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Vasúttörténeti mozaikok
A jubileumi kötet Imre Lászlóné vasúti mérnök és a

Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézete
Újkortörténeti Tanszékének docense, a magyar vasúttör-
ténet jeles szakértõje, dr. habil. Majdán János szerkeszté-
sében jelent meg Pécsett, a Magyar Államvasutak saját
kiadásaként, a helyi igazgatóság átadásának 100. évfor-
dulójára.

A kiadvány bevezetõjét Dávid Ilona, a MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatója írta, míg a zárszó Majdán János tol-
lából származik.

A kötet széles körû összefogás eredményeként látott
napvilágot. Történészek, tudós emberek, és a MÁV egy-
kori, valamint jelenlegi dolgozói egyesített, közös erõvel
alkották meg a könyvet, amelynek sikerült maradéktala-
nul teljesítenie a szerkesztõk által megfogalmazott célo-
kat. A könyv átfogó, minden területre kiterjedõ, részletes
képet nyújt a Pécsi Vasútigazgatás elsõ egy évszázados
történetérõl. Helytörténeti szempontból is példaértékû
volt a vállalkozás, mivel ebben a tárgyban korábban még
nem született tudományos igényû munka.

A közös vállalkozásnak azonban voltak hátrányai is,
leginkább a közérthetõség területén. A történészek (pl.
Majdán János) írásai sokkal olvasmányosabbak, mint a
vasúti dolgozóké. Az utóbbiak által írt szövegrészekben
sok a „vasutas szleng”, valamint a különbözõ szaksza-
vak használata. Ez önmagában nem lenne probléma,
azonban számos esetben az olvasó csak következtetni
tud egyes kifejezések konkrét jelentésére, mivel az olda-
lak aljáról hiányzik az e célt szolgáló szövegmagyarázat.
Ennek ellenére a tanulmánykötetben szereplõ összes
publikációról elmondható, hogy szerzõik a választott té-
mákat objektíven, lényegre törõen tárták fel.

A könyv pozitívumai közé sorolható, hogy gazdagon
illusztrált. Számos fénykép, valamint térkép is színesíti a
munkát, amely jelentõs segítséget jelent a térbeli tájéko-
zódásban, és kiválóan szemlélteti az olvasottakat. Ez
utóbbiak közül külön kiemelem a belsõ borítókon elhe-
lyezett ábrákat, amelyek bemutatják a Pécsi Vasútigaz-
gatás illetékességének területét a Trianon elõtti, majd az
1920 utáni Magyarországon.

A szerkesztõk alapos, körültekintõ munkájának bizo-
nyítéka, hogy igyekeztek minden téren kielégíteni az ol-
vasók érdeklõdését. A kötethez CD-melléklet is tartozik,
amely a kimaradt ábrákat, szövegrészleteket tartalmaz-
za.

A hét fejezetbõl álló munka elsõ része (2. fejezet)
egyfajta bevezetésként a magyarországi vasúti hálózat
kiépülését és a MÁV Zágrábi Üzletvezetõségének rövid
történetét mutatja be, kiegészítve a Pécsi Üzletvezetõség
keskeny nyomtávú vasútvonalainak górcsõ alá helyezé-
sével. Elõbbi Majdán János, utóbbi Jéger Gábor munká-
ja. Majdán írásából világos képet kaphatunk a XIX. szá-
zad közepének és második felének magánjellegû, vala-
mint kormányzati szintû vasútfejlesztési koncepcióiról.
A szerzõ egyfajta átmenetként részletesen kitér a vasút-
hálózat fejlesztésének a térségre gyakorolt hatásaira,
majd ezzel összefüggésben mutatja be a Pécsi Vasútigaz-

gatás alapjainak lerakását és megnyitását. Kiemelendõ,
hogy a szöveg mellékleteként, az ábrák között, az eredeti
alapító okirat másolata is helyet kapott.

Jéger Gábor írásában röviden ismerteti az Elsõ
Dunagõzhajózási Társaság (DGT) Pécs környéki ma-
gánvasút-hálózatát, valamint a Drávaköz gazdasági vo-
nalait. Trianon kapcsán kitér a békeszerzõdést követõ
vonalbezárásokra, valamint a vasút-közút egymással
szembeni versenyére is. Munkája nagyobb részben a má-
sodik világháború utáni gazdasági vasútvonalak bemuta-
tásáról szól. Miután bemutatta a kommunista kormány-
zat 1950-es évekre vonatkozó fejlesztési koncepcióját,
külön-külön is górcsõ alá helyezi a legfontosabb hálóza-
tok történetét (Dombóvár, Szigetvár, Kaposvár). Írását a
jelenleg is mûködõ kisvasutak ismertetésével zárja.

A második rész (3. fejezet) a Pécsi Üzletvezetõség
történetérõl szól, amely Sülle Ferenc munkája. Írása az
elõzõ két tanulmánnyal szemben kevésbé olvasmányos,
és túlnyomórészt statisztikai adatokra (a különbözõ vo-
nalak hosszúsága), valamint az intézmény belsõ felépíté-
sének ismertetésére (osztályok, részlegek, vezetõk) fó-
kuszál.

