ezeknek az õslénymaradvá-
nyoknak az irodalomban befutott karrierjét: a régi idõk-
ben (XVII–XIX. század) óriások, sárkányok emlékei-
nek, „kõvé vált ember-tsontok”-nak hitték, késõbb ezeket
a meséket „a Természettudók tsak nevették és semminek
tartották”, manapság pedig igyekeznek lefejteni a rájuk
rakódott földdel együtt a népi fantázia szülte meséket,
hogy segítségükkel tudományosan rekonstruálhassák
földünk évezredekkel ezelõtti élõvilágát. Egy kis túlzás-
sal elmondhatjuk, hogy a valamikori paleontológia, geo-
lógia emlékeit a rárakódott népi emlékezet õrizte meg a
mai és a jövõbeli tudomány számára.

Halász Péter

FANCSIK JÁNOS:

Rokkantteleptõl a Vásártérig

Magam sem tudom már, hányadszor veszem kezem-
be, lapozgatom és olvasgatom – szûnni nem akaró érdek-
lõdéssel – a fentebb említett könyvet, amikor ismerteté-
sének megírásához kezdek.

Az esszé igényességével készült, közvetlen hangú,
ízes-népies nyelvi fordulatokat is idézõ, olvasmányos
helytörténeti kötet – megkapó visszaemlékezés. Elvileg
kronologikus felépítésû, de a memoár természete miatt
az események sorrendje esetenként keveredik. A könyv
egyes részei a helytörténet egészén belül is megkülön-
böztethetõ mûfaji ismérvekkel bírnak: család-, hivatás-
vagy társadalomtörténetként jelennek meg.

Mindezek bemutatása elõtt azonban szívesen idézem
a Nobel-díjas Gabriel García Márquez maradandó meg-
állapítását, amely a most bemutatandó könyvre igazán il-
lik: „Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire
visszaemlékszik, és ahogyan visszaemlékszik rá, miköz-
ben el akarja mesélni.” Fancsik János sem egyszerûen az
életét írja le, attól lényegesen többet és mást is közöl ol-
vasóival. Könyvének egyik nagy értéke korának és kör-
nyezetének körültekintõ és sokoldalú leírása, kortársai-
nak – családtagjainak, munkatársainak, ismerõseinek –
árnyalt ábrázolása. Könyve így integrálódik karakteres
korlenyomattá, hiteles helytörténetté, amelybõl kiérzik,
sõt, sugárzik – a hely szelleme. A könyv szerzõje a rész-
letekre figyel, de az egészet látja – empátiáját ismerve –
talán a szívével is. S mint tudjuk: „Jól csak a szívével lát
az ember ...” (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

A könyv – a szerzõ saját szerkesztésében – hat na-
gyobb, igencsak kifejezõ címekkel ellátott fejezetbõl áll,
amelyek mindegyike jobbára rövidebb, de szintén beszé-
des közcímekkel tagolt részeket tartalmaz.

A Családgyökerek és oldalágak c. fejezetben (7–53.)
a kötet írója nagyszüleit, szüleit, fivérét, közelebbi-távo-
labbi rokonságának tagjait, szomszédjaikat, ismerõseiket
mutatja be, karakterüket rajzolja meg nagy érzékenység-
gel, családi környezetüket írja le igen plasztikusan. Kitû-
nõ megfigyelõ és jellemábrázoló képességét már itt fel-
villantja.

A Rokkanttelepi évek c. részben (54–120.) a szerzõ ti-
zennyolc esztendõs koráig megélt életét eleveníti fel, s
mint írja: „… az emlékek távoli homályában nemcsak az
események idõbeli sorrendje keveredik össze, hanem a
képzelet és a valóság elemei is kuszán összefonódnak.
Kibogozásuk lehetetlen, de talán nem is szükséges, mert
így együtt jelentik a gyermekkort, a gyökereket…”

A Diákkor c. fejezet (121–173.) valamivel bõvebb is,
mint ahogy az a címbõl következne, hiszen Az óvodában
kezdõdik, a cigányutcai iskola bemutatásával folytató-
dik, majd a Gimnazista lettem cím alatt a szerzõ egykori
kitûnõ tanáraira emlékezik tisztelettel és szeretettel. A
kamaszkor korhû eseményei után a Készülõdés az érett-
ségire zárja ezt a fejezetet.

Az orvosi pályán c. rész (174–295.) többek között hi-
vatás-, intézmény- és várostörténet is egyben. Mesél a
szerzõ a pécsi orvosegyetemi évekrõl, a salgótarjáni pá-
lyakezdés idõszakáról, az 1956. december 8-ai tragikus
eseményekrõl. Feleleveníti emlékeit a régi kórház vilá-
gából, leírja az új megyei intézmény „belakásának” tör-
ténetét, végül felidézi orvosi pályájának jelentõs állomá-
sait. Ez a fejezet a könyv legterjedelmesebb (mintegy
120 oldal) és egyben legtartalmasabb része is, amely sok
– például orvos- és helytörténeti, sõt, történelmi – szem-
pontból is kiemelkedõ jelentõségû.

A politika és a közélet mezsgyéin c. fejezet (296–
315.) is gazdagabb tartalmában, mint amire a cím utal.
Ugyanis a szerzõ ebben a mindössze húsz oldal terjedel-
mû részben nem csupán a parlamentben és az önkor-
mányzatban – országgyûlési, illetve városi önkormány-
zati képviselõként – végzett felelõsségteljes tevékeny-
ségének fõbb elemeit villantja fel, de családja életébe is
bepillantást enged, sõt, egyik szívügyérõl, a természet-
védelemrõl is értekezik.

Az Otthonaink a városban a könyv utolsó fejezete
(316–338.), amelynek Epilógus helyett közcíme alatt a
szerzõ maga is megfogalmazza, miért is írta meg köny-
vét. „Mindössze egy átlagos salgótarjáni polgár életút-
ján keresztül szerettem volna bemutatni szülõvárosom
történetének néhány eseményét, megörökíteni lakói egy
részének hétköznapjait, jellegzetes egyéniségeit, város-
részeit. Kissé részletesebb betekintést nyújtani a város
csaknem minden lakosát érintõ és érdeklõ kórház saját-
ságos világába.”

S, hogy Fancsik János elképzelése miként is valósul-
hatott meg maradéktalanul, minõsítetten magas színvo-
nalon, arról a könyv hátsó borítóján dr. Szvircsek Ferenc
salgótarjáni helytörténész sorai tanúskodnak, többek kö-
zött így: „Munkájának értékállósága mindenekelõtt a
szerzõ gazdag szakismeretére, és a szinte kimeríthetet-
lennek látszó, élettapasztalatából származó helyismere-
tére vezethetõ vissza. Ennek egyik forrása, hogy az el-
múlt évtizedek képét a foszlányokból, az emlékezet tör-
melékeibõl gondosan illesztette össze, gondosan, mert
nagy anyagismerettel rendelkezik, s Ormos Mária szava-
it felhasználva »olyan képzelõerõvel, amely nem mesék
kitalálására, hanem az egykori valóság rekonstrukciójá-
ra vehetõ igénybe«.”

A „szöveges rekonstrukciót” jó érzékkel válogatott
képek emelik meg: a fekete-fehér fotók a korlenyomat
vizuális alapjai. A kitûnõ képkockák fontosnak tartott
színhelyekrõl és személyekrõl tesznek tanúbizonyságot.
Feledhetetlen pillanatok, szomorú és vidám események
tárulnak fel a fotográfiák révén is. A könyv végén Mel-
léklet: Festmények a városról címmel, a szerzõ feleségé-
nek, F. Csaba Máriának több alkotása a képi hatásával és
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a színek erõsségével is jól egészíti ki a szövegtestet. A
Tartalomjegyzék után a szerzõ kézzel rajzolt város-
részlettérképe látható, amelynek hátoldalán a könyv cí-
mében szereplõ Rokkanttelep és Vásártér definíciója ol-
vasható.

A B5 formátumú, decens-dekoratív módon ízléses
kiállítású, grafitszürke borítójú, papírkötésû könyv a
Polar Stúdió Kft. salgótarjáni nyomdájában készült. A
szöveget Sebestyén Kálmán gondozta, a nyomdai elõké-
szítés Hernádiné Bakos Marianna munkája. A kötet
megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap, a Nógrád Me-
gyei Levéltárért Alapítvány és a Polár Stúdió Kft. támo-
gatta.

A könyv megjelenése elismerésre méltó összefogás
eredménye. Szerzõje, polgári hivatását tekintve orvos,
Fancsik János dr. pedig most különösen rászolgált, hogy
ezt a legújabb, a hely szellemét megidézõ remekmûvét
ne „csak” a család- és helytörténeti köteteket kedvelõk, a
lokálpatrióták és a széles olvasóközönség, de a Salgótar-
jáni Értéktár Bizottság figyelmébe is jó szívvel ajánljam.
Ugyanis ez a könyv nem egyszerûen egy helytörténeti
mû, de különleges és sajátos salgótarjáni érték az itt élõ
emberek és utódaik, a jövõ nemzedéke számára is.

(Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltá-
ra, Salgótarján, 2016. 338 old.)

Baráthi Ottó

XXI. századi történelmi almanach
Képeskönyv Tápiószele múltjáról

A Blaskovichok, Vicziánok hagyománytisztelete,
Flór Ferec, Gerendás Mihály, Boros Ádám, Tóth László
tudományos tevékenysége, Simonffy Kálmán zeneszer-
zõi bravúrjai lengedezik be ezt a képanyagával, a képek-
hez fûzött történelmi ihletettségû magyarázatával egye-
dülálló történelmi tápiószelei almanachot. Több évi elõ-
készület, elhatározás után látott napvilágot ez a helytör-
ténetileg rendkívül fontos összefoglaló könyv, talán an-
nak bizonyságául is, hogy a település megérdemli a vá-
rosi rangot. A város vezetésének komoly elhatározása,
hogy lesz ennek a könyvnek második kötete, amelyben
például Börtsök Samu festõmûvész, Pecznik János tan-
székvezetõ egyetemi tanár, Jánossy Andor akadémikus,
igazgató tevékenységével is foglalkoznak a szerzõk.

Ez a szép kiállítású könyv felelet arra a kérdésre: mi-
tõl város Tápiószele? A képes történelmi visszapillantás
egyértelmûen bizonysága annak, hogy Tápiószele köz-
ség minden idõkben meghatározó volt a Tápió menti
községek sorában. Kevés olyan környékbeli település
van, ahol vagyoni különbségek, családi, származási ran-
gok, hagyományok, különbözõ vallási felekezetek olyan
békében, a falu népének szellemi, anyagi gyarapodását
tudták szolgálni, kisebb súrlódások, viták ellenére, mint
ez a település. Mindig megtalálták azt a mai szóhaszná-
lattal ökonomikus megoldást, kompromisszumot, amely
a progressziót szolgálta.

A „kurta” nemesek, középbirtokos réteg a maga sajá-
tos körülményei között, sajátos életvitelükkel, gondolko-
dásmódjukkal a köz szolgálatába tudtak állni és akár há-
zasság révén, akár iskoláztatás útján, a közéletben vállalt
feladatok lelkiismeretes ellátásával a polgárosodást tud-
ták szolgálni. A vallási megosztottság inkább csak külsõ-
ségekben, ünnepi hagyományok továbbéltetésében jutot-
tak kifejezésre. A protestáns vallási felekezetek anyagi,
erkölcsi, szellemi egymásrautaltsága minden idõkben
érezhetõ volt és ez a felekezetek számára nyújtott segít-

séggel megoldódott, akár iskolaépületrõl, imaházról,
templomról, annak bérbeadásáról, építéséröl volt szó. A
különbözõ felekezeteket szolgáló templomok legtöbb
esetben közadakozásból bõvültek vagy épültek meg,
ezért például a római katolikus templom eklektikus, az
evangélikus templom egyhajós, copf stílusban tudott
megvalósulni, a református templomot a híres Czigler
Gyõzõ mûegyetemi tanár tervezte, míg a közölt zsinagó-
ga tervezõje ismeretlen, de a XIX. századi klasszicizáló,
timpanonos, nemzeti stílusra, elképzelésre lehet bizonyí-
ték. Kár, hogy lebontották, mert a temetõ mellett, a holo-
kausztot megelevenítõ névsor, márványtábla mellett bi-
zonysága lehetne az itt élõ zsidóság emlékének, tevé-
kenységének. Megidézhetné Lichteinstein Ignác rabbi
emlékét, aki a maga korában nagyobb vitát és sajtótáma-
dást kapott, mint a tiszaeszlári zsidó vérvád a maga ide-
jében.

