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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.
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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.
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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



100

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