A harmadik egység (4. fejezet) a szakszolgálatok be-
mutatásával foglalkozik. A szerzõk közül kiemelem
Lajosbányai István munkáját, aki a Forgalmi szolgálat
feladatait, funkcióját mutatja be. Ez mellett hosszas
elemzést ad a vasútvonalakról a rendszerváltást megelõ-
zõ évtizedekben. Írása jól olvasható, felépítése tagolt,
nem használ sok számadatot. Ezt követõen a vasúti köz-
lekedés szervezeti felépítését, és azok változásait helyezi
górcsõ alá. Miután kitér a vasút helyzetére a rendszervál-
tás után, külön alfejezetet szentel az informatika térhódí-
tásának, és a szervezeti változásoknak. Ez utóbbi két al-
fejezetet bele lehetett volna foglalni a rendszerváltás utá-
ni idõszakkal foglalkozó részbe. Zárásként összefoglalót
ad munkájáról és felvázolja a térség vasúthálózatának jö-
võképét is.

A fejezet további részében részletes bemutatásra ke-
rülnek a Pályaépítés és fenntartás, a Biztosítóberende-
zés-, és távközlés, az Erõsáram, a Gépészet és Trakció, a
személyszállítás, valamint az árufuvarozási szakszolgá-
latok is.

A negyedik részben (5. fejezet) a különbözõ funkcio-
nális szakszervezetek szolgáltatásaival ismerkedhet meg
az olvasó: a vagyongazdálkodással, a magas építmé-
nyekkel, a vasútbiztonsággal, a környezetvédelemmel, a
logisztikával és a számítástechnikával. Az utolsó három
szempont vizsgálata rendkívül nagy fontossággal bír.
Megismerhetõvé válnak azok a kihívások és modernizá-
ciós folyamatok, amelyek a XX. század utolsó harmadá-
tól kezdve napjainkig meghatározzák a magyar vasúti
közlekedés, és azon belül a MÁV mûködését.

Az ötödik egység (6. fejezet) a MÁV társadalmi kap-
csolatait taglalja, Imre Lászlóné tollából. Történészi
szempontból a kötetnek talán ez a fejezete a leghangsú-
lyosabb, mivel a kutatók körében mostanában igen ked-
velt a XX. század második felének magyar társadalom-
története és a vasúttársaságról ebben a megközelítésben
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szinte semmilyen szó sem esik a kommunista-szocialista
érát bemutató szakirodalmakban. A könyv új távlatokat
nyit meg azzal, hogy górcsõ alá helyezi a MÁV és a szo-
ciáldemokraták, majd 1945 után a mindenkori állampárt
kapcsolatát, továbbá a társaság dolgozóinak tényleges
szerepét a kommunista mozgalmi életben (pl. KISZ, vas-
utas rendezvények a szocializmusban). A fejezet máso-
dik felében bemutatásra kerül a vállalat napjainkban is
zajló együttmûködése a Közlekedéstudományi Egyesü-
lettel, továbbá a Vasutas Települések Szövetségével.

A hatodik egység (7. fejezet) Majdán János írása,
amely a MÁV Pécsi Üzletvezetõségének/Igazgatóságá-
nak határ menti kapcsolatait taglalja a trianoni békeszer-
zõdéstõl napjainkig. Majdán írása azért is érdekes olvas-
mány, mivel sikerrel világít rá arra, hogy a Párizs kör-
nyéki kis kastélyban aláírt okmány mekkora kárt tudott
okozni a gyakorlatban a Kárpát-medence, és azon belül
Horvátország, valamint a Magyarország között kiala-
kult, majdnem egy évszázados állandó vasúti-gazdasági
kapcsolatokban, és összeköttetésben. Fontos kiemelni: a
szerzõ nagy hangsúlyt helyezett arra is, hogy bemutassa,
milyen kényszerpályákon mozgott az ország, illetve a
vasúttársaság, hogy a két világháború után Jugoszláviá-
val (majd az 1990-es évek délszláv háborúját követõen
annak utódállamaival) újra megindulhasson és fenntart-
ható maradhasson a kölcsönös vasúti kereskedelem.

A hetedik egység (8. fejezet) a történészek szempont-
jából ismét a társadalomtörténeti aspektusai miatt tekint-
hetõ kiemelten fontosnak. Imre Lászlóné, dr. Kopjár Gá-
bor, valamint Harangozó László által írt részben az olva-
só betekintést nyer a jóléti szolgáltatások rendszerébe,
amely a MÁV összes dolgozóját megillette (pl.: társada-
lombiztosítás). Tág képet kapunk a bérrendszer változá-
sairól, az oktatásról, a szabadidõs tevékenységekrõl (pl.
üdülés, sportélet), és a szociális juttatásokról (pl. az
egészségügy helyzete, az ellátás, továbbá a Harkányi
MÁV Gyógyház mûködése) is. A fejezet Pécs és Dom-
bóvár szempontjából is fontos helytörténeti jellegû forrá-
sokkal bír a városfejlõdést illetõen (pl. lakótelepek építé-
se, egyesületek megalapítása).

Összegzésként elmondható, hogy a könyv kapcsán a
legsúlyosabb problémának az tekinthetõ, hogy ez a kivá-
ló munka nem kerülhet a széles olvasótábor kezébe, mi-
vel korlátozott terjesztésû és elsõsorban csak a helyi vas-
úti dolgozók számára vált elérhetõvé.