Gócsáné dr. Móró Csilla, a könyv egyik szerzõje tör-
ténészi rutinnal mutatja be a falu (elsõ említése a Váradi
Regestrumban – Scela – 1219-bõl való) történetét. Régé-
szeti kutatások eredményeként tárgyalja a szkíták, kel-
ták, szarmaták itteni életét. Az Árpád-kori település után
a tatárjárás utáni korszak, a középkori Szele betelepülési
bizonyítékait sorolja fel, mintegy összefoglalva az eddi-
gi kutatások eredményeit. Történelmi tények, dokumen-
tumok alapján mutatja be hitelesen, az eddigi ismeretek
összegzéseképpen a település további történelmét. A hat-
oldalas összegzõ történelmi bevezetõt hitelessé teszi a
Váradi Regestrum borítólapjának közlése, az 1777-es
Tápiószele és Félegyháza területérõl készült színes tér-
kép, az 1876-os virilisek jegyzéke és az a szép pecsét,
amely 1900-ból való. Egyetértés van abban, hogy Wer-
bõczy István az 1520-as évek táján adomány és pereske-
dés útján Tápiószentmártonban, Tápiószelén, Tápió-
györgyén komoly birtokokat tudhatott magáénak. Soós
István történész 2000-ben ezt a történelmi tényt a követ-
kezõképpen fogalmazta meg: „Werbõczy nemcsak meg-
tartotta tápiószentmártoni birtokrészét, hanem késõbb
II. Lajossal maga és fia számára meg is erõsíttette birto-
kosi jussait. 1525-ben Werbõczy újabb birtok- résszel
növelte tápiószentmártoni földbirtokát.” Történelmi
tény, hogy ez a földbirtoknövelés csak Tápiószele,
Tápiógyörgye irányában történhetett, ezért írták le ezt
neves történészek különbözõ helyeken.

Megbecsülték a település zsidóságát, amely a keres-
kedelemmel, iparûzéssel, pénzügyi szolgáltatással, kap-
csolatainak a falu népét gazdagító szándékaival megha-
tározó volt a falu közösségének anyagi, szellemi életé-
ben, mondhatnám úgy is – a közéletében. Tiszteletben
tartották egymás szokásait, ünnepeiket, az ünnepekhez
kapcsolódó hagyományokat. A létszámban, vallási
összetételben többször változó falu népe igen sokat adott
magára, szûkebb környezetére, a vallási tradíciók to-
vábbélésére, a nemzeti gondolkodásmódra , életvitelben
a haza szeretetének kiemelt szerepére, egyáltalán arra sa-
játos falusi rangra, amelyet a századok során sikerült el-
nyernie, kialakítania. Az egyesületek, egyletek, szövet-
ségek mind-mind ennek jegyében mûködtek, ennek je-
gyében nevelték az egymás utáni generációkat. Nagyon
értékes dokumentuma a könyvnek az elsõ világháború
befejezése után, a trianoni keresztre feszítést követõen a
Magyar Országos Véderõ Egyesület keretén belül az Or-
szágos Frontharcos Szövetség megalakulása, tevékeny-
sége. A Tápiószelei Hadirokkantak Országos Szövetsé-
gének mûködése kiemelten fontos szerepet töltött be a
község életében. József fõherceg és neje több alkalom-
mal megtisztelte ezeknek ünnepi alkalmait. A Tápió-
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szelei Önkéntes Tûzoltó Egyesület megalakulása,
amelyben komoly anyagi segítséget jelentett Dr. Sze-
lényi Lajos önzetlensége, támogatása, napi feladatainak
teljesítése szintén a legnagyobb megbecsülést, anyagi,
erkölcsi támogatást kapta a faluban. Ugyanebbe a sorba
tartozik a Tápiószelei Levente Egyesület mûködése is,
amely elsõsorban testnevelési, honvédelmi felkészítést
jelentett a faluban a trianoni békeszerzõdés feltételeit
tiszteletben tartva. Ezek körül a szövetségek, egyesüle-
tek, szervezetek körül legtöbbször elõforduló nevek, sze-
mélyek: Verõczei Márton tanító, Hollósy János tanár,
Virányi Ferenc ny. altábornaqy, dr. Bitskey Illés fõjegy-
zõ, Árvai Imre tanító, Bartal János kereskedõ.

A négy szelei vasútállomás épületrõl és az ott szolgá-
lókról készült levelezõlap közlése bizonyítéka annak,
hogy az 1882. március 12-én felavatott és rendeltetésé-
nek átadott vasútvonal mekkorát lendített az Alföld pol-
gárosodásának ütemén. A budapest–szolnoki vasútvonal
rákos–újszászi szakasza ekkorra készült el és aránylag
gyorsan épültek meg eklektikus stílusban a vasútállo-
mások, szolgálva a közlekedés biztonságához szükséges
berendezések elhelyezését, szolgálati lakást biztosítva az
állomásfõnöknek, az ott szolgálatot teljesítõ alkalma-
zottnak. Ha rágondolunk a Tápió-vidék községeinek le-
hetetlen útviszonyaira, kiépítetlen megközelítési lehetõ-
ségeire, akkor a Szolnok–Budapest vasútvonal üzembe-
helyezése ennek a vidéknek legnagyobb áldása, az itt
élõk életviszonyainak megváltoztatásában a legfonto-
sabb történelmi esemény volt.

Kiemelten fontos volt a falu vezetésének minden
idõkben az iskoláztatás kérdése, ezért csak a legnagyobb
tisztelettel lehet gondolni és idézni azokat a kezdemé-
nyezéseket, amelyek mind-mind azt szolgálták, hogy a
tápiószelei és környékbeli gyerekek mindennapi szelle-
mi gyarapodása biztosított legyen, természetesen külön-
bözõ szinteken. Itt az elemi iskolákra, a polgári iskolákra
és a gimnáziumi kezdeményezésekre és sikerekre, ered-
ményekre gondolok. Én azt sem tartom véletlennek, en-
nek természetes velejárójaként, hogy a település annyi
tudóst adott a magyar tudomány különbözõ ágazátainak.
Hogy szép karriert befutott tudós elmék akár számûze-
tésként, akár a környezet kedvezõ megitélése kapcsán itt
töltöttek esztendõket, itt telepedtek le. Mint ahogyan az
sem a véletlen mûve, hogy Szelényi Lajos itt ajánlotta fel
birtokát egy, az egész nemzet mezõgazdaságát szolgáló
intézet létrehozására, kivirágoztatására, nagy elismert-
séggel és a magyar mezõgazdasági tudomány dicsõségé-
re.

Közel húszesztendõs közös munkánk során, több, a
Tápió mentéhez kötõdõ könyv lektorálása kapcsán el-
mondhatom, hogy Kucza Péter gyûjtõszenvedélyét is-
mertem, mégis meglepetés volt a szelei képes történelmi
könyv anyagának gazdagsága, sokrétûsége, színessége,
amely éppen ezzel tudja hitelesen visszaadni az elmúlt
évszázadok, évtizedek történelmi hangulatát, a település
szociológiai, társadalmi jellegzetésségeit, azt a sajátos
miliõt, amiben ez a település más tudott lenni, mint pél-
dául Tápiószecsõ vagy éppen Tápiógyörgye. A györgyei
embert, a györgyei családokat inkább izgatta, hogy a ne-
hezen összekuporgatott 5–6 hold föld mellé hogyan tud-
ja még megszerezni a szomszéd eladó 2–3 hold földjét,
esetleg szõlõjét. A tápiószecsõi gyenge aranykoronájú
földek arra kényszerítették a lakosságot, hogy a környék
településeinek napszámos feladataiban vállaljanak mun-
kát, majd a fõvároshoz való közelsége kialakította a min-
dennapi bejárást a köbányai sörgyárakba, konzervgyá-
rakba, a sertésvágóhídhoz, munkát vállaljanak a vasút-

nál, postánál, bejáró dolgozóként keressék meg a család
fenntartásához szükséges anyagiakat. Nagykáta régi me-
zõvárosi rangjához ragaszkodva szolgálta járási szék-
helyként a hozzá rendelt falvak közigazgatását, igazság-
szolgáltatását, földnyilvántartását, apró-cseprõ ügyeit,
az iskoláztatás fontos feladatát, amellyel nagy szolgála-
tot tett a járás falvainak a „nadrágos emberek” számának
gyarapodásában.

Nem sokkal azután, hogy a szarajevói pisztolylövés
eldördült, a különbözõ hadszíntereken megkezdõdtek a
harcok, egyre több behívót kézbesített a posta és megér-
keztek a háborús levelezõlapok is. Most, a Nagy Háború
centenáriumán megkülönböztetett ünnepi érzésekkel,
fájdalommal, hálával, kegyelettel és tisztelettel idézõdik
meg a barnított fotókon azon tápiószelei harcosok emlé-
ke, akik hõsiesen küzdöttek, több éves harc után hazatér-
tek vagy az életüket adták a haza védelmében. Így kerül
nevük és alakjuk ezen ünnepi tisztelgésként a könyvbe:
Varga János, Czédulás István, Szántha József, Katona
Károly, Benedek István, Kazsi Benjámin, Balla János,
Gócsa Mihály, Bárdy Isván, Bárdy Károly, Blaskovich
György, Ádám György, Gömöri Géza. Történelmi és
postatörténeti értéket képvisel az a tábori levelezõlap,
amelyet Bécsben is lebélyegeztek és Bartal Jánosné úr-
nõnek íródott Tápiószelére.

A háborúban eltûnt és elesett hõsök emlékére a hoz-
zátartozók, családtagok, rokonok, ismerõsök szerte az
országban emlékmûveket kezdtek állítani. A hõsök em-
lékének megörökítésére országszerte emelendõ emlék-
mûvek mûvészi színvonalának biztosítására 1922-ben
megalakult a Hõsök Emlékét Megörökítõ Országos Bi-
zottság. „A hõsöknek áldott emlékezete felé fokozott ke-
gyelettel tekint az egész nemzet: szent emléküket pedig
tiszteletben kell tartani nemcsak a mai nemzedéknek, ha-
nem a késõ utókornak is, hogy példájukból buzdítást me-
rítsen az önfeláldozásra és hazaszeretetre. Ez teszi köte-
lességünkké, hogy név szerint örökítsük meg mindazok-
nak az emlékét, akik életüket áldozták fel a hazáért,
mindnyájunkért.” Az 1924. augusztus 3-án felavatott két
méter magas Patrona Hungariae – Magyarok Nagyasszo-
nya sebesült katonát tartó alakja 207 tápiószelei hõs em-
léke elõtt tiszteleg.

Makovecz Imrével egy Kós Károly-kiállításon be-
szélgetve szót ejtettünk Tápiószele épített hagyományai-
ról, az úgynevezett úri lakokról, kastélyokról, kúriákról,
a középnemesség XIX–XX. századi életérõl, igényessé-
gérõl. Õ inkább az ezeket az építményeket körülvevõ
kertekrõl, parkokról örvendezett, azokat tartotta érték-
nek, példaadásnak. Nem véletlen, hogy ezek ismereté-
ben a Makovecz Imre Iroda építészmérnökeinek
kezenyoma ott maradt a községben, hol kihívóan, hol a
környezetbe símulva, tiszteletet parancsolón. Õ említet-
te, hogy a békebeli idõkben 16 ilyen építményt tudtak
összeírni, amibõl akkor már csak néhány volt látható tel-
jes mértékû funkcióváltással. Most ezeknek fényképei
itt sorakoznak ebben a történelmi visszapillantásban:
Káldy-kúria, Dubraviczky Elek kúriája, Simon-lak,
Simonffy–Geszner-kúria, Szelényi-kúria, Dubraviczky–
Bitskey–Györgyey-kúria, Benedicty-kúria, Geszner-
kúria, Ebeczky–Bakó–Vásárhelyi-kúria, Dr. Földes-lak,
Teszáry-kúria, Viczián Alber kúriája, Viczián István kú-
riája, Vosits-kúria, Sárközi–Szelik-kúria, Benkó Ádám
kúriája, Blaskovich-úrilak, Geszner-gyógyszertár. Soós
István történész szerint a napóleoni háborúkat követõ ga-
bonakonjunktúra tette lehetõvé ezeknek a megvásárlását,
megépítését. Ezek az udvarházak, kúriák kisebb nemesi
birtokok saját kezelésben levõ majorjának központi épü-
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letei voltak, amelyek egyben a birtokos lakóháza is volt.
A magyar nemesi lakóház, a klasszicizmus korának jel-
legzetes épülettipusa. Az elõkelõbb, vagyonosabb neme-
si kúria elõtt általában oromzatos oszlopcsarnok van, a
kisnemeseké különbözõ alakú épületszárnyakból állt.
Jellegzetessége az oszlopos tornác, melyre ablakok, aj-
tók nyíltak. Tápiószelén minderre találunk példákat, meg
arra is, hogy átalakítással legtöbb esetben rontottak az
eredeti alaprajzon, a ház megjelenésén. Építészettörté-
netrõl lévén szó, csak örömmel lehet nézegetni a török
kori hidat, amely átível a Tápión, s amelyet 1944-ben
felrobbantottak.

