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A klímaváltozásról – másképp
Bolygónk, a Föld – mozgalmas élete során –, számta-

lan „változatot kipróbálva”, folyamatosan alakult. Kez-
detben volt a tûz, a víz, a jég világa, mígnem olyan átala-
kuláson ment át, ami lehetségessé tette az élõvilág kiala-
kulását mind a vízben, mind a levegõben, mind a száraz-
földön. E fejlõdési lánc végén megszületett az ember, aki
azután hamarosan át is vette az irányítást, és arra az ál-
láspontra jutott, hogy minden a mi boldogulásunkat elõ-
segítendõ született meg ezen a Földön. Pedig tévhit az,
hogy a világban minden úgy történt, hogy az ember
„megteremhessen” rajta. Jelenleg csupán azért vagyunk
mi, emberek a legmagasabb rendû faj a sérülékeny boly-
gónkon, mert az univerzumban – talán véletlenszerûen –
éppen úgy alakultak az egymást követõ történések, hogy
ebbõl egy ember-forma lény „kerekedett ki”. A Földön
zajló életnek ebben az általunk is megélt, jelenlegi sza-
kaszában valóban mi vagyunk a legfejlettebbek. És már-
már úgy hihetjük, hogy tényleg mi irányítjuk azt, amit
valójában soha nem tudtunk és nem is fogunk tudni irá-
nyítani. Földünk múltját, jelenét és jövõjét azok a geoló-
giai erõk határozták és határozzák meg, amelyeknek ha-
tásai alapvetõen befolyásolják mindennapi létünk min-
den elemét. Hogy honnan nyerik ehhez ama kifogyhatat-
lannak tûnõ energiát? Mintha ez a bolygó szívta volna
magába az „õskáoszból” kinyerhetõ összes „õserõt”.

Pék Tibor okleveles építõmérnök e kérdéskörnek
azért szentelt közel másfél évtizedet az életébõl, mert a
napjainkban oly sokféleképpen magyarázott klímaválto-
zás ezerféle okmagyarázatának a dzsungelében egyféle
rendet szeretett volna vágni.

Kutatásai során azt vizsgálta, hogy az emberi tevé-
kenységnek milyen hatása van (lehet?) az idõjárásra.
Egyáltalán van-e? Hiszen Földünk eddigi élete, geológi-
ája azt sugallja, hogy bolygónk minden mozzanata vala-
miféle ciklikusságot követ. Igaz volt ez arra az idõszakra
is, amikor még csupán egyszerûbb élõlények lakták a
Földet. Vajon ma, a minden vonatkozásban felgyorsult
emberi tevékenység (önmagában már az, hogy itt élünk,
és egyre többen...) befolyásolja-e azt a klímát, aminek fõ
mozgatórugói az óceánok, a tengeráramlatok, a légkör, a
vulkánok, bolygónk ciklikusan változó mozgásai, és nem
utolsósorban az univerzumból érkezõ számtalan hatás?
Ez utóbbiakról viszont szinte alig-alig tudunk valamit!
Nem túlzott tudálékoskodás-e a részünkrõl, hogy a ma
ismert, és az univerzum rejtelmeihez képest „arányaiban
nem túlzottan nagy” tudásunk birtokában elhamarkodot-
tan nyilatkozzunk, és magunkra hárítsuk a felelõsséget?

Kötete elsõ fejezeteiben áttekinti a Föld kialakulását,
a vándorló kontinensek, az evolúciós fejlõdés és a rend-
kívüli erõk nagy vonalait. Ezt követõen foglalkozik a
vulkánok, a tengerek, a légkör és a jég jellemzõinek
megvilágításával. A földtörténet évmilliói során a földi
(földrengések, cunamik, metánrobbanás, sáskajárások),
valamint az égbõl jövõ katasztrófák (aszteroidák, meteo-
rok, gamma-kitörések) számtalanszor elõfordultak, így
indokolt volt a szerzõ részérõl azok részletes számbavé-
tele. Ugyanígy sorra veszi az idõjárási anomáliákat, a
szélsõséges idõjárás megjelenési formáit, az aszályokat,
az árvizeket, a viharok, hurrikánok, ciklonok, tornádók
jellegzetességeit. A könyvet – a növények, állatok és né-

pek természeti erõk okozta kihalásainak az érzékletes
példái után –, a klímaváltozás embertõl független és az
embertõl függõ okairól, a szakirodalomban írtak hangsú-
lyainak a bemutatása zárja.

Pék Tibor könyvének egyértelmû végkövetkeztetése,
hogy nincs hatalmunk a természet fölött. Ahogy fogal-
maz: „A természet pusztító ereje megfékezhetetlen és ki-
számíthatatlan – így volt ez a múltban és így van a jelen-
ben is.” Legyenek a föld alatt (vulkánok), indulhatnak a
tengerekbõl (cunamik), keletkezhetnek a földön (föld-
rengések), vagy jöhetnek az ûrbõl (aszteroidák), egyér-
telmû módon meghatározzák a mindennapi életünket.
Sajnos, a többségük tragédiát hordoz, kontinenseket
„rendez át”, emberéleteket követel, és mégis – a termé-
szeti katasztrófák az élet katalizátorai! Szomorú tény az
is, hogy Földünk lakosságának a fele veszélyeztetett zó-
nában él!

Az evolúció és a kihalások a Föld története során
mindig kéz a kézben jártak. A kihalások sorozata alapve-
tõen meghatározta az akkor élt emberek további sorsá-
nak alakulását. Az õ jövõjük – a mi jelenünk. De vajon
nekünk is lesz átadható, vállalható jövõnk!? És ha igen,
milyen? Ez attól is függ, hogy mennyire tudunk majd vi-
gyázni és sáfárkodni a reánk bízott környezettel az egyre
bõvülõ tudásunk és eszközeink birtokában.

Szent-Györgyi Albert gondolata is befolyásolta a
könyv szemléletét: „A természet hatalmas, az ember pa-
rány, ezért az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot
tud teremteni a természettel, mennyire érti meg és hasz-
nálja föl erõit a saját hasznára.” Az ember csupán egy
röpke pillanat a bolygó hosszú történetében – ne gondol-
juk, hogy egyszer s mindenkorra megvethetjük a lá-
bunk… A szerzõ szerint „a Föld hátán élõ és egyre na-
gyobb létszámú emberiség elõtt ma a legfontosabb fel-
adatnak ez tûnik: megpróbálni kezelni az elkerülhetet-
lent és elkerülni a kezelhetetlent! MEGPRÓBÁLNI! […]
A világ bármely táján élõ fajok közül csupán azok ma-
radhatnak életben, akik a leginkább, a legszerencséseb-
ben és a legjobban tudnak alkalmazkodni a változó kli-
matikus helyzetekhez.” Az ember nyilván hozzájárul az
éghajlatváltozáshoz (inkább csupán lokálisan, semmi-
képpen sem globálisan!), a kérdés azonban az, hogy ez
összehasonlítható-e a természet erejével.