(Imre Lászlóné – Majdán János [szerk.]: Mozaikok a
Pécsi Vasútigazgatás 100 éves történetébõl. Magyar Ál-
lamvasutak, Pécs, 2013)

Bércesi Richárd

Csáky Károly legújabb mûveirõl
Közérdeklõdésre számot tartó, talán tudománytörté-

neti vizsgálat tárgya is, hogy az egyes diszciplínák mû-
velõi életpályájuk mely szakaszában kerülnek alkotóte-
vékenységük csúcsára. A matematikában gyakori a fia-
talkori kimagasló eredmény, a zsenik itt korán beérhet-
nek. A filozófiában, a bölcsészeti és szociológiai tudo-
mányokban megfelelõ élettapasztalat birtokában, általá-
ban idõs korban jelentkeznek a tudósok érett mûvekkel,
elméletekkel. Dr. Csáky Károly Ipolyságon és környé-
kén 2012-ig magyar–angol–néprajz szakos tanárként ke-
reste maga és családja számára a kenyeret, ekkor vonult

nyugdíjba. 2015-ig publikált hely- és irodalomtörténeti,
néprajzi, valamint publicisztikai írásait tartalmazó 54
könyvébõl 27 két évtized alatt (2005-ig), míg a követke-
zõ 10 évben szintén 27 jelent meg. Mindezekrõl a Szám-
adásféle önéletrajz helyett címû második adattárához ké-
szült bevezetésében olvashatunk (Munkásságom reper-
tóriuma II. 2005–2015. Ipolyság, 2016. 88 old.). Ennek
közreadásával abban reménykedik, hogy „kutatóknak, a
régió hagyományaival, emlékeivel, szellemi életünk ha-
gyatékaival foglalkozó érdeklõdõknek is tud némi segít-
séget nyújtani” (5. old.).

Írásunkban alkotótevékenységének utóbbi négy esz-
tendejérõl, nyugdíjas éveinek alkotásairól kívánunk átte-
kintést adni. Alkotóerejét az elnyert szabadság inkább
megsokszorozta, mintsem visszavetette. Noha családi
életében másfajta változások, megpróbáltatások is bekö-
vetkeztek: „Azóta sajnos elveszítettem fiamat és felesé-
gemet, akivel 43 évig éltem házasságban. Maradt hát a
további harc és küzdelem, az általam begyûjtött ismere-
tek továbbadása. No meg természetesen a közben meg-
született három unokámmal való foglalatosság. Mert az
élet másik s talán legnagyobb értelme a bennük bontako-
zó folytonosság és örökség továbbélésének lehetõsége”
(6. old.).

Balassagyarmattal átellenben, az Ipoly túlsó partján
vagy annak közelében fekvõ három, egykoron a történel-
mi Hont vármegyéhez – most Szlovákiához, a Beszter-
cebányai kerület Nagykürtösi járásához – tartozó, jórészt
magyar lakosságú – településrõl községmonográfiát írt
szerzõnk. A falvak: a folyó menti mintegy 600 lélekszá-
mú Nagycsalomja (Ve¾ká Èalomija), a határfolyótól
északabbra keskeny völgyben települt, közel 1400 lako-
sú, eredetileg két faluból álló Lukanénye (Nenince) és az
Ipolytól ugyancsak kissé távolabb, a Rás-hegy alatt lévõ
700 fõs, szintén kettõs település, Apátújfalu (Opatovská
Nová Ves). Sõt, ha pontosak kívánunk lenni, Nagy-
csalomjáról született egy egyházközség-monográfia is a
helyi római katolikus plébánia kiadásában – igaz, ez még
a nyugdíjas évek elõtt –, míg a településmonográfia két
évvel késõbb jelent meg az önkormányzat kiadásában. A
Középsõ-Ipoly mente jeles települése régi egyházashely,
egy ideig közigazgatási központ. Gazdag történelmi, iro-
dalmi, mûvelõdéstörténeti és néprajzi hagyományokkal
bír.

Csáky Károly a községmonográfiában (Egyházas-
csalomiától Nagycsalomjáig. Fejezetek, képek a falu
múltjából és jelenébõl. Nagycsalomja, 2013. 288 old.)
arra vállalkozott, hogy a múlt emlékeit idézve vezesse el
az olvasót jelenünkig. Közben számos adalékkal: a régé-
szeti kutatások eredményeivel, a levéltárakban elõbuk-
kant új adatokkal, régi dokumentumokkal, irodalmi for-
rásokkal, a feltárt, felújított mûemlékek (Pusztatemp-
lom, régi temetõ, a százesztendõs Magyarok Nagyasszo-
nya-templom, régi plébánia, evangélikus templom) be-
mutatásával, újabb keletû néprajzi anyaggal jeleníti meg
az olvasó számára a települést.