A kötet végén mintegy összefoglalásképpen szép ké-
peslapok, fotók sorjáznak a község minden idõkbeni ren-
dezettségét bizonyítandó. A gondosság, az iskolázottság,
a rend, tisztaság, jószándék szól ezekrõl a képekrõl
ugyanúgy, mint az iskolai csoportképek önfeledtsége, az
osztályok fegyelmezettsége és a falut szolgáló kereske-
dõk, iparosok öntudatos büszkesége, egyéniségük tiszta-
sága, az ifjúsági kör vezetõségének intellektusa, a sport-
klub tagjainak elszántsága.

Tápiószelén mindenkor nagy figyelmet kapott az is-
koláztatás kérdése, elemi, polgári iskolai, gimnáziumi
osztályok indítása és a község, illetve a környezõ falvak
ifjúságának oktatása, nevelése, továbbtanulási lehetõség
biztosítása. A könyv mûvészi igényességgel reprodukált
képei, felvételei, dokumentumai akarva-akaratlanul a te-
lepülés szellemi auráját, természetes szelei intellektusát,
befogadókészségét sugározzák. Nem véletlen, hogy a
még kevésbé megkeseredett „szikár, szigorú zenész, hû
magyar” elfogadta a szelei család vendéglátói meghívá-
sát és Bartók Béla tíz napot a községben vendégeskedett
és természetesen gyûjtött. Az már kevésbé a falu dicsõ-
ségére írható, hogy az ennek emlékét megörökítõ hófe-
hér márvány emléktábla egyszer s mindenkorra eltûnt az
épület bontásánál. A szelei emberek habitusát, az egész
falu szellemi örökségét elemezve feltétlenül meg kell
emlékezni befogadókészségérõl és itt elsõsorban a len-
gyel menekültekrõl való gondoskodásra, szeretetteljes
vendéglátásukra gondolok.

A kötet végén szereplõ tudósok, mûvészek a tehetség
és a szorgalom mellett ennek a szellemi igényességnek,
rendezett közéleti viszonyoknak is köszönhetik karrier-
jüket. Erre büszke lehet a város és nem kevesebb büszke-
séggel lapozgathatják most ezt a rendkívül gazdag, em-
lékeket idézõ kötetet is. A jól szerkesztett kötet minden
lapja, a barnított fotók, a képekhez írt történelmi magya-
rázatok, s így együtt a Tápiószele Anno rímel Babits Mi-
hálynak alábbi gondolatára: „Múlt nélkül nincs jövõ, s
mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapasz-
kodhatsz a jövõbe.”

(Gócsáné Móró Csilla–Kucza Péter: Tápiószele An-
no. Képes történelem városunk fénykorából a kezdetek-
tõl 1945-ig. Tápiószele Város Önkormányzata, Tápió-
szele, 2016)

Bihari József

Szabadi Mihály hét kötete Sióagárd paraszti
világáról

A hetvenediktõl a hetvenkilencedik születésnapig ke-
reken kilenc éven belül ezerháromszáz oldalnyi széppró-
za született a népmûvelõ-koreográfus-folklorista tollá-
ból. Az õ korában ez bizony nem kis teljesítmény. Fõleg
annak fényében, hogy nem pusztán mennyiségi teljesít-

ményrõl van szó, hanem figyelemre méltó tartalmi és
formai minõségrõl is.

A Száz Magyar Falu Könyvesháza sorozatban másfél
évtizede igényes Sióagárd kötet jelent meg Gaál Zsu-
zsanna szerzõségével. Annak gazdag helytörténeti tartal-
ma azonban mégis szegényebb leírás lenne a faluról Sza-
badi Mihály mûvei nélkül. Az általa írt hét kötet termé-
szetesen bõségesen nyújt életrajzi vonatkozásokat is,
emelletti igazán nagy értéke mégis inkább az, hogy az I.
világháborút követõ évektõl az 1956-os forradalmat kö-
vetõ évekig olyan helytörténetet tesz elénk, amely egy, a
néprajzáról híres falu hétköznapi történelmének hû
visszaadása, mégha az – egyébként jobbára felismerhetõ
– szereplõk nevét az író meg is változtatta, vagy olykor
egy-egy személyben két-három valóságos életet, jelle-
met ötvözött. A paraszti világ sióagárdi valósága ugyan-
akkor a legtöbbször kitágítható korabeli magyar sorsok
rajzává. A magyar történelem ismeretében aligha megle-
põ, hogy ezeknek az életeknek az ábrázolása a legtöbb-
ször tragikusan zárul, vagy legalábbis szomorkás, kese-
rûen visszaidézõ szerzõi vallomásokat is magában fog-
lal. Ez a szubjektív felhang azonban nem sérti a honis-
mereti tartalom tényeit, sõt, magyarázólag ráerõsít azok
igazságára. Nem véletlen, hogy a nemzetközi hírt is szer-
zõ néptáncegyüttesek, -csoportok vezetõjeként, illetve a
kárpát-medencei néptáncmûvészetben közismerten ran-
gos koreográfiák megálmodójaként Szabadi Mihálynak
az írásaiban a legfigyelemreméltóbb részek a szûkebb
hazája folklórját bemutató oldalak. A néptánc mellett a
népdal és a népzene, a viseletek és a szokások, a hétköz-
napi munka és az ünnep hagyományai, vagy például a
népi díszítõmûvészetek és kismesterségek értõ és egyben
érzõ ábrázolását kapjuk ezeken a lapokon. A földmûve-
lés és állattartás, valamint a nagy írói kedvvel ábrázolt
szõlõtermesztés és borászat, no meg a pincefalu egykori
világának ismerõjévé is válik az olvasó. Ám a tágabb
mûvelõdéstörténet tényei sem sikkadnak el, a kulturális
intézmények és az iskola is bõven adnak témát. És a –
Sióagárdon szinte teljes kizárólagosságot élvezõ – kato-
likus egyházi életrõl is képet kaphatunk, s nem pusztán a
liturgikus hagyományok megcsodáltatása, hanem akár a
plébánosi vagy kántortanítói sorsrajzok révén is.

Forma, azaz szerkesztés és stílus tekintetében a népi
írók legszebb hagyományait követi. Egyetlen kötete sem
szolgálja a legcsekélyebb mértékben sem a modernitást,
megoldásai tekintetében nem napjaink divatos irányzata-
it, a közolvasói igényeket szolgálja ki. Eközben mégis
mindvégig olvasmányos, leghûbb folklórleírásai sem es-
nek valamiféle, itt fölösleges tudóskodás csapdájába.
Nyelve ízes, valamennyi illõ alkalommal a paraszti vilá-
got idézõ. Szinte nyelvi fejtörõk vagy kvízek anyagszol-
gáltatója lehetne, oly sok, ma már a többségnek magya-
rázatra szoruló fogalmat, megnevezést használ, a hetedik
kötet végén talán éppen ezért nem is véletlen a kifejezé-
sek és szólások feloldásra való kigyûjtése. Ezek a leírá-
sokat is gazdagítják, másfelõl pedig a korabeli falusi
kommunikációs szabályokat és szokásokat is jól illuszt-
rálják. Ahogy haladunk elõre a kötetek olvasásával, egy-
re életszerûbbek a dialógusok, sõt, a helyenként a sze-
replõ gondolatainak mélyére mutató monológok is. Fel-
becsülhetetlen érték valamennyi könyvben a természet
és a táj, az ezekben megmerülõ ember leírása. Ezek a be-
kezdések már-már a prózavers vagy a tájlíra eszközeivel
élnek. No, és többször a humor...

A legelsõ kötetet, az Álmok, gondolatok, emlékek cí-
met hordozót az általa egykor vezetett és szeretett mun-
kahely (TADÓ, majd Megyei Mûvelõdési Központ) jog-
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utódja (Tolna Megyei Általános Mûvelõdési Központ)
adta ki a 70. születésnap tiszteletére meglepetésként. A
könyv két nagyobb részre bontható, az elsõben a helytör-
téneti-honismereti szándék uralkodik, és itt három feje-
zetet találunk. A falu általában, a falu folklórja és a falu
mûvelõdéstörténete követik egymást. A második rész
már a kisprózáé, ezek körében húsz elbeszélés, múltidé-
zõ írás füzérét kapjuk. Ugyanakkor több cím (pl. Sóska-
pulutyka, Fonóházi mesék, Borsónyûvés) is árulkodik ar-
ról, hogy ezeknek a soraiban is rendre visszakapcsolha-
tunk az elsõ részhez. A kötetet fotók illusztrálják. Ezek
készítõi közül feltétlenül kiemelést érdemel három tucat-
nyi kép szerzõje,a sióagárdi Balogh Mihály, aki évtize-
dek óta fényképekkel teszi ugyanazt, amit a könyv írója
szép szavakkal.

A második, Az én jussom címû kötet a kisprózáé. A
negyedszáz kis írás zöme új, de ezek közé a szerzõ az
elõzõ kötetbõl is néhányat ideválogatott, újraközölt. Et-
tõl függetlenül is, mintha az elsõ könyv második részé-
nek folytatását tartanánk a kezünkben, miközben már
novellista szerzõi szándékok is felismerhetõk. Kíváncsi-
ságot keltõ itt is több cím akár sajátosságával (pl.
Hótsár; Cseli Basa, hajsz Betyár), akár érthetõsége mel-
lett is sokat ígérõ honismereti és hagyományidézõ lehe-
tõségével (pl. A kenyér, A szappan, A csarnok, Egyszer
volt disznótor). Ez a könyv rövid, tizenöt oldalnyi, na-
gyon mélyrõl jövõ és egyben a legaktuálisabb önéletrajzi
résszel már elõrevetíti a következõ alkotás mûfaját. A
zûrzavarosan zakatoló szív rémületébõl, majd a gyógy-
ulás megnyugvásából fakad az írói kitárulkozás írása, a
Kórházi napló. (A kiadvány grafikái Decsi Kiss János
munkái.)

A harmadik, a legvaskosabb kötet az Iskoláim, amely
már valóságos önéletírás, és Szabadi Mihály elsõ har-
minchárom évének a krónikája. Tartalmilag méltó foly-
tatása az elõzményeknek. Helytörténet, honismeret, mû-
velõdéstörténet, életek és pályák méltatása, valóságos és
átvitt értelemben vett tanítók, tanárok, mesterek megidé-
zése mentén haladunk elõre. Megismerhetjük a falusi fiú
pesti, pécsi és szekszárdi megpróbáltatásait vagy éppen
örömeit, és Sióagárd mellett a falvak sorából bepillant-
hatunk a Bonyhád melletti Majos világába is. Innentõl
tágulnak a folklorista forrásai, meghatározó szerepet
kapnak mûködésében a Tolna megyei székelyek is. Nyil-
ván ez a kötet a „legszárazabb” stílusú a többi között, ám
értelemszerûen a „legcselekményesebb” is. (Ennek a
könyvnek az elõzõvel és a következõvel egyetemben a
Babits Kiadó volt a megjelentetõje, a késõbbiekben ebbe
a szerepbe a Schubert Grafikai Stúdió lép majd.)

Az Öregember az ablakban ismét a kisprózáé. Há-
rom részben mintegy negyven írást közöl. Ezek között a
korábbi olvasói visszajelzések alapján legkedveltebbek
is újráznak az elsõ két kötet alkotásai közül. A Múlt és je-
len címû rész az idõ valóságos természete szerint szer-
kesztõdik. Meghatározó terjedelemben és gondolataiban
is a múlt. És amikor a jelenbe lépünk néhány írásban,
azokban is a múlthoz képesti hangulat és vélemény viszi
a szót. A Sorsok, emberek címû rész elbeszélései már a
regényesség felé mutatnak, elõrevetítik a következõ há-
rom kötet mûfaját. Az Úton-útfélen féltucat kis fejezete
az elõzõ könyvet idõben mintegy folytató önéletírás,
egyben azonban a szerzõ hazaszeretetérõl, magyarságá-
ról tett vallomás. (Az illusztrációk Schubert Péter kezét
dicsérik.)

Az utolsó három év termése végül három regény. Eb-
ben az egyszavas, mûfajt jelölõ fogalomban azonban
nem kapunk igazi képet az írói keretrõl. Aki korunk re-

gényolvasói divatja alapján akarná a formát megérteni,
az csalódna. Szabadi Mihály eddigi írói munkássága ki-
csúcsosodásán ugyanis az elõzõ könyveibõl ismert rész-
tartalmakat és részformákat emeli egységbe. E regények
cselekménye egyaránt pár mondatban zanzásítható. A
falu és a paraszti világ alkotói szeretetérõl, a hagyomá-
nyok végtelen tiszteletérõl, a nehéz paraszti sorsok feltá-
rási módjáról viszont már oldalakon át lehetne értekezni.