Mivel nem szakkönyvnek szánta, hanem „csak” a
10–15 éves gyûjtõ-kutató munkájának az eredményét
összesítette, ezért Pék Tibor szándékosan kerülte a „tu-
dományoskodó” szakkifejezéseket. Bár nem kifejezett
szakembere a témának, csupán egy érdeklõdõ mûszaki
ember, a már két kiadást megért könyv nyelvezetben arra
törekedett, hogy mindenki számára (a 10 évestõl a 110
évesig) közérthetõ legyen. A megjelenés óta közel 150
elõadáson beszélt országszerte a kérdéskörrõl – köteté-
hez csak ezen alkalmakkor lehet hozzájutni, hisz könyv-
árusi forgalomba nem került. Ezért is érezzük fontosnak,
hogy a Honismeret olvasói ezúton is értesüljenek e hú-
sunkba vágó globális probléma népszerû feldolgozásá-
ról. Érdeklõdés esetén s szerzõvel a Vas Megyei Honis-
mereti Egyesületen keresztül lehet a kapcsolatot felven-
ni.

(Pék Tibor: A [mitõl vagy kitõl?] változó klíma. Szü-
lõföld Könyvkiadó, Szombathely, 2013. 215 old.)

Székely András Bertalan
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Könyv a székely írásról

A XV–XVIII. századi székely rovásírást érintõ ér-
dekfeszítõ mû látott napvilágot Zsupos Zoltán, az MNL
OL levéltárosának tollából. A szerzõ volt az, aki 2012-
ben megtalálta a Bihar megyei Furta református egyháza
születési anyakönyvének 1779. és 1782. évi rovásírásos
bejegyzéseit. A témát tovább kutatva született meg a szé-
kely írással kapcsolatos mûve, mely eredetileg egy ta-
nulmánykötet számára készült, de az idõbeli és terjedel-
mi korlátok miatt végül a szerzõ magánkiadásában, kü-
lön kötetben jelent meg.

Mindenekelõtt egy nagyon jó átfogó összegzést ka-
punk a napjainkra fennmaradt különféle rovásírásos
ABC-krõl. A szerzõ ezeket a kötet végén egy kihajtható
táblázatban külön is összegzi. A tanulmány végén a füg-
gelékben közli a fõ rovásírásos emlékek facsimile máso-
latait is. A könyv témaköre nagyrészt ezen írott források
elemzését öleli fel. Az egyéb irodalmi hivatkozásokkal
egyetemben igyekszik elkülöníteni egymástól a rovás-
írás hiteles emlékeit (a Telegditõl tanult ABC-k, Kájoni
második betûsora, az eredetileg fába rótt vagy kõbe vé-
sett feliratok, melyek csak másolatban maradtak fenn,
valamint a templomi feliratok).

A szerzõ a székely írást ismerõ személyek kapcsolati
hálójának felvázolásával bemutatja a rovásírás átadásá-
nak lehetséges útjait is, és feltételezi, hogy a kora újkori
erdélyi felsõ körökben a rovásírás az általános mûveltség
részét képezte és titkos írásként használták (tudjuk,
Szamosközy István [1570–1612] maga is erre a célra
használta), aminek példáit az Országos Levéltárban õ
maga tárta fel, egészen a XVIII. század elejéig.

A szerzõ az OL anyagában bukkant rá Szegedi Zsig-
mond 1655–1681 közt vezetett naplójára (melyet a fia,
Zsigmond 1675–1738 közt folytatott), és az egy rovás-
írásos ABC-t is tartalmaz. A naplóban egyébként megta-
lálható néhány ország címerének a leírása is, ami a ma-
gyar nyelvû heraldikai nevezéktan és címerleírás szem-
pontjából már önmagában becses emlékké teszi a naplót.
(Számomra ennél csak egyetlen korábbi adat ismert, a
csökmõi Karácsony család 1606-os címeres levelének
1620-as magyar nyelvû átirata a váradi káptalan jegyzõ-
könyvében.) A fõ értéke azonban a benne található ro-
vásírásos ABC. A szerzõ megállapítása szerint tartal-
mazza a teljes székely ABC-t, 32 fonémát és 2 hangkap-
csolatot. A korábban már ismert ABC-ktõl eltérõen kü-
lön csoportosítja azt a 13 hangot, amelyek jelölésére
két-két grafémát is ismert. Több olyan alakváltozat is
van benne, amelyet más ABC-k nem tartalmaznak. Szá-
mos eltérés van Telegdi és Szegedi ABC-je között is (hi-
ányzik Telegdi 32 ligatúrája, de Szegedi is ismerte az
„összetett betûket”), és feltételezhetõ, hogy Szegedi ko-
rábbi forrást használt Telegdinél.

A szerzõ részletesen elemzi az ABC egyes grafémáit,
amibõl szintén sok érdekes kultúrtörténeti összefüggésre
derül fény. Így pl. a gy hang jelölésére használt graféma
alakja egyetlen jelenleg ismert ABC-ben sem található
meg, de megvan az 1526-os Dálnoki Feliratban. A ly
hangot jelölõ graféma szintén egyedülálló más, ma is-
mert ABC-khez viszonyítva, de nagyon hasonló a Ho-
moródkarácsonyfalvi Felirat (a XIII. század vége) és a
Vargyasi Felirat (XIII. sz. vége, XIV. sz. eleje) grafé-
májához.

Végül pedig Róna-Tas András azon nézetét tovább-
gondolva, mely szerint a székely, valamint a nagy-
szentmiklósi–szarvasi (késõ avar kori) írás ugyanannak

az íráscsaládnak egymástól távoli ágai, a késõ avar–szé-
kely kontinuitás alapján állva, kifejti azt az izgalmas le-
hetõséget rejtõ elméletet, mely szerint a székely rovás-
írás a késõi avar írás továbbélésének eredménye.

Ennek alátámasztására megemlíti, hogy a honfogla-
lást követõen a rovásírást a székelyek közül is elsõsor-
ban a Telegdi széket lakó székelyek használták, ahol Er-
délyben a késõ avar régészeti leletek is találhatók. A bi-
hari (Telegd környéki) székelyek nyelvjárása pedig arra
utal, hogy korábban Dél-Magyarországon éltek. Azon-
ban a szerzõ inkább amellett foglal állást, hogy a széke-
lyek a saját magyar nyelvükhöz idomították a rovásírást,
és nem az történt, hogy az írás nyelve eredetileg is a ma-
gyar lett volna, bár nem zárja ki, hogy ezek az emberek
több nyelv és írás birtokában lehettek.

Végül a további kutatás eredményessége érdekében
felveti azt a megfontolandó és számomra evidensnek tû-
nõ javaslatot, hogy a levéltárosok képzésében kapjon he-
lyet a székely írás oktatása is.