A könyv anyaga hat nagy fejezetbe tagolva tárul
elénk. Szól a falu õsi (Csalomiai, Bolgár, Méhes) család-
jairól, a jobbágykorról és a törökvilágról, a szabadság-
harcról és háborúkról. Érzékenyen kezeli a szerzõ az em-
beri sorsfordulók eseményeit, nem kerülik el figyelmét a
népi hagyományok: a mindennapok és jeles ünnepek,
valamint az emberélet fordulónak bemutatása sem. Ol-
vashatunk a kötet lapjain azokról a kiemelkedõ szemé-
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lyiségekrõl: kutatókról, történészekrõl, írókról, politiku-
sokról és közéleti emberekrõl, akik egykor kapcsolatba
kerültek Nagycsalomjával (Hõke Lajos, Ipolyi Arnold,
Gyürky Antal, Kubinyi Ferenc, Steindl Imre, Forster
Gyula, Visegrádi János és a Madách család több tagja).
Ugyancsak szó esik a falu kiemelkedõ szülötteirõl (Gás-
pár Imre író, költõ, mûfordító és szerkesztõ; Fayl Frigyes
zeneszerzõ, -pedagógus, elõadómûvész; Pölhös Vince
krónikaíró), egykori jeles nemesembereirõl (Sántha-
fivérek, Horváthy Albert). A látnivalókat, mûemlékeket
szakszerûen és élvezetesen mutatja be szerzõnk, így vá-
lik az olvasó számára a csalomjai múlt nyitott könyvvé,
szemléletes olvasmánnyá.

Noha Csáky Károly keserûséggel mondja ki, hogy
napjainkra Nagycsalomja fogyatkozó végvára lett a ma-
gyarságnak, elsorvadt és megszûnt a teljes szervezettsé-
gû magyar iskola, kérészéletûnek bizonyult az ezredfor-
dulón indult magyar tannyelvû egyházi kisiskola is, lát-
nunk kell azt, hogy a falu gazdái és lakosai komoly erõ-
feszítéseket tesznek azért, hogy megõrizzék, továbbörö-
kítsék emlékeiket, hagyományaikat, s élhetõ legyen tele-
pülésük. A már említett felújításokon túl ezt bizonyítja a
modern új iskola és fedett szabadtéri színpad építése is.

Lukanényét Csáky Károly az itt élõ magyarság és ka-
tolikusok egyik bástyájaként mutatja be (Fejezetek a
Lukanényei /Házasnényei/ Egyházközség múltjából és
jelenébõl. Lukanénye, 2014. 238 old.). Emellett olyan
helye is a vidéknek, ahol ma már békében élnek magya-
rok és szlovákok, a filiákon pedig katolikusok és evangé-
likusok. A kiadvány a nagy múlttal, gazdag történettel
bíró hajdani Házasnényei egyházközséget mutatja be,
mely régi egyházashely templommal és plébániával, mi-
ként ezt a XVII. század végétõl vezetett anyakönyvei is
igazolják.

A könyv elsõ részében Lukanényét és Házasnényét
az okiratok, geográfiai-statisztikai adatok tükrében tárja
szerzõnk az olvasó elé. A második fejezetben az
egyházashely elsõ említéseivel, régi templomaival, a
plébániai élettel foglalkozik. Részletesen tárgyalja a plé-
bánia elsõ anyakönyvét megnyitó (1699) Foglár György
egykori helyi plébános, neves teológus, utóbb egri püs-
pök életútját, munkásságát. Csáky Károly behatóan fog-
lalkozik a régi matrikulák vizsgálatával, bejegyzéseivel.
Nem kerülik el figyelmét az egyházi iskolák, a társula-
tok, egyletek sem. A harmadik fejezetben a második vi-
lágháborút követõ vallási élet elsorvasztására irányuló
törekvéseket, a papok meghurcolását, az egyház üldözte-
tését mutatja be. Bõvebben foglalkozik Lénár Károllyal,
a Nényérõl elhurcolt, bebörtönzött és félreállított lelki-
pásztorral.

Kellõ figyelmet szentel a vallásos népélet, illetve né-
pi vallásosság vizsgálatának. Mindezt levéltári és recens
anyag teszi hitelesebbé. Az utolsó, ötödik fejezetben az
egyházközség mai templomaival, szakrális kisemlékei-
vel ismerkedhetünk meg. Lukanénye mellett itt olvasha-
tunk a hajdani filiák – Leszenye, Apátújfalu, Ipoly-
haraszti, Szlovákgyarmat – és a jelenlegi leányegyház,
Bátorfalu szakrális látnivalóiról is. A vidék hitéletének
erõsségét, népének Isten háza iránti szükségét jól példáz-
za, hogy Lukanényén (az egykori Házasnénye területén)
Mindenszentek templomát harmadfél évszázados fenn-
állásakor kívül-belül felújították, kifestették, s a restau-
rálás után 2014-ben újjászentelték; ugyanitt a régi plébá-
nia helyett 1969-ben új épült; 1996-ban, a millecente-

nárium évében szentelték fel a Jó Pásztorról elnevezett
Isten házát, a község második, modern építésû plébánia-
templomát; az egykori filiában, Szlovákgyarmaton pedig
1993-ban épült fel az Úr elsõ hajléka, melyet Szent Imre
tiszteletére szenteltek.

A kiadványokat gazdag és értékes dokumentumanya-
gok, térkép- és színes képmellékletek teszik érdekeseb-
bé, szemléletesebbé. A forrásanyagok tárháza alapul
szolgálhat további kutatásokhoz is. A kötetek végén ma-
gyar, szlovák és angol nyelvû összegzéseket találunk.