Az És virágzott a berbecs címû alkotásban Kerekes
Vince kántortanító – ha nem is eredeti nevén – valóságos
személy sióagárdi sorsát regényesíti. Az ereiben kék vért
örökítõ feleség, Teréz; a sióagárdi munkáltató és felettes
plébános, a helyi orvos, a jegyzõ, a pedagógustársak a II.
világháború idején és az azt követõ években a magyar fa-
lura jellemzõ középosztálybeli és értelmiségi típusokat
testesítenek meg. Az 1940-es évek közepétõl az 1956-os
forradalom bukását követõ idõkig pedig már színre lép-
nek a korabeli magyar község kommunista vezetõi is.
Bemutatásuk, sorsuk vezetése közben ráláthatunk, hogy
miként változtatja meg a falut a szovjetizáló idõszak, ho-
gyan avatkozik bele nem csupán a történelem, hanem a
sérülõ – és ezért sokszor eldurvuló – falusi lélek is a jó-
ra-jobbra érdemes helyi „hõsök” életébe. Falut és népét
sirató, az egykori tanítók jóságát és hatását idézõ szép
szavú regénye ez Szabadi Mihálynak. (Az illusztrációkat
Szatmári Juhos László készítette.)

A Kisgazda címûben a ravatalon fekvõ öreg Muhar
Jóska életsors-filmje pereg a szemünk elõtt. A téeszbe
kényszerülõ korábbi reményeket sirattatja el az író az
öreg kisgazdát siratókkal. A végleg pusztuló paraszti vi-
lág és kultúra, ezzel a vélhetõen végleg pusztuló falubeli
szerves helyi társadalom, a valóságos emberi közössé-
gek búcsúztatójává is válik. A földbõl élõ és megélõ em-
ber és családja hétköznapi munkáit és ünnepi szokásait
az évszakok és ünnepkörök mentén fázisolja a szerzõ, és
közben bõvíti egyre tovább vetés és aratás, falatozás és
kortyolgatás, születés és halál (közte párválasztás és há-
zasodás) falusi mindennapi történelmét, már-már kis en-
ciklopédikus jelleggel is. (A képanyag Könyv Istvánnak
köszönhetõ.)

És végezetül az egyelõre utolsó, a Lakodalom... A té-
ma az összes elõzõben így vagy úgy már felbukkant. Az
új regény tudatosan vállalja fel, hogy ennek a fõtémának
a kapcsán vezet be minket a második világégés elõtti
Sióagárd – közvetve rengeteg falutárs – világába. Aki
szerelmes regényre áhítozik, ne vegye kezébe a mûvet!
A leírt korban a szerelem játszotta a legkisebb szerepet
két fiatal életének összekapcsolódásában. És ez a mû
mégsem tragikus, még csak nem is annyira szomorkás. A
kor parasztságának kapcsolódó szokás- és szabályrendje,
érzései és értékei, életritmusa, munkabeli és mûvelõdési
világa, közösségi és helyi társadalmi mûködése tárulnak
elénk, maga a lakodalom és közvetlen elõkészülete csak
egynegyednyi a teljes terjedelembõl. Ugyanakkor a leg-
színesebb írásrész minden korábbihoz képest. És a sorok
mögé rejtve egy egykori fiatal falusi ember férfivá – ez-
zel egyértelmûen családfõvé – avatódását kísérhetjük
nyomon. (A grafikák Sütõ Károly alkotásai.)

A hét kötet, sõt, azok egy-egy része önállóan is me-
gállja a helyét. Az igazi élmény azonban egységben be-
fogadni ezt a regényes honismereti folyamot. A falvakat
és azok hagyományait szeretõ és tisztelõ, õrzõ és szolgá-
ló olvasók számára emlékezetes órákat szerezhet a test-
ben bár korosodó, ám lélekben egyre fiatalodó, tudását
és fantáziáját jó szívvel ajándékozó szerzõ. A Tolna Me-
gyei Értéktár Bizottság méltán sorolta a legrangosabb
megyei értékek tárába Szabadi Mihály írói munkásságát.
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(Álmok, emlékek, gondolatok. Tolna Megyei Önkor-
mányzat Általános Mûvelõdési Központja, Szekszárd
2007. 148 old.; Az én jussom. Babits Kiadó, Szekszárd,
2009. 153 old.; Iskoláim. Babits Kiadó, Sióagárd, 2010.
292 old.; Öregember az ablakban.. Babits Kiadó, Sió-
agárd, 2012. 148 old.; És virágzott a berbecs. Schubert
Grafikai Stúdió, Sióagárd, 2014. 216 old.; A kisgazda.
Schubert Grafikai Stúdió, Sióagárd, 2015. 192 old.; La-
kodalom. Schubert Grafikai Stúdió, Sióagárd, 2016. 166
old.)

Say István

Katonahõseink – elfeledve?
A helytörténészek, történészek között szép számmal

találhatók megszállott, fanatikus kutatók, témájukat
„100%-nál mélyebben ismerõk”, akik hosszú évek mun-
kájával mondanak érdemlegeset választott területükrõl.
Olyanok már kevesebben vannak, akik az írott források
teljes hiányában állnak neki egy-egy terület kutatásának,
feltárásának. Az ilyen nagy kihívást vállalók között van
szerzõnk, akit a repülés és a pilóták iránti tisztelet inspi-
rálta a szerzõt arra, hogy történelmi emlékezetünk eme
fehér foltját eltüntesse. A magyar légierõk történetét
1945 és a rendszerváltás között politikai okok miatt nem
kutatták. Ideológiai és politikai okokból mûködött az
„elfelejttetés”. Ezen idõszakban és ezt követõen is több-
féle vélemény alakult ki Magyarország II. világháborús
szerepérõl. Késõbb a források teljes hiányában nem fog-
lakoztak a témával, így szinte a semmibõl kellett törté-
nelmet írnia B. Stenge Csabának. A hadtörténész–levél-
táros 2011 óta a Tatabányai Városi Levéltár igazgatója is
egyben, aki 18 évesen határozta el és 23 évig kutatta a
könyv alcímében szereplõ magyar királyi honvéd légi-
erõk második világháborús hadmûveleteit, személyi ál-
lományát.

A mû 34 vadászpilóta és további 4 felderítõ- és ne-
hézbombázó-pilóta katonai és emberi pályájáról, életérõl
közöl igen részletes adatokat, igyekszik átfogni a légierõ
teljes spektrumát. S most, hogy ezeket a biográfiákat ol-
vashatjuk, látható igazán, milyen hatalmas munka volt
ezt így bemutatni. Hazai és külföldi levéltárakból, né-
met, angol, orosz és amerikai hadilevéltárakból, családi
feljegyzésekbõl, esetlegesen megmaradt felszállási nap-
lókból kerültek elõ szisztematikus munkával a még fel-
lelhetõ vonatkozó adatok. Ezeket természetesen a nem-
zetközi szakirodalom megállapításaival állítja párhu-
zamba, ütközteti, esetenként azokat egészíti ki a törté-
nész. Az „ászok” közül 25-en élték túl a háborút, közü-
lük 17-en szétszóródtak a világ minden tájára. Ezért több
kontinensen is komoly családtörténeti kutatásokat kellett
folytatni a hiteles adatok felkutatásáért. Mivel a korabeli
dokumentumok jórészt szétszóródtak, érdemi informáci-
ók elõkerülésére gyakorlatilag nincs esély. Azért is, mi-

vel a kutatott személyek közül már csak egy volt pilóta él
94 évesen Chilében.

Az életrajzokban olvashatunk azokról a hadmûvele-
tekrõl, amelyekben részt vettek katonáink, akik közül
kb. 200 pilótát képeztek ki Olaszországban, a trianoni
békediktátum kijátszásával. Mivel az akkori politikai és
katonai vezetés a kisantant elleni harcban számított e
korszerû haderõnem teljesítményére is. Az õ támogatá-
sukkal sikerült Kárpátalja visszafoglalása, rendszeresen
bevetették õket a kassai bombázás után, a 2. magyar had-
sereg oroszországi hadmûveleteiben is részt vettek. 1944
elején az amerikai légerõ ellen is keményen harcoltak. A
korabeli, két hatalmasabb, egyenként is jóval erõsebb
hasonló fegyvernem ellen küzdöttek, összességében
600-nál is több légi gyõzelmet arattak felettük. A munka
az említett hadmûveletek, nagy összefüggések hátteré-
ben, korábbi tanulmányaira, és e mû 1. kiadására támasz-
kodva mutatja be a pilóták sorsát, a repülõgépek típusait,
leírását, korabeli ábrázolásait. A kötet ebbõl a szempont-
ból is hiánypótló munka, a 350 kép további dokumenta-
tív erõvel bír és még hitelesebbé teszi a leírtakat, részben
Pozsgay Gyula „csomagolásában”.

A kötet a 2006. évi elsõ kiadás után átdolgozva és bõ-
vítve majd a duplája terjedelemben jelent meg. Az elõzõ-
vel ellentétben B. Stenge Csaba itt már felveti ezen sze-
mélyek társadalmi megítélésének kérdését is. A magyar
társadalom továbbra is megosztott a II. világháborús
részvételünket illetõen, ami továbbra sem könnyíti meg
az „elfelejtett hõsök” rehabilitálását. Talán kevesen tud-
ják, hogy az elesett katonákat a Rákosi-rendszerben is
„hõsi halottként” jegyezték be az anyakönyvekbe. Az
életben és itthon maradott, meghurcolt, koncepciós pe-
rek áldozatává vált pilóták esetében az is csoda, hogy a
háború borzalmai után közülük többen a szovjetizálás di-
rekt politikai üldözéseit is túlélték. Velük együtt csak-
nem húszezer ember kérhette volna a rendfokozati reha-
bilitációt – aminek lehetõségét az ezredfordulót követõ-
en adták meg, de 2007-ben már meg is szüntették. Szûk-
ség lenne a rendfokozati rehabilitációkra, azzal együtt,
hogy végre tudatosuljon: a katonák nem politikusok, õk
parancsot teljesítettek és a hazájukat védték. B. Stenge
Csaba személy szerint elkötelezett ebben az irányban. A
könyv, túl azon, hogy hiányt pótol, olyan mélységben
tartalmaz információkat, amilyenhez hasonló összeállí-
tás nálunk szerencsésebb történelmû és nagyobb orszá-
gokban még nem készült az ott jobban megbecsült piló-
tákról. A tudati elmozdulás persze mindig a legnehe-
zebb, van még mit tenni! E könyv olvasása után talán va-
lamivel jobb lesz a helyzet e téren!

Tisztelet a hõsöknek, köszönet a szerzõnek!
(B. Stenge Csaba: Elfelejtett hõsök. A magyar királyi

honvéd légierõk ászai a második világháborúban Máso-
dik, bõvített, átdolgozott kiadás. Zrínyi Kiadó, Bp.,
2016. 402 old.)

Horváth Géza
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1142. II. Géza megalapítja a Tolna megyei Ci-
kádoron az elsõ magyarországi ciszterci
monostort, ahová az ausztriai Heiligen-
kreutzból jöttek a szerzetesek.

1192–1195. Összeállították a Pray-kódexet, benne a
legrégibb, összefüggõ szövegû magyar
nyelvemlék, a Halotti Beszéd.

1517. Megjelent Bécsben Werbõczy István Tri-
partituma.

1567. Oláh Miklós esztergomi érsek alapítványt
létesít a magyar diákok külföldi tanulmá-
nyainak segítésére.

1717. Mikes Kelemen megkezdi „Édes néném”-
nek küldött napló-leveleinek írását.

1792. Batthyány Ignác gróf erdélyi püspök csil-
lagvizsgálót hozott létre Gyulafehérvárott.

1792. Kolozsvárott állandó magyar színtársulat
alakult.

1817. Keszthelyen Festetics György megrendez-
tette az elsõ Helikon-ünnepélyt.

1867. Nemzeti Torna Egyletté alakult a pesti
Torna Egylet, s megkezdte a tornatanító-
képzést és a Szentkirályi utcai Tornacsar-
nok építésének szervezését.

1867. Jedlik Ányos feltalálta az elektromos dina-
mót.

1917. Üzembe helyezték Budapesten a József-
telefonközpontot.

JANUÁR

1817. Megindult Pesten Fejér György szerkesz-
tésében a Tudományos Gyûjtemény címû
folyóirat.

3. 1792. Megindult Bécsben a Magyar Hírmondó
címû politikai lap Görög Demeter és Ke-
rekes Sámuel szerkesztésében.