(Zsupos Zoltán: A székely írásról. A szerzõ kiadása,
Budapest, 2015. 85 old.)

Szegedi László

Halász Péter néprajzi, tudománytörténeti
írásai a moldvai magyarokról1

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem
Halász Péter legújabb könyvét. Már gyermekkorom óta
ismerve, talán kicsit elfogult vagyok az írásaival szem-
ben, de így is fontosnak tartom közzé tenni, hogy ezt a
könyvet a kedvenceim között tartom számon. Péter azon
emberek közé tartozik, akik már évtizedek óta foglalkoz-
nak a moldvai magyarok kultúrájával, történelmével, s
törõdnek a sorsukkal. 2010 szeptemberében Budapestrõl
Gyimesbe költözött, így még közelebb került ahhoz a
kultúrához, amirõl már fiatal korában tudomást szerzett
és célul tûzte ki, hogy a moldvai csángómagyarok mûve-
lõdésére és értékeire fordítsa egész energiáját.

A most megjelent kötetében szereplõ írások nagy ré-
sze az utóbbi öt év termésébõl származik, jó néhány kö-
zülük már megjelent különbözõ folyóiratokban, esetleg
más címmel, rövidebbre fogva vagy éppen nagyobb ter-
jedelemben. De egy sincs közülük, amihez ne nyúlt vol-
na, ne módosított volna az összeállításán vagy a szer-
kesztésén, ne bõvített volna rajtuk újabb adatokkal. Hi-
szen egy témát soha nem tudunk teljesen befejezni. Leg-
többször szükségbõl csak abbahagyjuk. Így a szövegek
minden közlés alkalmával újból és újból csiszolódtak,
kiegészültek és bõvültek.

Amikor ezt a könyvet elolvastam, boldog is voltam,
de szomorú is. Boldog, mert egy újabb csoda született, és
mert a kötetben többször is olvastam szülõfalum –
Pusztina – nevét, és szomorú, mert lassan már „történe-
lem”-ként beszélünk az egykor általánosan ismert és
gyakorolt szokásokról, tevékenységekrõl, életmódról.
Ahogy a könyv borítója is ábrázolja, olyan ez a kötet,
mint egy kút, amelyben, ha mélyre lemegyünk, forrást
találunk. Ha nagyon mélyen kezdünk el kutatni a mold-
vai csángómagyarok életében, olyan dolgokra döbben-
hetünk, mint ezek a jelenségek, amiket Halász Péter az
évek során összegyûjtött, s most itt összefoglalt.

1 Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet...
Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kri-
za János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2015. 464 old.
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Gyönyörû idézettel indul a könyv, ami Kallós Zoltán
bogdánfalvi gyûjtésébõl való:

Innen kapta a tanulmánykötet a címét: „Cserefának
füstje hozta ki könnyvemet…” Négy nagyobb fejezetre
osztható, s a 31 kisebb-nagyobb tanulmány valamennyi-
ében megtalálható az idõ, a hagyomány, az õsök szerepe
és nem utolsósorban a ma élõ moldvai magyarok helyze-
te, sorsa.

Aki még nem szerzett tudomást a moldvaiak törté-
nelmérõl, az a kötet írásaiból gazdagíthatja tudását, hi-
szen megtalálhatja benne Szent István bujdosását Etel-
közben, Mátyás király kalandjait Moldvában, valamint a
székelyek kivándorlását és letelepedését Moldvában,
ami nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, kik is a moldvai
magyarok és honnan is jöttek. Ugyanakkor megismer-
hetjük a hagyományos szokásaikat is, mint a csíki kará-
csony, aztán hogy idõvel miként válik a lakodalmi aján-
dékozás „gazdasági vállalkozássá” a pusztinai magya-
roknál. Olvashatunk a hagyományos népi halászat és az
állattartás különbözõ technikáiról, a valamikori közössé-
gi legelõhasználat emlékeirõl, és betekintést nyerünk a
moldvai magyarok szõlõ- és borkultúrájába is. Egy XX.
század eleji tragikus lészpedi eseménnyel kapcsolatosan
megismerjük, hogyan terem a ballada Moldvában, és itt
vehetjük számba a Szeret menti Diószén falu határának
jórészt magyar nyelven használt helyneveit. A jeles mold-
vai magyar tudósokra, költõkre és más személyiségekre
emlékezõ fejezetben a szerzõ foglalkozik a szabófalvi
Lakatos Demeterrel, a román bojár Radu Rosettivel, a
tudós Mikecs Lászlóval és a moldvai magyarok múltjá-
nak más kutatóival. Végül azokról a kortársainkról ol-
vashatunk, akik a csángók mai helyzetével és jövõbeli
sorsával foglalkoznak munkájuk során. Ennek a fejezet-
nek két írásában is találkozunk moldvai csángó születésû
íróval, aki nem más, mint Iancu Laura, akinek Szeretföld,
valamint Vallási élet Magyarfaluban címû könyveit is-
merteti Halász Péter. A kötet utolsó írása számomra na-
gyon jelentõs, hiszen Oláh-Gál Elvira, Csíkszeredán élõ
riporter moldvai magyarokról írt könyvét ismerteti, s
szövegének egyik mondata megsimogatta lelkemet, hi-
szen megtaláltam benne azt a kérdést és választ, hogy
„Miért fontosak a moldvai csángók?” „Mert magyarok!”

Ajánlom ezt a könyvet elsõsorban minden moldvai
csángó testvéremnek. Aki csak teheti, olvassa el Halász
Péter piros könyvecskéjét, mert nem hiábavaló. Ajánlom
továbbá mindazoknak, akik érdeklõdnek a „csángóság”,
a moldvai kultúra iránt és nem csak mai sorsukat akarják
megismerni, hanem a történelmüket és hagyományos
életmódjukat is. Úgy gondolom fontos, hogy megbecsül-
jük azokat az írókat, akik nem felszínesen, nem rosszin-
dulattal, de pontosan írnak a moldvai csángókról, és meg
kell köszönjem Halász Péternek, hogy ilyen lelkesen és
tisztességesen foglalkozik velünk, és hogy ilyen szép, ér-
telmes írásai születnek rólunk. Jelentõs számomra, hogy
egy olyan ember kötetérõl van szó, aki nem moldvai,
nem is csángó, mégis annyira tiszteli és becsüli ezt a kul-
túrát, ezeket az embereket, hogy mindegyikünk példaké-
pe lehet, mert így tanulhatunk megbecsülni minden nép-
csoportot, minden kultúrát, minden embertársunkat.

A 464 oldalas kötetet Pozsony Ferenc professzor úr
lektorálta, a borítót Szentes Zágon tervezte.