Tematikusan a helytörténethez és vallási néprajzhoz
kapcsolhatjuk a szerzõ legfrissebb Temetõjárás I. címû
kötetét is (Pozsony, 2016. 96 old.). A cím induló soroza-
tot sejtet, de mielõtt rövid ismertetésébe kezdenénk, néz-
zük, hol tartanak Csáky Károly korábbi könyvfüzérei. A
kérdést 2016. október 17-én Szobon, a Találkozás Ipoly
menti kutatókkal, szerzõkkel rendezvényen személyesen
is feltették a szerzõnek, ahol többek között a legutóbbi
években megjelent könyveirõl folyt beszélgetés. Csáky
Károly elmondta, hogy a Szakrális emlékeink nyomában
sorozat elsõ öt kötetének – mely 55 települést mutat be –
megjelenése óta összeállt a hatodik anyaga is, továbbá a
Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyûjtemények az
Ipoly és a Garam mentén kezdõ kötetének (23 gyûjte-
mény leírása) kiadása sem zárta le a sorozatot. Ugyanak-
kor a kiadóval a nyomdai megjelentetésben véleménykü-
lönbségek merültek fel, s kiadásával leálltak. Az elektro-
nikus sajtóban (Börzsönyi Helikon, Felvidék.ma) már ed-
dig is közölt a megjelent köteteken túlmutató anyagokat.

Visszatérve az új sorozathoz, leghitelesebb, ha a ki-
advány Bevezetõjébõl idézem auktorunk törekvését,
szándékait: „Ma már igen gazdag szakirodalma van a
végtisztesség helyének, ám mindig akad feltárnivaló e té-
ren is. Ilyen szándékkal villantunk fel egyet s mást mind-
abból, amit e helyeken láttunk, tapasztaltunk. Persze kö-
zel sem törekedhettünk a teljességre, nem egy szakmai
tanulmányt kívántunk letenni asztalunkra. Nem néprajzi
leírásokat készítettünk a legtöbb esetben, nem is a teme-
tõk regiszterét akartuk az olvasó elé tárni. Csupán a fi-
gyelemfelkeltést tartottuk fontosnak. Azt, amit az adott
helyeken érdemes szemügyre venni, s amirõl jó tudni. Te-
hát a szembetûnõ és kevésbé látható, a már-már rejteke-
zõ dolgokra szándékoztuk felhívni a figyelmet. Huszonöt
temetõt, temetkezési helyet jártunk be. A települések közt
vannak magyar és szlovák, illetve vegyes lakosságúak,
katolikus, református és evangélikus vallásfelekezetûek
is. Remélem, eme kötetünk is jó szolgálatot tesz közössé-
günknek.” (3. old.) A kiadvány jórészt az Ipoly alsó és
középsõ, valamint a Garam alsó folyásvidékének sírkert-
jeit mutatja be az alábbi községekbõl: Nagycsalomja (4
temetkezési hely), Felsõtúr, Bori, Apátújfalu, Ipolykeszi,
Helemba, Kõhídgyarmat, Kóvár, Gyerk, Bajta, Lesze-
nye, Dacsókeszi, Kõkeszi (2 temetõ), Leléd, Ipolynagy-
falu, Kéménd, Százd, Garamkövesd, Óvár, Csalár,
Pribél, Ebeck és Szklabonya.

A temetõjárás szerzõnknek megadja a lehetõséget,
hogy a sírkertekben nyugvó, vidékünkhöz kötõdõ jeles
közéleti emberekrõl, lelkipásztorokról, tudósokról, írók-
ról, költõkrõl, pedagógusokról, orvosokról, mérnökökrõl
az olvasó számára újabb és újabb ismeretekkel szolgál-
jon. E sorok írója örömmel hallgatta még tavaly õsszel
az írótól származó hírt, hogy a Felvidék.ma elektronikus
lapban megjelent írásaiból nyomtatásban is megjelenik a
Temetõjárás I. kötete. Ennél nagyobb örömet az jelentet-
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te számára, hogy a 2016. december 15-i könyvbemutató-
ra Ipolyságon a Pongrácz Lajos Házban került sor.

Emlékezések és vallomások I–II. címmel megjelent
publicisztikai írásai, nekrológjai, portréi, elõadásai, em-
lékbeszédei bõ három évtizedet fognak át 1978-tól
2009-ig. A felvidéki magyar szerzõk írásainak megjele-
nési nehézségeit jelzi, hogy háromszori próbálkozásra
sem nyert anyagi támogatást a kiadáshoz, így azt magán-
kiadásban jelentette meg (Emlékezések és vallomások I.
Ipolyság, 2014. 112 old.; Emlékezések és vallomások II.
Ipolyság, 2015. 120 old.).