MÁRCIUS

1492. Hunyadi János seregével sikeresen meg-
védte Nándorfehérvárt.

23. 1917. Pácz Aladár szabadalmaztatta az izzólám-
pában is alaktartó volfram izzószálat, ami-
vel lehetõvé vált az izzólámpa nagyipari
gyártása.

ÁPRILIS

6. 1867. Pesten bemutatták Erkel Ferenc Dózsa
György címû operáját.

MÁJUS

1. 1592. Báthori Zsigmond fejedelem Bocskai Ist-
vánt nevezte ki váradi kapitánynak.

5. 1792. Kelemen László színtársulata magyar
nyelvû elõadássorozatot indított Budán.

15. 1867. Megalakult a Magyar Történelmi Társu-
lat.

JÚNIUS

8. 1867. I. Ferenc József osztrák császárt és felesé-
gét, Erzsébetet Magyarország és társ-
országai királyává és királynéjává koro-
názták Pest-Budán, s ebbõl az alkalomból
a budai Nagyboldogasszony-templomban
bemutatták Liszt Ferenc Koronázási mi-
séjét.

27. 1192. I. László magyar királyt Gergely bíboros,
pápai követ jelenlétében szentté avatták
Váradon.

29.–júl. 3. A Soli Deo Gloria Szövetség szervezésé-
ben ifjúsági konferencia volt a magyar
sorskérdésekrõl Balatonszárszón, több
mint 300 fiatal értelmiségi részvételével.

JÚLIUS

21. 1342. I. (Nagy) Lajost királlyá koronázták Szé-
kesfehérvárott.

28. 1867. A király szentesíti az 1867:XII. törvény-
cikket, a kiegyezés 69 §-ból álló törvé-
nyét.

AUGUSZTUS

1867. Megindul a Századok, a Magyar Történel-
mi Társulat közlönye.

24. 1842 Elhelyezik a pest-budai Lánchíd alapkö-
vét.

SZEPTEMBER

14. 1892. Kossuth Lajost Budapest törvényhatósági
közgyûlése a fõváros díszpolgárává vá-
lasztotta.

NOVEMBER

6. 1967. Az Egyesült Nemzetek nem állandó tagjá-
vá választották Magyarországot.

18. 1892. Megjelent A Pallas Nagylexikonának elsõ
kötete.

DECEMBER

27. 1867. A király szentesíti az izraelita vallás
egyenjogúságáról szóló 1867:VII. tör-
vénycikket.

* * *

x született, † meghalt

x 1442. Bakócz Tamás (Erdõd) bíboros, esztergo-
mi érsek († Esztergom, 1521. jún. 15.)

x 1517. Brutus János Mihály (Velence) humanista
történetíró († Gyulafehérvár, 1592. máj.
16.)

x 1592. Széchényi György (Kisszécsény) esztergo-
mi érsek († Pozsony, 1695. febr. 18.)

Honismereti évfordulónaptár 2017.
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x 1717. Haller László (?) erdélyi földbirtokos, fõ-
ispán († ?, 1751. márc. 1.)

x 1767. Bárány Péter (Miskolc) Széchényi Ferenc
titkára, a Tudományos Gyûjtemény mun-
katársa († Újarad, 1829. júl. 10.)

x 1792. Újfalvy Sándor (Kackó) földbirtokos, em-
lékíró, vadászati szakíró († Kolozsvár,
1866. júl. 16.)

JANUÁR

10. x 1842. Magyar Gábor Kiskunfélegyháza) tanár,
piarista szerzetes († Bp., 1912. aug. 5.)

20. x 1842. Konkoly-Thege Miklós (Pest) csillagász (†
Bp., 1916. febr. 17.)

27. x 1242. Árpádházi Szent Margit (Klissza) IV. Béla
király leánya († Margitsziget, 1271. jan.
18.)

FEBRUÁR

6. x 1817. Trefort Ágost (Homonna) mûvelõdéspoli-
tikus reformer, publicista, miniszter (†
Bp., 1888. aug. 22.)

9. x 1792. Bethlen János (Bethlenszentmiklós) poli-
tikus, 1848–49-es szabadságharcos († Pest
1851. márc. 17.)

19. x 1817. Kossuth Zsuzsanna (Sátoraljaújhely) Kos-
suth Lajos húga, a Védegylet egyik szer-
vezõje († New York, 1854. jún. 29.)

22. x 1792. Radics József (Szabadka) költõ, fõispán (†
Balatonalmás, 1879. aug. 21.)

24. x 1792. Ferenczy István (Rimaszombat) szobrász
(uo., 1856. júl. 4.)

27. x 1917. Devecseri Gábor (Bp.) költõ, mûfordító (†
1971. júl. 31.)

29. x 1892. Apor Vilmos, boldog (Segesvár) rk. püs-
pök († Gyõr, 1945. ápr. 2.)

MÁRCIUS

2. x 1817. Arany János (Nagyszalonta) költõ († Bp.,
1882. okt. 22.)

6. † 1967. Kodály Zoltán (Bp.) zeneszerzõ zenetu-
dós, népzenekutató, pedagógus (x Kecske-
mét, 1882. dec. 16.)

11. † 1817. Aranka György (Marosvásárhely) író, tu-
dományszervezõ, az megalakítója (x
Szék, 1737. szept. 15.)

11. x 1842. Eötvös Károly (Mezõszentgyörgy) író, új-
ságíró, ügyvéd († Bp., 1916. ápr. 13.)

16. x 1717. Weiss Ferenc (Nagyszombat) matemati-
kus, csillagász, jezsuita († Buda, 1785.
jan. 10.)

21. x 1817. Silye Gábor (Hajdúböszörmény) ügyvéd,
politikus († uo., 1895. jan. 17.)

29. x 1892. Mindszenty József (Csehmindszent) esz-
tergomi érsek, bíboros († Bécs, 1975. máj.
6.)

ÁPRILIS

8. x 1817. Laborfalvi Róza (Miskolc) színész († Bp.,
1886. nov. 20.)

11. † 1842. Kõrösi Csoma Sándor (Darjeeling, India)
nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia
megalapítója (x Kõrös, 1764. március 27.)

18. x 1817. Peterdy Gábor (Veresegyház) ügyvéd,
közgazdasági szakíró, a szabadságharc
idején Székesfehérvár polgármestere (†
Bp., 1892. júl. 30.)

20. x 1742. Tessedik Sámuel (Alberti) ev. lelkész, író,
pedagógus, az alföldi mezõgazdaság fej-
lesztõje († Szarvas, 1820. dec. 27.)

22. x 1817. Dobozy Károly zeneszerzõ, a magyar ci-
gányzene népszerûsítõje († Makó, 1860.
febr. 19.)

29. x 1867. Fényes Adolf (Kecskemét) festõmûvész (†
Bp., 1945. márc. 14.)

MÁJUS

2. x 1767. Zsoldos János (Köveskál) orvos, az elsõ
hazai egészségügyi jogszabály és nõgyó-
gyászati mû szerzõje († Pápa, 1832. máj.
12.)

5. x 1917. Losonczy Géza (Érsekcsanád) újságíró,
kormányának államminisztere, az mártír-
ja († Bp., 1957. dec. 21.)

6. x 1867. Iványi-Grünwald Béla (Somogysom) fes-
tõ († Bp. 1940. szept. 24.)

13. x 1717. Mária Terézia (Bécs) Magyarország ki-
rálynõje († uo., 1780. nov. 29.)

JÚNIUS

30. x 1892. Lajtha László (Bp.) zeneszerzõ, népzene-
kutató († Bp., 1963. febr. 16.)

JÚLIUS

3. x 1892. Hajnal István (Nagykikinda) történetíró,
egyetemi tanár († Bp., 1956. jún. 16.)

5. x 1867. Szamota István (Kunszentmiklós) nyel-
vész, történész († Bp., 1895. nov. 21.)

13. x 1717. Bél Károly András (Pozsony) történettu-
dós, irodalomtörténész, egyetemi tanár (†
Lipcse 1782. ápr. 4.)

AUGUSZTUS

11. x 1867. Almásy György (Felsõlendva) Ázsia-kuta-
tó, állattani és néprajzi gyûjtõ († Graz,
1933. szept. 23.)

13. x 1817. Thern Károly (Igló) karmester, zongora-
mûvész, zeneszerzõ († Bécs, 1886. ápr.
13.)

24. x 1917. Várterész Vilmos (Hunyaddobra) orvos,
sugárbiológus († Bp., 1972. máj. 24.)

SZEPTEMBER

1. x 1642. Bethlen Miklós (Kisben) erdélyi államfér-
fi, kancellár, emlékiratíró († Bécs, 1716.
okt. 27.)

2. x 1567. Thurzó György (Zsolnalitva) nádor, felvi-
déki nagybirtokos († Nagybiccse, 1616.
dec. 26.)
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4. x 1917. Maléter Pál (Eperjes) katonatiszt, az
1956-os forradalom egyik vezetõje és
mártírja († 1958. jún. 15.)

5. † 1942. Móricz Zsigmond (Bp.) író, újságíró, szer-
kesztõ (x Tiszacsécse, 1879. jún. 29.)

8. x 1742. Hertelendy Gábor (Gosztony) huszár altá-
bornagy († Gyöngyös, 1820. jún. 16.)

14. x 1817. István fõherceg (Buda) nádor († Menton,
Franciaország, 1867. febr. 19.)

21. x 1817. Gaál Sándor (Csíkszentgyörgy) szabad-
ságharcos, honvéd tábornok (†Nuterina,
Olaszország, 1871. jún. 17.)

27. x 1817. Splény Lajos (Pest) honvédhuszár ezredes
(† Konstantinápoly, 1860. jan. 13.)

x 1917. Mikecs László (Bihardiószeg) tanár, mold-
vai csángók történelmének kutatója, nyel-
vész († Taganrog, Szovjetunió, 1944. dec.
4.)

28. x 1817. Tompa Mihály (Rimaszombat) költõ, ref.
lelkész († Hanva, 1868. júl. 30.)

OKTÓBER
9. x 1892. Nadányi Zoltán (Feketegyörös) költõ, mû-

fordító († Bp., 1955. febr. 2.)
10. x 1867. Bellosics Bálint (Rédics) etnográfus, tanár

(† Baja, 1916. jan. 15.)

NOVEMBER
4. x 1867. Kapoli Antal (Gyalány) faragó pásztor, A

Népmûvészet Mestere († Somogyhárságy,
1957. ápr. 12.)

29. x 1742. Szuhányi Xavér Ferenc (Eger) jezsuita hit-
szónok, tanár († Kassa, 1824. jan. 28.)

DECEMBER
2. x 1817. Bangya János (Apaj) honvéd alezredes (†

Konstantinápoly, 1868. febr. 16.)
5. x 1867. Vári Rezsõ (Buda) klasszika-filológus, bi-

zantinológus, egyetemi tanár († Bp., 1940.
máj. 17.)

8. x 1842. Csiky Gergely (Pankota) drámaíró, mûfor-
dító († Bp., 1891. nov. 19.)

25. x 1892. Kovács László (Gerendkeresztúr) író, iro-
dalomtörténész, szerkesztõ († Bp., 1963.
júl. 2.)

Összeállította: Halász Péter

Hírek

Kilátóközpont és turistaház épült Budán
Átadták a Guckler Károly-kilátóközpontot, valamint a Hármashatár-hegyi turistaházat 2016.

július 14-én. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter a Pilisi Parkerdõ Zrt. turisztikai fejleszté-
sének átadásán elmondta, hogy 2010 óta a 22 állami erdészetben több mint 15 milliárd forint köz-
jóléti fejlesztés valósult meg. Egyebek mellett 40 új kilátót, 16 szálláshelyet, 9 erdei iskolát, száz-
nál is több erdei kiránduló- és pihenõhelyet alakítottak ki, illetve felújítottak 12 kilátót, 50 szállás-
helyet, 20 erdei iskolát és 60 kiránduló- és pihenõhelyet. A miniszter kiemelte: a közjóléti fejlesz-
tésekkel kirándulók milliói tudják szabadidejüket kulturált körülmények között eltölteni. A Pilisi
Parkerdõ Zrt. tavaly a fõvárosban és környékén csaknem 65 ezer hektár erdõterületen mintegy 20
millió látogatót regisztrált, és 750 kilométer karbantartott turistahálózatot kezel. Fazekas Sándor
hangsúlyozta, a parkerdõ fejlesztései a megfelelõ turisztikai infrastruktúra és a magas szintû szol-
gáltatások kialakítását szolgálták, a Hármashatár-hegyen 120 millió forint beruházásból hozták
létre a turistaházat, és benne a 36 férõhelyes szálláshelyet. (Magyar Idõk, 2016. VII. 15. 16.)