Tímár Karina

Monumentális monográfia a karácsonyfáról

Szép karácsony szép zöld fája... címmel jelent meg az
elmúlt esztendõben Lukács László történeti néprajzi mo-
nográfiája, a karácsonyfa európai, ezen belül kárpát-me-
dencei elterjedését, mûvelõdéstörténetét bemutatva, 25
esztendõ munkáját összegezve, helyszínen gyûjtött,
vizsgált, szakirodalmi, levéltári, memoár és szépirodal-
mi, továbbá a sajtóban a témával kapcsolatban megjelent
adatokat egyaránt felhasználva, körültekintõ, alapos
összehasonlító elemzéssel. Elöljáróban megjegyezni kí-
vánom, hogy lenyûgözõ a monográfia adatgazdagsága,
alapossága, szemléltetõ anyagának sokfélesége, de nem
elhanyagolható nyelvi finomsága és olvasmányossága
sem. A leírtakat 197 színes, valamint fekete-fehér képpel
tette szemléletessé a szerzõ.

A kötet nyolc nagy fejezetre tagolódik, amelyekbõl
valójában öt fejezet az, amely a karácsonyfa teljes mû-
velõdéstörténetét feltárja és elemzi a megjelenésétõl
napjainkig.

Az I. fejezetben, a Bevezetésben öt résztémát vesz
sorra: a karácsonynak mint keresztény ünnepnek megtar-
tását, általánossá válását, hozzákapcsolódóan a kará-
csonyfa elõfordulását, a karácsonyi jászol és a jászoltisz-
telet, valamint az adventi koszorú történetét, utóbbinak a
karácsonyi ünnepkörben való meggyökeresedését vizs-
gálja. Ezt követõen kutatásának elõzményeit mutatja be,
majd a kutatási feladatokat sorolja fel, amelyeket maga
elé kitûzött és amelynek eredményeként 25 esztendõ ku-
tatási eredményeként a monográfia megszületett. Végül
könyve célját, módszerét és forrásait foglalja össze.

A fõ fejezet elsõ három részfejezetérõl szükségesnek
tartom szólni, mivel részben elõfutára, részben kísérõje a
karácsonyfának. Elsõsorban a karácsony külön ünnep-
ként való megjelenése, Jézus születésének napjaként tör-
ténõ megünneplése, amely a IV. századra tehetõ, amely
ünnep alkalmas lett a téli napfordulóhoz kapcsolódó régi
pogány ünnep átértékelésére, Bálint Sándor szavaival
krisztianizálására. Ugyanakkor esztendõrõl esztendõre
felhívták ezzel az ünneppel a hívek figyelmét a Megtes-
tesülésre és a második isteni Személyre, a gyermek Jé-
zusra. Itt foglalkozik a szerzõ a magyar karácsony szó
szláv eredetével, amely az átlépést, vagyis a napfordulót
jelenti. Ezzel összefüggésben a karácsonyfa szóhaszná-
latára és elõfordulására ugyancsak kitér.

A karácsonyi jászol állításának és kultuszának törté-
neti összefoglalását a középkori Itáliától Franciaorszá-
gon, Spanyolországon, Portugálián, Németországon,
Ausztrián, Csehországon át a magyar nyelvterületen va-
ló megjelenéséig veszi sorra, egészen napjainkig, Don
Stefano kapucinus szerzetes budai betlehem állításáig,
kitérve a templomi jászolállítás mellett a házak szakrális
terében, valamint a települések szabad terein felállított
betlehemekre. Gazdag adatokkal igazolja a népi vallá-
sosság erõs jászoltiszteletét, amelynek meghatározó je-
lentõsége volt a II. József által megtiltott karácsonyi já-
szolállítás 1804-ben történt eltörlésében. Vizsgálja és ér-
tékeli a szerzetesrendek, így a ferencesek, minoriták, ka-
pucinusok, jezsuiták, karmeliták, ciszterciek szerepét a
templomi jászolállítás megõrzésében és eme hagyomány
ápolásában. Kitér a Schwarz Elemér által 1936-ban indí-
tott Magyar Betlehemes Mozgalomra, amely új lendüle-
tet adott a jászolállítás szokásának. Foglalkozik napjaink
szabadtéri betlehemállításaival, amelyek a templomok
melletti köztereken, karácsonyi vásárokban egyaránt
megfigyelhetõk. Megemlíti Jézuska jászolba helyezésé-

„Nem sírok, nem sírok,
Nem sírok, nem sírok,
Cserefát égetek,

Cserefát égetek,
Cserefának füstje
Hozta ki könnyvemet.”
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nek szertartását, továbbá a jászolnak zöld ágakkal való
körbevételét, amely a karácsonyfa elõfutárának tekinthe-
tõ. Ez a részfejezet összecseng a Néprajzi Múzeumban
megrendezett Betlehem-kiállítással.

A harmadik részfejezet az adventi koszorú történetét
és elterjedését tekinti át. Foglalkozik különféle megjele-
nési formáival, amely nem csupán az örökzöld koszorút
jelentette a négy gyertyával, hiszen története során kerék
formájú és nagyságú fakoszorút is alkalmaztak, 23, vagy
18–24 gyertyával, naponta egyet, vasárnapokon a legna-
gyobbakat meggyújtva. Az adventi koszorú a karácsonyi
ünnepkör tárgyi világának legfiatalabb darabja, német
evangélikus gyakorlatból terjedt el Európában az 1830-
as évektõl. Széles körû elterjedése azonban csak a XX.
század elsõ felében következett be, elsõsorban a felsõbb
társadalmi rétegeknél. Megismertetésében fontos szere-
pet játszottak az I. és a II. világháború hadikórházai. Ma-
gyar nyelvterületen városi templomokban elõfordult
ugyan már az 1950-es években, gyakoribbá azonban
csak az 1980-as évektõl lett, amelyben az egyházaknak
volt döntõ szerepük, de általánossá válásáról csak az
1990-es évektõl beszélhetünk.

Ezután kezdi meg a szerzõ gazdag adatbázisának,
forrásainak feldolgozását a karácsonyfa történetére és el-
terjedésére vonatkozóan, amely a kötet gerincét jelenti.
A II. fejezet A karácsonyfa elterjedése címet kapta, ben-
ne ugyancsak öt részfejezet található. Az elsõ a XVI–
XVII. századi felsõ-rajnai városok karácsonyfa-állítását
mutatja be és elemzi. Ennek a karácsonyi jelképnek szü-
letési helye Elzász és Baden, a Rajna felsõ szakaszának
térsége, ahol a legkorábbi adatok a téli vagy karácsonyi
májusfára vonatkoznak, amikor zöld ágakat tettek kará-
csonykor, újévkor a házakra, házakba, gazdasági épüle-
tekre, kerítésekre, kutakra, amely szokás gyökerei egy
középkori jogszokáshoz vezetnek. Az örökzöldnek külö-
nös életerõt, a fénnyel (gyertya) pedig mágikus erõt tu-
lajdonítottak. Nagyszámú történeti adat igazolja, hogy a
XVI. században ezen a területen mind a római katolikus,
mind a protestáns közösségekben élõ szokás volt a kará-
csonyfa állítása, amelyet már ebben a században egyre
szélesebb körben díszítettek is, kezdetben almával, gyü-
mölcsökkel, majd papírdíszekkel, édességgel, ezeknek
hiányában krumplival. Ezt a folyamatot szemlélteti ada-
tok sokaságával a szerzõ, kitérve a templomok kará-
csonyfa-állításának szokására, majd rámutat a közösségi
ünneplés mellett a XVII. század közepétõl a magánszfé-
rába kerülõ családi ünneplésre, a karácsonyfának a váro-
sokból vidékre vezetõ útjára.