Mûve elsõ fejezetében a hozzá közel állt idõsebb,
egykorú, esetenként fiatalabb, földi alkotóútját bevégzett
tanítómester, barát, pályatárs: Szombathy Viktor, Cson-
tos Vilmos, Zalabai Zsigmond, Ozsvald Árpád, Dusza
István, Zólyomi József, Zs. Nagy Lajos, Szénássy Árpád
és Bõhm József munkásságának értékeit villantja fel el-
sõsorban személyes kapcsolatai, tapasztalatai alapján. A
következõ fejezetben jubileumi alkalom kapcsán méltat-
ja Ujváry Zoltán néprajztudós, Szeberényi Zoltán iroda-
lomtörténész, kritikus, Ág Tibor népzenekutató, folklo-
rista és Pásztor Béla felvidéki gyökerekkel bíró veres-
egyházi polgármester személyét, munkásságát. Ujváry
Zoltán Szülõföldön hontalanul címû könyvének szlovák
kiadásához írt elõszavából, idõszerûsége miatt, hadd
idézzem néhány gondolatát: „Szlovákiát tehát meg kell
ismerni mindnyájunknak. A múltat is. Mert a történelmi
tablón ott vagyunk valamennyien. Hõsök és közkatonák,
gyõzõk és legyõzöttek, vesztesek és nyertesek, holtak, se-
besültek és túlélõk, magyarok és szlovákok egyaránt.
Történelmünkben itt Közép-Európában minden közös: a
bûn és a dicsõség is, a magyar és a szlovák sors is. A
múltat hamisítani lehet, de becsapni nem. Emlékezni kell
a békülés szándékával” (I./48. old.). Egy tucatot megha-
ladó kisrecenzió, elõszó zárja a második fejezetet olyan
mûvekrõl, tanulmányokról, melyeknek ma is helyük van
a könyvespolcokon, szellemi asztalunkon.

Az elsõ kötet harmadik fejezetében Csáky Károly
olyan verseit teszi közzé, melyek megszületését általa
nagyra becsült írók, költõk munkássága ihletett: Tõzsér
Árpád, Duba Gyula, Gyurcsó István, Gál Sándor,
Koncsol László és Lezsák Sándor.

Észre kell vennünk a II. kötet szerves kapcsolatát a
Temetõjárás nyitó munkájával: itt az életút bemutatása,
pályakép felvázolása, ott a végsõ nyughely bemutatása
és rövid életrajzi vázlat. Továbbá Csáky Károly több év-
tizedes törekvését, hogy Hont és Nógrád múltjának, köz-
életének kiemelkedõ alakjairól lesöpörje a feledés porát,
illetve történelmünk, irodalmunk, mûvészeteink nagyjai-
nak kapcsolatát kimutassa régiónkkal. Ennek számtalan
irodalmi összeállítással, kiállítás-szervezéssel, konferen-
cia-elõadással, emlékbeszéddel, publikációval, emlék-
tábla- vagy emlékhelyállítással maga is motorja, cselek-
võ részese volt. Bár határvonalat nehéz vonni, akadnak
köztük országos ismertséggel bíró személyek: Szeder
Fábián, Mikszáth Kálmán, Thury György, Manga János,
Madách Imre, Krúdy Gyula, Kubinyi Ferenc, Csepreghy
Ferenc, Széchenyi István, Bartók Béla, Balassi Bálint és
Ipolyi Arnold, és az elmúlt évtizedek erõfeszítéseinek
köszönhetõen egyre inkább regionális ismertséggel bí-
rók: Ivánka Imre, Czobor László, Sajó Sándor, Palásthy
Pál, Pongrácz Lajos, Gyürky Antal, Gáspár Imre,
Szentiványi Ráfael és Mocsáry Lajos.

Annak idején folyóiratunk olvasói is értesültek arról,
hogy Pongrácz Lajos, Felsõtúr jeles szülötte, Hont vár-
megye kiemelkedõ közéleti szereplõje, író és lapszer-
kesztõ születésének 200. évfordulójáról emlékünnepség-
gel, szentmisével, emléktábla-állítással és konferenciá-
val emlékeztek a Korpona-patak völgyében (Kázmér
László: Pongrácz Lajos születésének 200. évfordulóját
ünnepelték Felsõtúron. Honismeret, XLIV. évfolyam
[2016] 1. sz. 80–81.). Sztyahula Tamás polgármester
elõszavával az elmúlt évben a két részbõl álló – A kortár-
sak Pongrácz Lajosról; Beszédek és elõadások a
Pongrácz Lajos-emlékünnepségen (Felsõtúr, 2015. októ-
ber 10.) – emlékkötet is megjelent („Hiányzik ma az õ
szelleme...” Emlékezés Pongrácz Lajosra születésének
200. évfordulóján. Szerk.: Hála József és Máté György.
Felsõtúr–Horné Turovce 2016. 232 old.). Csáky Károly
elõadásában ekként emlékezett a négy-öt évtizeddel ez-
elõtti állapotokra: „Mielõtt Pongrácz Lajos munkásságá-
ról részletesebben szólnánk, hadd mondjam el, hogy a
jeles honti férfiút halála után gyorsan és hosszú idõre el-
felejtették. Emlékérõl az 1980-as évek elején próbáltam
lefújni a feledés porát. Akkor még hiába kutattam szülõ-
földjén a valamikor köztiszteletben álló férfiú után. Fa-
lujában azt sem tudták, hogy a templom melletti sírbolt-
ban nyugszik. Nem is csoda, hisz a sírhely szinte megkö-
zelíthetetlen volt: bokrok, hatalmas bozót és gizgazok
vették azt körül.” Hogy az elmúlt évtizedekben kedvezõ
fordulat következett be a Pongrácz-emlék ápolásában,
jórészt Csáky Károly és a további elõadók: Kiss László
orvos, író, orvostörténész, Hála József geológus, muzeo-
lógus és néprajzkutató, valamint Lendvay Tibor, az
ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tannyelvû Alapiskola
ny. igazgatója munkálkodásának, törekvésének köszön-
hetõ. Nagy örömünkre szolgálhat, hogy Lendvay Tibor
Pongrácz Lajos emlékének ápolását szerteágazó terüle-
teken tudta felmutatni. E sorok írója egy kis szeletke te-
rületen mégis hiányérzetét veti fel: nem esett szó arról a
próbálkozásról, melyet az ipolysági magyar iskola és a
kemencei általános iskola szervezésében a kisdiákok
huntyi tudatának felélesztése érdekében tettek. A Múlttal
a jövõért címmel az 1990-es évek elejétõl mintegy tíz
éven át Hont hely- és mûvelõdéstörténetérõl megrende-
zett vetélkedõsorozatra gondolok. Igaz, azóta a határ ma-
gyar oldalán is történt egy s más: itt is fogytak, koptak,
elsorvadtak iskolák. Kemencén megszûnt a 8 évfolya-
mos általános iskola, ma már csak alsó tagozat mûködik,
s elvették a kisiskolák önállóságát is. De még ez sem
nyújthat elegendõ magyarázatot arra a kérdésre, hogy
miért lazultak vagy szakadtak meg az Ipoly menti isko-
lák határon átnyúló, az ezredforduló tájékáig ígéretesen
alakuló kapcsolatai!