F

Megújult a Budakeszi Vadaspark
Esztétikai, valamint állat- és egészségvédelmi változásokon esett át a Budakeszi Vadaspark ma-

dárrészlege, amely így mostantól szebb és élhetõbb környezetben mutatja be az ott élõ szárnyaso-
kat. A madárrészleg faépítményei a park 1979-es nyitása óta meglehetõsen elkoptak, ezért a
vadaspark szakemberei a röpdesor régi faszerkezetét felújították, a felületkezelés során pedig új
színre is festették. A világosabb borításnak köszönhetõen a ketrecek szebbek, beláthatóbbak, élhe-
tõbbek lettek, a látogatók ezáltal még közelebb érezhetik magukhoz az ott élõ állatokat. A felújítás-
nak állat- és egészségvédelmi okai is voltak, hiszen a régi faszerkezet meglazult elemei miatt a ma-
darak jobban ki voltak téve a kisragadozóknak, például a nyesteknek, de a megújult és megerõsített
madárrészlegnek köszönhetõen most ez a veszély is elhárult. Fajspecifikusan átalakították az
egyes ketrecek berendezését is, hogy minden ott élõ állat igényeit a lehetõ legmegfelelõbb módon
tudják az állatvédõk kiszolgálni. A baglyok lábkímélõ, mûfüves megoldásnak örülhetnek, és újabb
társas kifutókat is kialakítottak, hogy az egymást megtûrõ madárfajokat – például a szarkákat és a
kacsákat – együtt lehessen látni. (MTI)
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Mûvelõdés. Közmûvelõdési havilap. Fõszerk.: Dáné
Tibor Kálmán. 2015. 10. 32 old. – A tartalomból:
Kránics Ervin – Szabó M. Attila: A Szeben megyei
EMKE történetébõl; Halász Péter: Huszonöt éves a La-
katos Demeter-egyesület; Dukrét Géza: XXI. Partiumi
Honismereti Konferencia; Csernák Béla: A nagyváradi
Posticum-ház; Killyéni András: Reklámok a gépkocsi-
gyártás hõskorában; Szalay Zoltán: Magyarózd népzené-
je Horváth István gyûjtései tükrében; Krafcsik Katalin:
Gúny- és ragadványnevek Magyarnemegyén.

Mûvelõdés. Közmûvelõdési havilap. Fõszerk.: Dáné
Tibor Kálmán. 2016. 4. 32 old. – A tartalomból: Dáné Ti-
bor: A bizalom mint társadalmi tõke; Halász Péter:
„…akinek emberhez méltó gondja van” – Deáky András
Magyar Örökség Díja; Romhányi András:: A Magyar
Kollégium; Varga Gabriella: „Mustármagok” éneke Ma-
rosvásárhelyrõl; Killyéni András: Profizmus a kerékpár-
ban a 19. szd. végén, kolozsvári megközelítésben; P. Bu-
zogány Árpád: Múlt századi erdélyi pedagógussorsok-
ról; Lupescu Radu: Károly Róbert kolozsvári polgárok-
nak adott kiváltságlevele 1316-ból; Máriás Róbert:
„…hogy napjaink ne csak elteljenek…” [Szathmári Fe-
renc: Páll Ágoston a korondi fazekas c. könyvérõl].

Mûvelõdés. Közmûvelõdési havilap. Fõszerk.: Dáné
Tibor Kálmán. 2016. 4. 32 old. – A tartalomból: Mogyo-
rósi Ágnes: „Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje;
Ábrám Zoltán: Kanadai magyar jelen; T. Veress Éva: A
nagyenyedi Bethlen-kollégium csombordi iskolája; Süli
Attila: A „kis Kossuth” és a honvéd tábornok –
Berzenczey László és Görgei Artúr a klagenfurti szám-
ûzetésben; Lakatos Artúr: A filozófus és a Vasgárda
[Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora, avagy
mi legyen a fasiszta múlttal? c. könyvérõl]; Csoma Gyu-
la: A tanuló felnõtt – Maróti Andor tanulmányai a mûve-
lõdésrõl és a felnõttoktatásról; Halász Péter: Két mold-
vai magyar néprajzi doktor [Nyisztor Tinka és Iancu La-
ura] arcképe; Vajda András: Értéktár: hagyomány, hasz-
nálat és kontextus.

Mûvelõdés. Közmûvelõdési havilap. Fõszerk.: Dáné
Tibor Kálmán. 2016. 6. 32 old. – A tartalomból: Péter
István: A református egység napja; Egyed Ákos: Szé-
kelyföld története három kötetben; Bellák Gábor: Csont-
váry 163; Cs. Szabó András: „Tanzen und springen, sin-
gen und klingen” – Közeleg a Csíkszeredai Régizene
Fesztivál; Ferencz Angéla – Silló Ágota: Romák közös-
sége a vizuális mûvészeteken keresztül; Ábrám Noémi:
Fekete Pál mûvészete; Cseke Péter: Írók a két világhábo-
rú közti hírlapoknál; Fülöp László: Gróf uzoni Béldi Pál,
a fõgenerális és családapa; Peti Lehel: Újabb könyv a
csángókról [Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki
könnyvemet…”]

Navrasics Tibor: „Az életet, ím megjártam”. Szerk.:
Tölgyesi József. Megyei Neveléstörténeti Társaság.
Veszprém, 2014. 199 old.

Németh Ferenc: Elfelejtett arcok, történetek, esemé-
nyek. Vajdasági mûvelõdéstörténeti olvasókönyv. Kiadja
Újvidéki Magyar Tannyelvû Tanítóképzõi Kar. Szabad-
ka 2015.

Ónodi Szabó István: Tárgyi emlékek Tök múltjá-
ból. Töki Helytörténeti Füzetek 4. Kiadja a Kortárs Kép-
zõmûvészetért 2004 Alapítvány. Tök 2015. 74 old.

Ózer Ágnes (szerk.): Élettõl életig a holokauszton át.
Fórum Könyvkiadó. Újvidék – Zsidó Hitközség, Sza-
badka. 2015. 426 old.

„Örökségünk a tér és az idõ”– Tanítványi tisztelgés
Filep Antalnak. A kötetet szerkesztette: Kürtössy Péter –
Máté Gábor – Varga Szabolcs. Kiadja a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi
Kapcsolatok Intézete. Néprajz – Kulturális Antropológia
Tanszék. Pécs 2014. 504 old. – Nagy Zoltán: Egy tisztel-
gõ kötet elé; Máté Gábor: Elõszó; Ekler Andrea: „Az ér-
telmiség hivatása” – Ekler Andrea beszélgetése Filep
Antallal; Holcsek Eszter: Népi épületek kutatási eredmé-
nyei a Balaton-felvidéken; Tanai Péter: Egy ágasfás túl-
élõ a 21. században; Zsonda Márk: Település és építészet
a chacoi [Argentína] magyaroknál; Kocsis Csaba: Ne-
mes kapolcsi Barcza Zsigmond malma – Adalékok a
kapolcsi vízimalmok történetéhez; Gebauer Hanga: „…
örökítette azt, a mi örökkévalóságra van rendelve“ –
Györffy István mint fotográfus, fekete-Körösvölgyi
fényképfelvételeinek tükrében; Horváth István: Egy
tárgy [hajómalom-modell] útja a múzeumi gyûjtemény-
be; Kürtössy Péter: Kártya a magyar kezében – A kártya-
játék helye, szerepe és alkalmai hagyományos közössé-
geinkben; Varga Szabolcs: A reformáció folyamata a Pé-
csi egyházmegyében a 16. században; Józsa Tamás: Az
építész gondolkodás kialakítása a népi építészet környe-
zet- és gondolkodásformáló hatásán keresztül (oktatási
modell); Dobai Szilvia: Két 18. és egy 19. századi szõlõ-
hegyi szabályzat Fejér megyébõl; Kabai Gergely: Ba-
ri-hegy – egy dél-balatoni szõlõhegy a 19-20. században;
Agócs Ruben: Élõföldbõl vadrezervátum, avagy a turul-
madár mentette [gemenci] Kádár [sziget]; Béres Sándor:
A vájkos – A vályogvetõ gödrök szerepköre a felsõ-
dámosi tanyavilágban; Glück László: A lakótelek-tulaj-
don topográfiája Máramarosszigeten (az 1770-es éve-
kig) – Topográfia és társadalomtörténet; Hosszú Csaba:
Adalékok a Szigetvidék történeti néprajzához; Marx Má-
ria: Az ígéret földjén – egy molnármester felemelkedése
a 18. század második felében; Máté Gábor: A kertesség,
a török uralom és a telkesítés összefüggései a mecseki
szálláskertes települések példáján; Filep Antal bibliográ-
fiája (1959–2014); Képek.

Õrség és Göcsej hagyományos almafái. Göcsej
Természetvédelmi Alapítvány. Zalaegerszeg 2014. 255
old.

Pongrácz Dániel: Határszéli Kálvária. Szomoróci
családunkat széjjelszórta a XX. szd. Kercaszomor ön-
kormányzata. 2015. 142 old.

Popély Gyula: Felvidék 1918 – 1928. Az elsõ évti-
zed csehszlovák uralom alatt. 2014.

Raffay Ernõ: Harcoló szabadkõmûvesség. Küzde-
lem a katolikus egyház ellen. 2014.

Rainer Pál (összeáll.): „Imádkozzék édes hazán-
kért…!” Levelek Laczkó Dezsõ piarista házfõnökhöz,
fõgimnáziumi igazgatóhoz, a Veszprémvármegyei Mú-

Honismereti Bibliográfia
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zeum igazgatójához az I. vh. idejébõl 1914 – 1919. Kiad-
ja a Laczkó Dezsõ Múzeum. Veszprém 2015. 180 old.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti
lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász
Múzeumért Alapítvány. 2015. 5. 28 old. – A tartalomból:
Cseh János: A Kengyel-Baghymajor közötti partvonulat
kelta településtörténete kutatásának újabb eredményei;
dr. Kalmár Pálné: Papp Izabella boldogságos élete és
küldetése; Iris: Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Príma Díjakat; dr. Jakab László: Kunok III. Világta-
lálkozója Kunszentmiklóson; Iris: A Hõsök terén szólt a
Lehel kürtje; dr. Praznovszky Mihály: Egy dunántúli a
peresi búcsún; Varga István: Kiskunkapitány avatás
Fülöpszálláson; dr. Bathó Edit: Levélári Nap Szolnokon;
Józsáné dr. Kiss Irén: A Lajosmizsei Jász Hímzõkör be-
mutatkozó kiállítása; Györffy István nyomában Anatóli-
ában – Elek György beszélget Bartha Júliával; Ari Ilona:
Jövõnk kulcsa a múlt – Országos Családtörténeti Konfe-
rencia Szolnokon; Oszét népmesék 2.; Fülöpszállási
Székely Gábor: Gál József látása (avagy vannak cso-
dák?); Durbints sógor: Sajtból van a hold?; Magyar Alíz:
15 éves a JÁKÓB; Õrsi Zsolt: A karcagi kun múzeum
egykori büszkesége; dr. Örsi Julianna: A vidék élni
akar; Fodor István Ferenc: A jásztelki szélmalmok; Far-
kas Kristóf Vince: Megújult Jászfényszarun az
1848-49-es katona síremléke.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti
lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász
Múzeumért Alapítvány. 2015. 6. 28 old. – A tartalomból:
dr. Selmeczi László: A moldvai jászokról; Metykó Béla:
Emlékezés a feledésbe merült, Jászberényi születésû
Bencsik Mihály jogtudósra; dr. Kalmár Pálné: Jász-kun
közéleti arcképek – Subadoktor; Hortiné dr. Bathó Edit:
Ezüstlánc-díjat kapott Jánoshida polgármestere; Iris:
Tudományos konferencia Tiszaföldváron; Iris: Szakmai
konferencia és kiállítás Nagykátán; Hortiné dr. Bathó
Edit: Dr. Langó Péter régész Jászfényszaru díszpolgára;
Bugyi Gábor: Cserkészkiállítás a Jász Múzeumban; Ma-
gyar Alíz: [Jász Baráti Társaságok] fóruma Jánoshidán;
Beszámoló a Kunhegyesiek Baráti Köre 2015. évi tevé-
kenységérõl; Andrási István: Hagyományos szakmák –
szakmai hagyományok Jászapátin; dr. Pusztai Gabriella:
A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum tárlata a Mi-
lánói Világkiállításon; Bognár Mária: 55 éves a jászbe-
rényi Déryné Vegyeskar; dr. Bathó Edit: dr. Örsi Julianna
néprajzkutató, ny. múzeumigazgató 65 éves; Iris: Tudo-
mányos ülés a jászberényi fõiskolán; Farkas Kristóf Vin-
ce: Újabb megújított síremlék Jászfényszarun; Petrányi
István: Karácsonyi történet; dr. Körei Nagy Katalin:
Jászkun kapitányok Jászalsószentgyörgyön.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti
lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász
Múzeumért Alapítvány. 2016. 2. 28 old. – A tartalomból:
Horváth Gergõ: Két újabb térképpel gazdagodott Be-
dekovich Lõrinc szakmai hagyatéka; Fülöpszállási Szé-
kely Gábor: Aki Petõfit látta Segesvárnál; Iris: A Kunsá-
gi Nõi Borlovagrend Bálint Napi ünnepsége Kecskemé-
ten; Oszét népmesék 4.; Vidovich Kálmán: Liliomos
zászló a jászkürt árnyékában – 90 éves a jászberényi
cserkészet; dr. Csáky Imre: Az 1745. május 6-án kibo-
csátott kiváltságlevél a jászok és kunok megváltásáról –
A Redemptio; Gulyás Erzsébet: Arató Antal, a székesfe-
hérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár ny. címze-
tes igazgatója kitüntetése; dr. Kalmár Pálné: „Adósai va-