A második részfejezet a karácsonyfa-állítás elterjedé-
sét vizsgálja német nyelvterületen és Európában, bemu-
tatva azt a diadalmenetet, amelynek során ez a karácsony
jelképévé lett örökzöld megjelent és meggyökeresedett a
XVIII. század végétõl a XIX. század végéig, kevés kivé-
tellel a XX. század elsõ harmadáig. A szerzõ hangsú-
lyozza azt a nem elhanyagolható tényt, amelyet a téli
napfordulóhoz kapcsolódó fakultusz jelentett a germán
népeknél, vagy a finneknél az ajándékokkal megtûzdelt
névnapi fenyõ, amelyek a karácsonyfa befogadásához
nagyban hozzájárultak mind német nyelvterületen, mind
pedig skandináv vidéken. Több fontos szempont is fel-
vetõdik a fejezetben, mint pl. a karácsonyi tuskó szerepe,
továbbá leglényegesebbként a jászolállítás és a kará-
csonyfa vetélkedõ egymásmellettisége, amely a kará-
csonyfa gyõzelmével végzõdött, sok helyen eltüntetve a
karácsonyi jászlat a házak szakrális terébõl. A jászol, az
asztal, a szalma, a búza valójában a karácsonyfa járulé-

kos részeivé lettek. Figyelmet érdemlõ az a tény is, hogy
döntõen az evangélikus németek jártak élen a karácsony-
fa meghonosításában, amely kiemelkedõ szerepet ját-
szott Európa evangélikus közösségeiben Dániától Finn-
országig. A szerzõ egyértelmûvé teszi azt a tényt is, hogy
elsõsorban a fõúri, királyi, majd a nemesi, városi polgári
közegben honosodott meg elsõként a karácsonyfa, falusi
közösségekben jóval késõbb került erre sor, jelesen a
XIX. század második felében, esetenként csak a végén,
de volt, ahol csupán a XX. század elsõ harmadában.
Végigvezeti olvasóját a fejezet azon az úton, amelynek
során meghatározó történeti folyamatok és szellemi
áramlatok befolyásától kísérve általánossá lett a kará-
csonyfaállítás és -díszítés szokása Európában, Németor-
szágtól kezdve Angliában, Hollandiában, Franciaország-
ban, Lengyelországban, Észtországban, Csehországban,
Ausztria különbözõ tartományaiban, de még bizonyos
mértékig a sajátos utat járó Oroszországban is, valamint
Magyarországon, ahol 1819-ben József nádorék, 1828-
ban Brunszvik Teréz és a Podmaniczky, majd 1834-ben
a Bezerédi család, 1855-ben pedig Osli plébánosa állítot-
tak legkorábban karácsonyi fenyõt. Foglalkozik a szerzõ
a karácsonyfa díszítésével is, amelybõl érdemes megem-
líteni azt, hogy a szaloncukor regionális magyar kará-
csonyfadísz.

A harmadik részfejezet témája a közép-európai nép-
rajzi kartográfiában, vagyis a néprajzi atlaszokban a ka-
rácsonyfára vonatkozó adatok feltárása, elemzése. A né-
met, a svájci, az osztrák, a lengyel, a magyar, a szlovák
és a vajdasági néprajzi atlaszok adatait vizsgálta, nagy-
számú részkérdéssel foglalkozva, amelyek nem csupán
tárgyismeretre, hanem hiedelmekre, szokásokra, nyelvi
változatokra egyaránt vonatkoznak, óriási adatmennyi-
séget elemezve. Ezek egy része a karácsonyfa állításának
idejére és elterjedésére vonatkozik, míg a többi a gyer-
mekeknek ajándékot vivõ személy alakjára, ami rendkí-
vül érdekes átalakulásokra mutat rá, de a karácsonyfa
megnevezésének változatait is sorra veszi, továbbá a dí-
szítésére utaló elnevezéseket, valamint a karácsonyfa
megjelenését a templomokban, a közintézményekben, a
köztereken. Külön figyelmet érdemlõ a karácsonyi zöld
ágak típusainak bemutatása, mint a kökénytövis kará-
csonyfa, a koronafa, a tüskeág, az újévi fa, a mennyezet-
rõl függõ és az udvarban felállított karácsonyfa, hiedel-
meivel együtt. A Magyar Néprajzi Atlasz hasonló vagy
azonos kérdéseket vizsgált, részletesen foglalkozott az
álló karácsonyfa elõzményeivel és az álló fával. Adatai
alapján fokozatokat határozott meg, rámutatva, hogy
azonos településen belül egymás mellett is élhettek kü-
lönféle típusok, mint a tövis, a léc és az álló karácsonyi
fenyõ.

A negyedik részfejezet témája a Kárpát-medence
nagytájain létezõ karácsonyfa jellemzõi. Dunántúl és
Szlavónia, a Nagy Magyar Alföld, a Felvidék, Erdély,
Bukovina, Moldva sokszínû, változatos karácsonyfa-
állítási, -díszítési szokásainak gazdag tárházát tárta fel,
rámutatva az anyanyelvi és vallási közösségek, valamint
a társadalom különbözõ szintjeinek jellemzõire, a kultu-
rális kölcsönhatások rendkívüli gazdagságára. Nagyszá-
mú részletre tért ki, mint pl. a koronafa–karácsonyfa, a
torony–karácsonyfa, a karácsonyi termõág, a zöldfa és
az örömfa kérdésköre, de felvillantotta a fenyõnek mint
rítustárgynak a jelentõségét a kalotaszegi és a székely-
földi lakodalmakban, valamint a halott lakodalma szo-
kásrendjében.
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Az ötödik részfejezet a „mindenki karácsonyfája”
felállításának útját követi nyomon a XIX. századi New
Yorkból Európa valamennyi országán keresztül, a kezde-
tektõl napjainkig, rámutatva a szokást éltetõ társadalmi
igényre.

A III. fejezet a Karácsonyfa elterjedését elõmozdító
intézmények, szervezetek szerepét, jelentõségét vizsgál-
ja a XIX. század elsõ harmadától napjainkig. Elemzi az
óvodák, az iskolák, az árvaházak, a kórházak, az uradal-
mak, a honvédség szerepét, jelentõségét, az értékterem-
tésben elfoglalt helyét.