Ugyanakkor reményteljes hír, hogy a kötet 2016. ok-
tóber 4-i felsõtúri bemutatóján a konferencia elõadói régi
Hont megyei kiadványok reprint kiadását megvalósító
szellemi mûhely létrehozásáról is megállapodtak, amely-
nek elsõ darabja, a Szondi-Album meg is jelent.

Csáky Károly termékeny nyugdíjas éveinek rövid be-
mutatását, méltatását lírai köteteinek ajánlásával zárjuk.
Elsõ önálló verseskötetének – Kísérlet az idõvel (1997) –
Hitvallásom címû bevezetõjében a szerzõ életútjáról töb-
bek között ezt írja: „Irodalmi munkásságomat versíró-
ként kezdtem a hetvenes évek elején.” A küldetés, a sors,
a körülmények aztán úgy alakították pályáját, hogy gaz-
dag, színvonalas és elsõsorban a táj emberérõl/emberé-
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hez szóló munkásságának megjelent kötetei, írásai a
helytörténet, honismeret, néprajz és publicisztika terüle-
térõl prózában születtek. A líra pedig megmaradt számá-
ra – talán Arany Jánoshoz hasonlíthatóan – az idõ és a lé-
lek mélységes titkainak, fájdalmainak kifejezésére.

A Fohászok Isten árnyékából címû kötet Kor- és kór-
képek alcímmel jelent meg (Ipolyság, 2013, 79 old.). A
cím tartalmat jelölõ, tartalmára utaló: modern korunk té-
velygõ, szenvedõ, istenkeresõ emberének imádságain,
fohászain túl a mindig és mindenhol megjelenõ, fejüket
felütõ hatalmasságok által kreált torz világ jelenik meg
verseiben. Miként lehet elviselni ezt az abszurd valósá-
got? Az emberi tartáshoz, erkölcsi kiálláshoz is elénk tár
példaértékû megnyilvánulást költõnk: „forgószélben /
nem forogni / szétszórtan is / együtt lenni / lehajolni /
égig érni / eget s földet / tapintani / Isten arcát / porba ír-
ni / abból lenni / azzá válni / lélekben is / teljesedni” (Já-
ték igenévvel II.).

Lélekrezdülések (Újabb versek) címû könyvecskéje
költõnk negyedik versciklusa (Ipolyság, 2015, 71 old.).
Verstükreiben most is pocsolya-effektusban szenvedõ
világunkat, valamint a megpróbáltatásoknak kitett, hité-
ben megingathatatlan és reményét nem vesztett költõt
látjuk: „És ropják / ugyanazt a számot / a párok, / kilépni
a körbõl / senki sem mer, / csak a halálra táncoltatott
lány / roggyan vérzõ lábaira” (Felakadt lemezek). „Kérd
Urunkat ott fenn, / hogy bírjam / a terhet itt lenn, / adjon
erõt a / teremtéshez-alkotáshoz is, / hadd ragyogjanak /
még szebben / napjaink / ott is, / itt is” (Gondolatok a
190. napon).

Mindkét verseskötet Karaffa Gyula elõszavával a
szerzõ magánkiadásában jelent meg.

Szerzõnk mûveibõl nemcsak az ismeretátadás, taní-
tás, hanem a nevelés szándéka is elõtûnik. Mire neveli
olvasóit Csáky Károly? Mindenekelõtt emberségre, hon-
szeretetre és saját példájával – talán felekezethez sem
köthetõ – mély vallásos hitre. Hiszen a pedagógus tanít-
ványait nevelni elsõsorban példaadásával tudja. Dolgo-
zatunkat azzal a megállapítással zárhatjuk, hogy Csáky
Károly személyében sem az etnográfus, helytörténész,
publicista, de még a pedagógus sem került nyugállo-
mányba. S befejezésül, mit kívánhat számára a hozzá –
nemcsak térben és korban – közelálló pályatárs, barát?
Az Úr õrizze meg szellemi frissességét, egészségét, s ad-
jon neki erõt huntyiságunk fennmaradásának további
mûveléséhez!

(Láttuk, hogy megjelent munkái települési önkor-
mányzatok, egyházközségek vagy a szerzõ kiadásában
jelentek meg. Az érdeklõdõ anyaországbeli olvasók a
mûvek elérhetõségérõl Csáky Károly címén [csaky.k
@stonline.sk] érdeklõdhetnek.)