gyunk szülõföldünknek…” – Negyedszázados a Jászok
Egyesülete; dr. Kalmár Pálné: Jász-kun közéleti arcké-
pek – Gubicz András; dr. Kaposvári Gyöngyi: Emlékün-
nepség Kaposvári Gyula 100. születésnapja alkalmából;
Kiss Henriett: 130 éve született Rácz Aladár cimbalom-
mûvész; Varga István: Kiskunkapitányok tanácskozása
Fülöpszálláson; Kókai Magdolna: Adatok Oláh Csiga
István népénekes életébõl; Fodor István Ferenc: Politi-
záló papok Jákóhalmán; Rédei Ilona: 25 éves a Dósai
Honismereti Szakkör Népdalköre.

Református Kalendárium a 2016. esztendõre.
Szerk.: Bereczki András. Kiadja a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület. [Nagyvárad] 2016. 287 old.
– A tartalomból: Bereczki András: „A legnagyobb ma-
gyar”; Mihály Lehel István: Gyülekezeti õrjárat [Hagy-
máslápos]; Székely Zsolt: Átvészelt századok [Magyarlá-
pos]; Igaz Árpád: A víz elsodorhat, a hit megtart [Óvári];
Mészáros Mihály: Tegnap és ma Szamosdobon; Mihály
István: Tudtam, mert hittem [Szatmárudvari]; Nagy Ró-
bert András: Mindig Istenben bízva [Magyarcsaholy];
Szabó Sándor: Reménységben elõre tervezve [Szilágy-
pér]; Simon-Szabó István: Éradonyi séta; Sándor Lajos:
Új szelek fújnak Nagyvárad-Újvároson; Bereczki And-
rás: Jegyzõkönyvön kívül-belül [Paptamási]; Lõrincz
Lóránd-Péter: Vadászi Református Egyházközség; Csiz-
madia Ferencz: Elõdök példájára építve [Szapáryfalva];
Csizmadia Ferencz: Egy telepes falu nyomában [Nagy-
bodófalva]; Boros Árpád: Ötszáz év kegyelembõl Szi-
lágyballán; Otthon lesz az új székházban – Csûry István
püspökkel beszélget Wagner Henrik; Délvidéken is élni
akarunk [a zombori ref. gyülekezet]; Serkentõ magyar-
nak maradásra – Karvanszky Mónika bécsi lelkésznõvel
beszélget Bereczki András; Serdültné Benke Éva: Hitval-
ló vagy Bibliakritikus [Kecskeméthy István]; Dr. Her-
mán M. János: Emlegetése 30 évig tilos volt [Tõkés Bé-
la]; Kupán Árpád: Nagy István 1848–49-es szabadság-
harcos mártír lelkész; Járosi Éva: Irodalmi arcképcsar-
nok (Gyulai Pál, dr. Csûry Bálint, Tóth Árpád, Mikó Im-
re, Méhes György, Gellért Sándor); Tófalvi Zoltán: In
memoriam 1956; Visky István: A híres erdélyi boszor-
kányper.

Rosonczy Ildikó: Orosz fegyverekkel Ferenc Józse-
fért. Tanulmányok I. Miklós 1849-es magyarországi be-
avatkozásáról. Magyar Napló 2016.

Somorjai Ádám OSB – Zimmer Tibor: A Szabad-
ság térrõl Washingtonon át a Vatikánba – és vissza
(Mindszenty József esztergomi érsek levelezése az
Apostoli Szentszékkel 1956 – 1971.) Veritas. Bp. 2016.
780 old.

Sutarski Konrád: Powiekszanie ojczyzny – A haza
kiterjesztése. Magyar Napló 2016. – Az 1965 óta Ma-
gyarországon élõ, mindkét országot hazájának érzõ len-
gyel szerzõ esszékötete.

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. A megye önkor-
mányzatának folyóirata. Fõszerk.: Karádi Zsolt. Kiadja a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Nyíregy-
háza 2015. 3. 128 old. – A tartalomból: Kiss Kálmán:
Luby Margit és Nagyar; Cservenyák László: Benedek-
falvy Luby Margit; Ratkó Lujza: Ember a tudósok között
– Luby Margit néprajzi hagyatéka; Németh Péter: Luby
Margit emlékezete; Kujbusné Mecsei Éva: Nõi sorsok
Szatmárból – Luby Zsigmondné Ilosvay Katalin élete
írásos hagyatéka tükrében; Takács Péter: Üzent a király
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– Szabolcs megye civil lakossága az I. vh. kezdetén (2.);
N. Szabó József: Az MKP és a tudományos elit
1944–1945; Kormány Gyula: Meteorológiai megfigyelé-
sek Nyíregyházán; Szilágyi Péter: Tízéves Móricz Zsig-
mond Kulturális Egyesület.

Szarka László: A multietnikus nemzetállam. Kísér-
letek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia
nemzetiségi politikájában 1918–1992. Fórum Kisebb-
ségkutató Intézet. Somorja 2016.

Szathmári Ferenc: Páll Ágoston a korondi fazekas.
Farkas Irén elõszavával. Kiadja a Romániai Magyar
Népmûvészeti Szövetség. Csíkszereda 2015. 128 old.

„Szenteltessék meg a Te neved…” Emlékkonferen-
cia Mindszenty József bíboros életérõl és munkásságá-
ról. Szerk.: Soós Viktor Attila. Antológia Kiadó. Laki-
telek 2012. 223 old. – A tartalomból: Bábel Balázs: A
Mindszenty Társaság 2007–2011. évi tevékenysége; Ko-
vács Gergely: Isten Szolgája, Mindszenty József tárgyi
hagyatéka; Nagy László: Mindszenty József bebörtönzé-
se a nyilas diktatúra idején; Janek István: Mindszenty
József a beneši dekrétumok leállításáért kifejtett tevé-
kenysége; Vörös Géza: Mindszenty József megfigyelése
és a politikai rendõrség eszköztára; Czene-Polgár Viktó-
ria: „Dér” elvtársék bevetésen – Mindszenty és a hír-
szerzés tisztjei; A Mindszenty Emlékérmek átadása.

Széchenyi István gróf: Hitel mai magyar nyelven.
Logod Bt. Bp. 2016. 400 old.

Takács György: Angyalok csendítének – Archaikus
népi imádságok a régi Csíkszékbõl. Magyar Napló 2016.

Tankó Gyula: Különös kompendium Gyimes nép-
rajzáról arról, hogy mi minden volt, mi tûnt el, és milyen
új „hagyományok” jelentek meg az utóbbi hetven esz-
tendõben? Tipographic. Csíkszereda 2016. 304 old

Turai Tünde – Mészáros Csaba (szerk.) Hármas
határok néprajzi nézetben. An Ethnographic Perspective
on Tri-Border Areas. Bp. MTA BTK NTI. 2015.

Varga Tibor László (szerk.): Folytonos fegyverro-
pogás közepette. Források a Veszprémi Egyházmegye II.
világháborús veszteségeirõl I. A Veszprémi Egyházme-
gye múltjából 27. Veszprém 2015. 636 old.

Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyûlés Tudományos
és Kulturális folyóirata. Fõszerk.: Gyurácz Ferenc, ven-
dégszerkesztõ: dr. Soós Viktor Attila. Vas Megye Köz-
gyûlése. Szombathely 2015. 5. 659 – 924. old. – A tarta-
lomból: Puskás Tivadar: A Vasi Szemle Mindszenty-
száma elé; Veres András: Istenért, egyházért, hazáért;
Szabó Ferenc SJ: Mindszenti József bíboros apostol és
vértanú; Mészáros István: Változatok a Mindszenti-té-
mára; Balogh Margit: Mindszenti József esztergomi ér-
seki kinevezése; Kovács Gergely: Mindszenti József bí-
boros szentté avatási eljárása; Pál Ferenc: Pehm József
szemináriuma; Bakó Balázs: Személyek és példaképek
Pehm József szombathelyi egyházmegyés korszakában;
Perger Gyula: A szombathelyi székesegyház és Mind-
szenti József kapcsolata; Bajzik Zsolt: Kuráciák és bá-
nyalelkészség szervezése Zalában; Klestenitz Tibor:
Mindszenti József a katolikus sajtó harcosa; Varga Tibor
László: Mindszenti József veszprémi püspök kapcsolata
a szombathelyi egyházmegyével; Miklós Péter: Mind-
szenti bíboros és Balogh páter; Sz. Nagy Gábor: „Nem
volt elég, Mindszenty úr?”; Krajsovszky Gábor: Mind-
szenti bíboros lelki számkivetettsége; Gulyás Martin:
Mindszenti József bíboros az 1947-es csongrádi tiszai

Mária-napokon; Miklós Péter: Mindszenti József kiállá-
sa az üldözöttek védelmében (1945–1948); Bank Barba-
ra: Hangulatok, vélemények Mindszenty bíboros letar-
tóztatása elõtt és után; N. Kis Tímea: Mindszenti József
Püspökszentlászlón; Vörös Géza: „Nem kívánja elhagy-
ni az országot…” – Mindszenty megfigyelése az ameri-
kai követségen, 1956–1971; Pallagi Mária: „A Mind-
szenty név kiragyog a 20. szd. mártírjainak sorából”; Sós
Viktor Attila: Mindszenty József emlékiratai.

Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyûlés Tudományos
és Kulturális folyóirata. Fõszerk.: Gyurácz Ferenc, ven-
dégszerkesztõ: dr. Soós Viktor Attila. Vas Megye Köz-
gyûlése. Szombathely 2015. 6. 924 – 1052. old. – A tar-
talomból: Hamza Gábor: „Törvény, jog és igazság…” –
Emlékezés Széll Kálmánra, Magyarország miniszterel-
nökére, a kiemelkedõ államférfira; Gráfik Imre: A hely-
történetírás jelentõségérõl – Gondolatok Balogh Jánosné
dr. Horváth Terézia helytörténeti-néprajzi munkásságá-
ról; Kuglics Gábor: Batthyány Lajos újratemetõje – Piry
Cirjék OFM; Hegedûs Elemér: A hazáért adta életét –
Kiss János altábornagy életútja; Tóth Csaba: Gondola-
tok Mészáros József festõmûvész életmûvérõl; Bendefy
István: Az 1710. évi szombathelyi pestis emléke; Csuk
Ferenc – Horváth Zsuzsanna: A Szépmûvészeti Múze-
um mûkincsei Szentgotthárdon; Pakot Levente: Házas-
ságkötés és elsõ gyermek vállalás – Büki és Csepregi nõi
életutak a XX. szd.-ban; Tóth József: Rekviem a „Virág-
gyárért” – A szombathelyi kertész mgtsz történte; Tóth
Zoltán József: „Isten fiatal, övé a jövõ…” – Gondolatok
Mindszenty József hagyatékáról és boldoggá avatásáról.

Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyûlés Tudományos
és Kulturális folyóirata. Fõszerk.: Gyurácz Ferenc, ven-
dégszerkesztõ: dr. Soós Viktor Attila. Vas Megye Köz-
gyûlése. Szombathely 2016. 1. 128 old. – A tartalomból:
Duray Miklós: Esterházy János, a megtörhetetlen euró-
pai; Nemes József: Magyarország vasúthálózatának ki-
alakítása; B. Stenge Csaba: Zuhanóbombázó és csatare-
pülõ – Emlékezés Horváth Sándor II. világháborús piló-
tára; Nagy Zoltán: Kézmûvesek a falvak magányában I.

Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyûlés Tudományos
és Kulturális folyóirata. Fõszerk.: Gyurácz Ferenc, ven-
dégszerkesztõ: dr. Soós Viktor Attila. Vas Megye Köz-
gyûlése. Szombathely 2016. 2. 131–256. old. – A tarta-
lomból: Bariska István: A Kõszeg-atlasz szabálytalan
története; Fülöp László: A Choron és a Gyulaffy család-
ról egy levél kapcsán; Szigeti Csaba: Egy lutheránus is-
kolamesteri költemény 1795-bõl; Bajzik Zsolt: Almásy
László, a modern kor embere; Tóth Csaba: „Gyermek-
korom óta a rögeszmém, hogy festek” – emlékezés
Zentai Pálra; Sütheõ László: Emlékezés az 1996. évi Rá-
ba-árvízre; Nagy Zoltán: Kézmûvesek a falvak magá-
nyában II.

Váradi Péter Pál – Lõwey Lilla: Erdély Kárpátok
Koronája. Keleti-Kárpátok I. A Kárpát-kanyar szórvány
magyarsága. Kiadja a Péter-Pál Könyvkiadó. Veszprém
2015. 144 old.

Váradi Péter Pál – Lõwey Lilla – Soós Andrea: Er-
dély – Hattyúdalocska. Veszprém felé – Erdély felé. 42
honismereti és irodalmi fotóalbum után saját kutatómun-
kájukba pillanthatunk, megismerhetünk a szerzõk ma-
gyar sors által meghatározott életével.

Városunk. Budapesti Honismereti Társaság Híradó-
ja. Fel. szerk.: Gábriel Tibor. Bp. 2016. 1. sz. 16 old. – A
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tartalomból: Polgár Mónika: A múzeumpedagógiai ní-
vódíjas Óbudai Múzeum; Rojkó Annamária: Mesél a
Corvin tér – díszkivilágított õsember lábnyomok; G. T.:
Ki is volt Széll Kálmán?; Neubrandt Istvánné: Jaj a le-
gyõzötteknek! – Óbuda emlékévei: a malenkij robot,
majd kitelepítés; Vízy László: Az eltemetett zsinagóga –
Múltunk emlékei a budai Várban; g. t.: Akik Budapestet
építették – Budai Rajzoló Iskolától az ipariskoláig; Kiss
Emília: 55 éves a XV. kerületi közgyûjtemény; Felber-
mann Judit: Itthon Óbudán – a hely története; Gajdó
Tamás: Kelemen László és az elsõ magyar színtársulat;
gábriel: Budapesti hétköznapok, 1945; Praimajer Má-
ria: Budaváriak Rákóczi nyomában; Benyóné dr. Moj-
zsis Dóra: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete, gt: Pollack
Mihály, a haza múzeumának építõje; gáti: Bethlen Ist-
ván szobor a Várban; Honismeret – kitüntetve.

Veszprémi Szemle, 38. Várostörténeti folyóirat.
Fõszerk.: Csiszár Miklós. Veszprém 2015. 3. 128 old.– A
tartalomból: Somfai Balázs: Néhány szó Veszprém város
címerérõl és általában a heraldikáról; Földesi Ferenc:
Veszprém város címer- és pecséthasználatának történe-
te; Rainer Pál: A nemes város zászlaja, 1745; Cziráki
Veronika: Beszámoló Veszprém város 1745-ben készült
zászló rekonstruálásának elsõdleges tapasztalatairól.

Veszprémi Szemle, 39. Várostörténeti folyóirat.
Fõszerk.: Csiszár Miklós. Veszprém 2015. 4. 128 old. –
A tartalomból: Pálffy Géza: A magyar királynék koroná-
zása a mohácsi csatát követõ évszázadokban; Varga Ti-
bor László: A nyelvújítás emlékei egy kanonoki hagya-
tékban – Ruszek József kanonok (1779–1851) végrende-
lete; Veres D. Csaba: A veszprémi dr. Óvári Ferenc utca
története; Csernus–Ortutay Márton: A proletárdiktatúra
Veszprémben és a Veszprémi Egyházmegyében; Hor-

váth Elvira: A [veszprémi] Városi Színház megnyitásá-
nak elsõ hónapjai; Rainer Pál: Harmincegyes honvédek
– Arany vitézségi érmesek (IX.); Mann Lotti: A Veszp-
rémi Izraelita Hitközség iskolájának története I.; Csiszár
Miklós: Varga Béla 85 éves – Aki a közösséggel, a kö-
zösségért dolgozik.

Veszprémi Szemle, 40. Várostörténeti folyóirat.
Fõszerk.: Csiszár Miklós. Veszprém 2016. 1. 128 old. –
Pálmann Judit: Eötvös Károly, a jogász, a politikus, az
író, a közéleti ember; Csiszár Miklós: Szabadságzászló-
ból 48-as emlékmû – Adalékok egy vándorló emlékhely
történetéhez, Rainer Pál: Harmincegyes honvédek – Tri-
anon, Katyn, Rókus-kórház; Tölgyesi József: Emlékezés
Kolozs Barnabásnéra; Pákozdi Éva Szilvia: Kolozs
Barnabásné bibliográfia; Mann Lotti: A Veszprémi Izrae-
lita Hitközség iskolájának története II.; Karlinszky Ba-
lázs: Középkori oklevelek Veszprémben; Rybár Olivér:
Cholnoky Jenõ munkássága és szellemi öröksége.

WEKERLE. A Wekerlei Társaskör Egyesület tájé-
koztató lapja. Fõszerk.: dr. Engloner Attila. 2014. 3. 28
old. – A tartalomból: Nagy Tamás: Wekerlei famíliák –
Barnáék; „Mi régi vágású iskola vagyunk, ahol a gyerek
a fontos” – Romhányi András beszélget Zomborné Sallai
Mártával, a 100 esztendõs Kós Károly Általános Iskola
igazgatójával; Lazányi Ferenc: Wekerle Sándorra emlé-
keztünk.

Wilhelm Sándor: Tanulmányok az érmellékrõl.
Partiumi füzetek 80. Szerk.: Dukrét Géza. Partiumi és
Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság –
Varadinum Script Kiadó. Nagyvárad 2014. 114 old.

Zétényi Zsolt: Ártatlanul, jeltelen sírban – A Kris-
tóf-ügy. Magyar Napló. Bp. 2016.

Összeállította: Halász Péter

Hírek

A nándorfehérvári diadalra emlékeztek
Ünnepi hajókötelékkel és díszsortûzzel tisztelegtek a fõvárosban a nándorfehérvári diadal 560.

évfordulóján 2016. július 22-én. Ünnepi díszmenet indult a budai Várba, ahol megkoszorúzták Hu-
nyadi János szobrát, majd a déli harangszó után, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartottak
megemlékezést és megnyílt A Hunyadiak páncélban címû XV. századi hadtörténeti és páncéltörté-
neti kiállítás. A Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot) védõ keresztény magyar seregek 1456. július
22-én több mint kéthetes csata után gyõztek II. Mehmed török szultán hadai felett, megállítva ezzel
70 évre a törökök további európai terjeszkedését és Magyarország meghódítására irányuló próbál-
kozását. (MTI)



A Magyar Kultúra Napja, 2017
XXI. pályázat

1989-tõl január 22-e A Magyar Kultúra Napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc
nemzeti imánk, a Himnusz írását.

A Palóc Társaság két évtizeddel ezelõtt hirdette meg elsõ alkalommal azt a pályázatot, amelynek cél-
ja a magyarságtudat elmélyítése, a szülõföld iránti hûség erõsítése, az anyanyelvi képességek fejleszté-
se és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

2017-re tehát már 21. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken,
Erdélyben, Kárpátalján, Õrvidéken, Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében élõ magyar
fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a nem-
zeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

2017-ben az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:

1. Csodafia szarvas ezer ága-boga… – Õsmûveltségünk emlékei a mában

2. Amirõl a magyar várromok mesélnek – Regélõ magyar történelem

3. Hova tûnt a sok virág? – A „nagy háború” emlékei családunkban

4. Apáról fiúra – Mesterek és mesterségek környékünkön

5. Regélõ ízek, magyar ízek – Régi eledelek

6. Ez az én világom! – Otthonom a tájban

7. Magyar iskola, magyar megmaradás – Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról

8. Fogjuk egymás kezét! – Az összetartozás alkalmai, s nagy élménye

9. Velünk vagy ellenünk! – Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke

10. Menekülõk vagy új honfoglalás? – Európa válaszút elõtt

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

1. Résztvevõk: a pályázaton az alap (általános) iskolák felsõ tagozatosai (I. korosztály: 10–14 éve-
sek), a középiskolások (II. korosztály: 15–18 évesek) vehetnek részt, kizárólag erre a pályázatra készí-
tett (tehát más felhívásra, pályázatra be nem adott), akár több dolgozattal is, valamint azok a már fel-
nõtt, egykori diákok, akik az eddigi pályázatainkon helyezést értek el (III. korosztály).

2. A dolgozatok terjedelme (kérjük betartását): az I. korosztályban a saját szövegû dolgozat legkeve-
sebb egy gépelt oldaltól legtöbb 10 gépelt oldalig terjedhet (ami oldalanként kb. 50 sor, soronként 70 le-
ütést jelent); a II. korosztályban a saját szövegû dolgozat legkevesebb három gépelt oldaltól legtöbb 20
oldalig terjedhet.

Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlõk, irodalom stb. és rajzok, fényképmásolatok)
nem értendõk a fenti terjedelembe!

3. Továbbá kérjük, hogy a dolgozatírók külön ügyeljenek a következõkre: a gépelés mindkét korosz-
tály esetében 12 pontos, kizárólag Times New Roman betûtípusú és másfeles sorközû legyen!

4. A pályamunkák elején (és nem a végén!) fel kell tüntetni a dolgozatíró nevét, a dolgozatíró életko-
rát (hány éves a dolgozat írásakor?), a korosztályt, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. kor-
osztály), a dolgozatíró lakcímét az adott ország nyelvén és villámlevélcímét (e-mail), a település nevét
magyarul, ahol iskolája mûködik, az iskola nevét, amelynek diákja, valamint a felkészítõ tanár nevét és
villámlevélcímét (e-mail).

5. A dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni kizárólag
egyszerûen .doc formátumban, valamint egy példányban, csakis a színes rajzokkal vagy a fényképekkel
díszített dolgozatokat hagyományos postai úton is az alábbi címre: Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog
(Balog nad Ip¾om), Kör u. 194., Szlovákia

6. A beérkezés határideje: 2016. december 15.!

7. Eredményhirdetés: Budapesten, 2017. január 22-én, vasárnap, A Magyar Kultúra Napján.

A korosztályok gyõztesei a támogatóknak köszönhetõen jutalomban részesülnek.

A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó felkészülést, sok sikert kíván a

Palóc Társaság



I

Képek a Magyar Nemzeti Múzeum
1956-os emlékkiállításából

(Gál Vilmos cikkéhez)

A kiállítás második terme (Kardos Judit felvétele)

A kiállítás elsõ terme (Kardos Judit felvétele)



II

Borsos Miklós: 1956. október 24. (ceruza, Magyar Nemzeti Múzeum)

Kusztos Endre: Tömegjelenet egy szobor körül (ceruza, szén, 1956, Magyar Nemzeti Múzeum)



III

Marosán Gyula: Az elsõ halott szabadságharcos (tus, 1957, Magyar Nemzeti Múzeum)

Marosán Gyula: Aki magyar, velünk tart! (tus, 1957, Magyar Nemzeti Múzeum)



IV

Balogh Zoltán: Ellenállás
(Hungarian Revolution 1956, grafikai album, 1981, szerigráfia, Magyar Nemzeti Múzeum)



V

Szalay Lajos: Tank (tus, 1956, Magyar Nemzeti Múzeum)

Pázmándy István: Parlament (linóleummetszet, 1956, Magyar Nemzeti Múzeum)



VI

Szõnyi István: Gyász (rézkarc, 1956, Magyar Nemzeti Múzeum)

Nagy Éva: Arcok a lágerben (papír, akvarell, 1959, Magyar Nemzeti Múzeum)



VII

Pócs Péter–Haris László: 301 [-es parcella] (ofszet, 1989, Magyar Nemzeti Múzeum)



VIII

Franciszek Starowieyski: Síró galamb (ofszet, 1956, Magyar Nemzeti Múzeum)



Gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia és gróf Batthyány Lajos szobra
a Batthyány-emlékszobában, Józsa Judit alkotása
(Keppel Ákos felvétele, Koszorús Ödön cikkéhez)
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EMBERI ERÕFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELÕ

Címeres ékszer az aacheni magyar emlékhelyen

(Udvarhelyi Nándor cikkéhez)