A IV. fejezet egészen különleges, hiszen Az oszt-
rák–magyar északi-sarki expedíció karácsonyfája 1873-
ból címmel a jeles esemény tagjainak 1873. évi karácso-
nyáról tudósít, bemutatva a különleges alkalom lécbõl
készült karácsonyfáját.

Az V. fejezet A karácsonyfa történetének mûvelõdés-
történeti forrásait tárja fel a memoárok, naplók, levelek,
szépirodalmi és a sajtóban megjelent adatok lenyûgözõ-
en gazdag együttesével. Egyetlen adatot tennék hozzá.
Marosi Ildikó Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki
Mihállyal (Argumentum Kiadó, 1999) címû kötetében a
karácsonyfa állítására és díszítésére vonatkozóan remek
adatok találhatók a 62–63. oldalakon.

A VI. fejezetben a tudományos eredményeket foglal-
ta össze a szerzõ, amit az Utószó követ köszönetmondás-
sal a kötet megszületésében és megjelentetésében kapott
segítségért, majd a 803 tételbõl álló szakirodalmi jegy-
zékkel zárul a munka.

Lukács László könyve nem csupán alapos, lenyûgö-
zõen adatgazdag, pontos megfogalmazású mûvelõdés-
történeti monográfia, hanem élvezetes olvasmány, hi-
ánypótló, ugyanakkor olyan alapmunka, amely a továb-
bi kutatás számára immár megkerülhetetlen.

(Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája... A
karácsonyfa története és elterjedése Európában, a Kár-
pát-medencében. A Szent István Király Múzeum Közle-
ményei, Tudományos sorozat 50. sz. Székesfehérvár,
2015. 416 old.)

S. Lackovits Emõke

DR. DOBOS LÁSZLÓ:
Adósai vagyunk szülõföldünknek

„Az egyesülési jog 1989. évi újraszabályozását köve-
tõen hozták létre Jászságból elszármazottak a Jászok
Egyesülete Szervezõbizottságát 1990-ben. A név- és cím-
listák begyûjtése, egyeztetése, számos elõkészítõ megbe-
szélés után 1991. március 19-én Budapesten a Társadal-
mi Egyesülések Szövetsége Belgrád rakparti székházá-
ban megalakult a Jászok Egyesülete (nyilvántartási szá-
ma a Fõvárosi Törvényszéken 3624).

Az alakuló ülés 36 résztvevõje kimondta: olyan szer-
vezetet kívánnak létrehozni, mely intézményes kapcsola-
tot teremt az otthon élõk és a jászsági diaszpóra között.
»Adósai vagyunk szülõföldünknek« – írták csatlakozásra
buzdító felhívásukban.”

Ezekkel a mondatokkal indítja az általa írt és szer-
kesztett könyvet a Jászok Egyesületének alapító ügyvi-
võje, így máris kiderül, hogy mit takar a cím.

A hézagpótló könyv a Jászok Egyesületének és „A
Jászságért” Alapítványnak az elsõ negyedszázadát me-
séli el a szerzõ jól ismert alaposságával.

A Bevezetõ után az Egyesület illetve Alapítvány leg-
fontosabb adatai vannak csokorba szedve, majd a ne-
gyedszázad eseményei következnek idõrendben. Ahány
év, annyi oldal. Ezt követik a hírlevelekbõl vett részle-
tek. 2005-ig 50 hírlevél látott napvilágot, azóta pedig
újabb 28, de olyan formában, hogy most már a hagyomá-
nyos posta mellett elektronikus postán is megkapják a ta-
gok, akiknek lehetõsége van a fogadására.

Az érdekes idõbeni kalandozás után egy kis térbeli
kalandozás is várja az olvasót, hiszen képet kapunk ar-
ról, hogy mik jelentek meg az egyesület és alapítvány se-
gítségével, milyen kiadványok, milyen emléktáblákat ál-
lítottak közösen más szervezetekkel és hol, majd a tiszti-
kar, a tagszervezetek, tagok felsorolása következik, mely
ismét nagy falat, hiszen az alapító harminchatok száma
többszörösére nõtt azóta és rengetegen el is távoztak az
élõk sorából a hosszú évek alatt.

Hogy milyen fennkölt munkát is végzett az egyesület
a kiadás terén, erre példa, hogy mindjárt 1991-ben kiadta
hasonmás változatban a jászok bibliáját: Fodor Ferenc A
Jászság életrajza címû, máig nélkülözhetetlen, de alig
hozzáférhetõ mûvét. Ezt aztán követte sok hasonló, lehe-
tõséget adva a kutatóknak, hogy saját maguk számára is
megvehessék a kiadványokat.

Mindezt a tengernyi munkát úgy végezték a tagok,
hogy nincs központi iroda, nincs fõállás és nincs fizetés.
„A tett elsõ, a szó második” – idézi gróf Széchenyi Ist-
vánt az egyesület jelmondata.

Természetesen nem maradhatott ki az elismerések
felsorolása sem, miképpen az sem, hogy az általuk alapí-
tott Jászságért-díjat kik és milyen indoklás alapján kap-
ták meg, melyet minden évben a legnagyobb jász ren-
dezvényen. – a Jászok Világtalálkozóján – adnak át. A
tag civil szervezetek számára találták ki a Jászsági Civil
Vándordíjat – szintén évente adják át.

Olvashatjuk még a Rólunk írták fejezetet, s számta-
lan mutató és többnyelvû összefoglaló teszi teljessé az
alkotást. Nem is megyek jobban bele a részletekbe, hi-
szen akiket érdekel e házagpótló mû, az remélhetõleg el-
olvassa – célom csak az érdeklõdés felkeltése volt.

(Adósai vagyunk szülõföldünknek. A Jászok Egye-
sülete és „A Jászságért” Alapítvány elsõ negyedszázada
1990–2015. „A Jászságért” Alapítvány, Bp., 2016. 144
old.)

Fodor István Ferenc

KOCZÓ JÓZSEF:
Õrzõk, vigyázzatok a strázsán

A Honti Füzetek sorozat 10. számaként jelent meg
Koczó József legújabb könyve, az Õrzõk, vigyázzatok a
strázsán. Az Alsó-Ipoly mente jeles helytörténésze je-
lenlegi publikációjában a különbözõ nyomtatott és elekt-
ronikus sajtóban ez idáig megjelent cikkeinek, könyvis-
mertetéseinek, rövidebb írásainak gyûjteményét tette
közzé. A témájában és mûfajában sokszínû, túlnyomó-
részt helytörténeti anyagot a könnyebb tájékozódás ked-
véért az író öt fõ egységre bontotta.

Az elsõ részben Településrajzok címszó alatt a bör-
zsönyalji községek közül Vámosmikola, Perõcsény,
Tésa, Kemence, Nagybörzsöny, Ipolytölgyes és az Ipo-
lyon túliak közül Ipolyszakállos, valamint Ipolybél törté-
nelmének rövid összefoglalóját adja közre. Csáky Kár-
olynak a Felvidék Mûvelõdéstörténeti Enciklopédiája
sorozatban megjelent A Dunától a Szitnyáig, valamint a
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Hagyományõrzõ és változó települések c. könyveirõl írt,
igen részletes recenzióit is ebben a fejezetben helyezte
el.

A következõ, Helytörténet – Évfordulók c. fejezetet
Koczó József Ipoly Infó-beli honismereti rovatában köz-
zétett tizenhárom és egy leközletlen helyismereti
szösszenete mellett a Saját Sodrásban megjelentett, a ke-
mencei községtörténeti kiadványhoz írt elõszava és a
Kemencei Krónikában napvilágot látott öt ismertetõje in-
dítja. Utánuk következik a Perõcsény fennállásának 750.
évfordulója alkalmából mondott emlékbeszéd és a köz-
séget a Honismeretben bemutató írás, majd a Szob és
környéke református eklézsiáit összefoglaló kisdolgozat.
A fejezet a Szobi Hírnökben megjelent írásokkal folyta-
tódik, köztük a 200 éves vámosmikolai plébánia történe-
tével foglalkozó munka és az 1848/49 – 160 év távlatá-
ból címû, a Börzsönyvidék szabadságharcos egyénisége-
inek emléket állító kisdolgozat. A több sajtóorgánumban
publikált, az „Ipolyi” járás vázlatos történetéhez fûzött
kiegészítéseit és a perõcsényi templom újjáépítése apro-
póján készült összefoglalóját az elõször a Honismeret
hasábjain napvilágot látott írása követi, mellyel a
vámosmikolai menekülttábor megalapításának 75. év-
fordulójára emlékezik, s egyúttal az Ipoly mentén elhe-
lyezett többi lengyel katonatiszti táborról is rövid össze-
foglalót nyújt. Ezt a fejezetet a Börzsönyi Helikonban
közölt, két második világháborús áldozat sorsát tárgyaló
írása zárja.

A harmadik fõegységet az író a jeles személyiségek
portréinak szentelte. A fiatalon elhunyt tehetséges éne-
kesnõt, Mányik Ernesztinát, a Kovács-Sebestény család
jeles tagjait, Együd Árpád perõcsényi születésû néprajz-
kutatót, Bolla Sándor református lelkészt, a hányatott
sorsú Andrékovics Pétert, a százesztendõs Jan Stolarskit
és a hatvanéves Csáky Károlyt méltató írásokat szedte
csokorba.

A könyv negyedik fejezetét Koczó József a Táj és
kultúra címszó jegyében szerkesztette. Az ezredfordulós
Töprengés kapcsán áttekinti a keresztény idõszámítás je-
lentõs állomásait, vázolja a magunk mögött hagyott XX.
század terhes örökségét, ugyanakkor felhívja a figyel-
met, hogy a szûkebb pátria értékeinek mentése csökkent-
heti az életmódváltással járó erkölcsi-társadalmi veszte-
ségeket. A bevezetõ cikk szellemét fedezhetjük fel a kö-
vetkezõ írásokban is, mikor rövid, de tartalmas összefog-
lalókkal vezeti a kistérség községeiben az ide érkezõ lá-
togatót. Ipolydamásd, Letkés, Ipolytölgyes, Nagybör-
zsöny, Vámosmikola, Tésa, Perõcsény, Kemence, Ber-
necebaráti, Parassapuszta és Drégelypalánk tömör jel-
lemzése, nevezetességeinek felsorolása nem csak a turis-
takalauzt olvasók számára rajzol plasztikus képet a vi-
dékrõl, de sok esetben az itt élõk számára is hasznos in-
formációkat hordoz. A vámosmikolai helytörténeti szak-
kör tevékenységén keresztül a községek fölé emelkedõ
Börzsöny szépségeire hívja fel a figyelmet, majd Csáky
Károly Irodalmi kapcsolatok I –III. címû munkája apro-
póján kitér a határon átívelõ kapcsolatok és az irodalmi
turizmus lehetõségeire. Következõ írását erdélyi baran-
golása ihlette, s egyúttal a Kárpátalja és a Börzsönyvidék
értékmentõinek munkája közti párhuzam megvonására
késztette. A fejezetet a vámosmikolai Ipoly vendéglõ
megnyitásához készített, az egykori Nagykocsma épüle-
tének történetét összefoglaló írás és a Börzsöny vizeit
bemutató konferenciáról készített beszámoló zárja.

A könyv ötödik és legrövidebb fõfejezete a Honisme-
reti nevelés címet kapta. Az itt elhelyezett írásokat a

Szatmáry-terem megnyitásáról készült beszámoló vezeti
fel, mintegy jelezve, hogy a továbbiakban a pedagógusi
munka értékét, a honismereti oktatás fontosságát hang-
súlyozó gondolatok kerülnek elõtérbe. Az elképzelések
gyakorlati megvalósítása a helytörténeti szakkör meg-
szervezésében és mûködtetésben nyert formát. A beszá-
molókból kitûnik, hogy a gyerekek érdeklõdésének fel-
keltése és a helyi értékekre való irányítása nem csak a
különbözõ tematikus versenyeken hozott gyümölcsöt,
hanem a fiatalok gondolkodásmódján is változtatva a kö-
zösségi élet számára aktív csoportot teremtett. A szakkör
munkáját egy helytörténeti kiadványban foglalták össze,
amit az iskola segédeszközként használ; a könyvet záró
dolgozat ennek a publikációnak a megszületését, sorsát,
szélesebb körû hasznosításának lehetõségeit elemzi.

Koczó József szerzõi kiadásban megjelent mûve a tõ-
le megszokott pontos és alapos kutatómunkának köszön-
hetõen úgy az érintett települések, mint az egész Al-
só-Ipoly mente helytörténetét kutatók számára könnyen
kezelhetõ, hiteles adatbázisként szolgálhat.

(Õrzõk, vigyázzatok a strázsán. Helytörténet, tájérté-
kek és honismereti nevelés az Ipoly mentérõl. Honti Fü-
zetek 10. A szerzõ kiadása, Vámosmikola, 2016. 200
old.)

B. Szabó Márta

Wilim János-emlékkötet
2015. június 14-én a nagyhírû pedagógus és gazdasá-

gi szakíró halálának 145. évfordulóján emléknapot ren-
dezett a Békéscsabai Megyei Könyvtár. A város kulturá-
lis intézményei és az önkormányzat összefogásával re-
mek kötet is született, amelyet a Békés Megyei Könyvtár
és vezetõje, Rakonczás Szilvia igazgatója jegyzett. Kü-
lön kiemelendõ, hogy a csabai agrárértékek és jeles sze-
mélyek kutatásában jeleskedõ Sicz György fáradozása is
kellett, hogy az ünnepi alkalom megvalósuljon – mint
Wilim János, a néptanító írta: „A köznép és az iskolai if-
júság hasznára és okulására.” Ebben az esetben, aki
kézbe veszi a kötetet, a köznép és ifjúság hasznára egy-
aránt szolgál bizony az emlékkötet...

Erdész Ádám bevezetõ írása (7–9. o.) után Zsilinszky
Mihály Wilim János életrajza olvasható (11–45. o.), aki a
jeles személy tanítói mûködésének jubileumi évében, az
50. évben adta közre írását. Ezt Dobay János Nyomdájá-
ban (Gyula) adták ki (1871). A kötet mottója is utalt jubi-
leumra, az 50. év ugyanis a mózesi törvények körében is
hangsúlyos helyet foglalt el (3 Móz 25, 8-12).

Zsilinszky Mihály ekként indítja életrajzi munkát:
„Az emberiségnek nem azok a legnagyobb jótevõi, kik-
nek nevét a hír a föld minden sarkán viszhangoztatja, ha-
nem azok, kik szerény hatáskörüket híven betöltvén, foly-
tonos munkálkodás által járulnak az emberiség céljának
valósításához, a nélkül, hogy ezért különösebb földi ju-
talmat és dicsõséget igényelnének maguknak… az egyes
nemzetek fölvirágzása és a közszabadság biztosítása
nem annyira külsõ törvényektõl és kormányformáktól,
mint inkább a nép felvilágosítási fokától függ.” (13. o.)

Ki volt Wilim János? Már rövid életrajzát a neves
biográfus, Szinnyei József közreadta a Magyar írók élete
és munkáiban (XIV. 1567–1568. hasáb). Eszerint ev.
községi tanító, aki 1800. január 19-én született Bisz-
tricskán (Turóc vm.) egyszerû földmûves szülõktõl. Ki-
fejezetten baráti volt a magyarok és szlovákok között a
kapcsolat, a falu jegyzõje – Lányi György – beszélte rá a
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szülõket, hogy a jó képességû gyermeküket iskoláztas-
sák. Tanult Turócszentmártonban, majd az osgyáni gim-
náziumban; a felsõbb osztályokat már Lõcsén és Eperje-
sen végezte. Apja nagyon büszke volt tehetséges fiára,
Lõcsén Kupecz és Müller, Eperjesen pedig Greguss és
Meyer tanár urak tovább élesítették elméjét. Az utóbbi
helyen már tanult bölcseletet is, ami a tanítói munkára
képesítette.

1821. május elején meghívták tanítónak a szlovák
anyanyelvû Wilimet a tisztán magyar ajkú Nagykároly-
ba, ahol önszorgalomból olyannyira megtanult magya-
rul, hogy betegeskedõ lelkészét nemegyszer helyettesí-
tette a szószéken. Itt már jól felkészült pedagógus volt,
aki a szlovák, magyar, német és a latin nyelvet egyaránt
„bírta”. Nagyon kedvelte a fiatalok tanítását, „legyetek
igazak, õszinték, erkölcsösek, jótékonyak, kitartók és ak-
kor boldogulni fogtok” – hirdette az ifjúságnak.

De négyévi sikereit maga mögött hagyva, a híre el-
vitte 1825-ben Mezõberénybe, ahol az ev. egyház meg-
választotta tanítójának. A községben ismerte meg Osko-
Kapitány Sámuel családját, és Karolina nevû leányukat.
1826-ban elvette feleségül, a házasságból egy fiúgyer-
mek, János született. Jogi végzettséget szerzett, aki majd
Csaba hites köz- és váltóügyvédje lett.

Tizenhét évi szolgálat után az ország legelsõ ev. gyü-
lekezete, a békéscsabai ev. egyház Csabára hívta 1842-
ben. Nagy kedvvel és hûségesen végezte munkáját taní-
tóként, mint Zsilinszky Mihály írta, nagy családi társasá-
gi életet élt. De gazdálkodott is a népszerû tanító, aminek
hasznát széles körben élvezték a helybéliek. Wilim Já-
nost a forradalom és szabadságharc lelkesítette, 1848–
49-ben mint nemzetõr Becskereken fegyverrel harcolt a
rácok ellen, majd visszatért a városba és tovább végezte
vállalt feladatait.

Faiskolát létesített, oltványokkal látta el a gazdákat,
ismertette a fajtákat. A Békés-megyei Gazdasági Egylet
mint legkiválóbb gyümölcstermesztõt többször kitüntet-
te. A gazdálkodási tapasztalatainak összegezése két na-
gyobb lélegzetû munkájában maradt ránk, az egyik meg

is jelent Pesten 1869-ben, a Hornyánszky és Träger
Nyomda mûhelyében készült. A címe Owocinárstwo,
alebo stromowé zahradnictwo, azaz A vadalanyok sza-
porításáról és oltásáról (fordította: Kovács Pál). A szak-
mailag és nyelvileg is szépen megírt munkájának köny-
vészeti érdekessége is van: a szlovákul írt szakkönyv gót
betûs, amelynek a magyar nyelvû fordítását is tartalmaz-
za az emlékkötet (47–58., 59–67. o.).

A másik, de kéziratos munkája a Méhésznaplója
(1850–1871). A könyvtári katalógusban szerzõként Lip-
ták Pikó Mihályt jelölték meg, holott õ csak lejegyzõnek
tekintendõ. Kereskényi Miklós dolgozta fel (69–119. o.)
a kéziratot méhészeti és könyvészeti szempontból, s az
meg is jelent az Agrártörténet Szemle 2012–2013. évi
1–4. számában. Az emlékkötet ezt az anyagot tartalmaz-
za.

A kertész és méhész szakíróként is megbecsült Wilim
Jánost 1871-ben meghitt módon ünnepelték, ugyanis ez
volt tanítói mûködésének 50. éve. Az életrajzi kötet szer-
zõjének még egy fontos mondatára hívnám fel a figyel-
met: az õ érdeme volt, többek között, hogy Békéscsabán
egyre többet beszéltek magyarul! (De jó lenne a két nép
kapcsán ma is „oda-vissza alapon” sok hasonló személy-
rõl és esetrõl beszámolni!). Két nappal késõbb a jubiláns
végelgyengülésben megtért a Teremtõjéhez, 1871. júni-
us 19-én. Sírja a Kastélyi temetõben található.

A szép kivitelû és igényes emlékkötet a népnevelés
és a mezõgazdasági szakma iránt érdeklõdõknek egy-
aránt ajánlható, nem feledtetve azt, hogy id. Wilim Já-
nost ugyanúgy be kell vezetni a helyi oktatási és helytör-
téneti ismerettárba, mint ahogy heroikus küzdelemmel
tette és teszi Sicz György Stark Adolf Csabagyöngye
szõlõfajtájának elõállítója esetében. Az emlékkötet 134
oldalas, benne nemcsak eredeti szövegrészek, hanem a
mellékletek (122–134. o.) is emelik a kiadvány könyvé-
szeti értékét.

(Békéscsabai Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 2016.
134. old)
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