Koczó József

KELE SÁNDORNÉ–KISSNÉ PÁSZTOR ÉVA:

Szentmártonkáta Anno.
Múlt és jelen találkozása
(Szerkesztette: Kucza Péter)

2016. november elején dr. Gedai István ny. múzeumi
fõigazgató, a község szülötte mutatta be a Szentmárton-
káta Anno címû helytörténeti képeskönyvet. Nagykáta,
Tápiószecsõ, Tápiógyörgye, Tápiószele után ez a Kucza

Péter által megálmodott sorozat ezzel a könyvvel a
Tápió mente helytörténetileg legfeldolgozottabb vidéké-
vé vált. Ez az Anno-sorozat szerkesztésével, értékes ké-
peslapjaival, dokumentumaival, igényes nyomdatechni-
kai eljárásával kiemelkedik a vidéki helytörténeti kiad-
ványok sorából. Itt mindjárt a bevezetõben köszönetet
kell mondani a helyi önkormányzatok tagjainak, a köz-
ségi, városi polgármestereknek anyagi áldozatvállalásu-
kért, ezen nemes ügy mellé állásukért, a kiadás vállalásá-
ért. Egyrészrõl az eddig felgyûlt helytörténeti anyagot
mentik meg a jövõ számára, másrészrõl inspirációt jelen-
tenek a további munkához, helytörténetileg fontos anya-
gok megmentéséhez, majd publikálásához.

A kötet bevezetõ tanulmányát, Szentmártonkáta rö-
vid történetét Kissné Pásztor Éva írta rendkívüli jártas-
sággal, hiteles dokumentumokkal, széles körû kitekin-
téssel. Látszik heroikus munkája, idõt, fáradtságot nem
kímélõ utánjárása. Hiteles minden állítása, amit a falu
történetével kapcsolatosan leír. Összegzi mindazt a tu-
dást, jártasságot, amit több évtizedes kutatómunkája
alapján végsõ konklúzióként le tud vonni.

1349-ben kelt oklevélben jelenik meg Zentmartun-
kata, amely a középkori Szent Márton és a honfoglaló
Káta nemzetség emlékét õrzi. A törökök uralma alatt,
hódoltsági terület lévén, a falu jobbágysága a kétféle
adózás terhét viselte. Adóztak a töröknek és a törökök ál-
tal meg nem szállt országrészre menekült földesúrnak. A
budai szandzsák adatai alapján kimutatja a falu lakóinak
teljes kiszolgáltatottságát, a kivetett különadók terheit.

A Rákóczi-szabadságharc Keglevich Miklós birtoká-
ban, újabb megpróbáltatások elé állítja a falu lakóit.
1703-ban, 1705-ben az átvonuló csapatok elvitték a lo-
vakat, nyergeket, fegyvereket, az összes állatot elhajtot-
ták. 1708-ban írott levelükben azt kérik, hogy a „sze-
génységet” legalább a téli idõben hagyják nyugton a fa-
luban. A Rákóczi-szabadságharc idején a fejedelem elõ-
ször 1704. április 22-én, majd 1710. február 3-tól 18-ig
táborozott a településen. Rákóczi emberei, majd Rabutin
császári tábornok hadai nyomán sokat szenvedett a tele-
pülés. Az elsõ népszámlálás adatai alapján a sok üldözte-
tés ellenére 1787-ben 245 házban 286 család lakott, a né-
pesség száma 1568 fõ volt. A lakosok vallási hovatarto-
zása megoszlott. Tény, hogy a török hódoltság ideje alatt
is prédikátort tartó református gyülekezet volt a települé-
sen. A szatmári békekötés után az ellenreformáció meg-
erõsödött, és gróf Althán Frigyes váci püspök 1718 de-
cemberében erõszakkal vette el templomukat, harangju-
kat és úrvacsorai edényeiket. A reformátusok szorgal-
mas, falujukhoz ragaszkodó, erkölcsös polgárok voltak,
ezért 1728-ban hathatós védelmet kaptak gróf Keglevich
Józseftõl, aki mindent megtett, hogy ezt a közösséget
megtartsa a birtokán. A következõ évtizedekben a falu-
ban lakó református Battha család nyújtott segítséget,
anyagi támogatást az elárvult református közösségnek.
II. József türelmi rendelete tette lehetõvé egy torony nél-
küli imaház felépítését, amelyet 1785-ben vettek birto-
kukba. A katolikusok számára Migazzi bécsi–váci bíbo-
ros érsek 1782 és 1785 között felépíttette a boldogkátai
összeomlott templom anyagából az új katolikus templo-
mot. Közben a települést sok természeti csapás érte,
földrengés, komoly vihar, járványok, tûzvész, aminek
következtében sokan Arad vármegyébe vándoroltak a
jobb élet reményében.
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1848 augusztusában Kossuth Lajos hívó szavára 30
önkéntes indult a haza védelmére, majd újabbak csatla-
koztak hozzájuk, hogy vérük hullatásával tegyenek bi-
zonyságot hazaszeretetükrõl. Kossuth Lajos a tápióbics-
kei ütközet után 1849. április 5-én, 6-án a községben lé-
võ Battha-kúriában szállt meg és itt nyerte meg Battha
Sámuelt a kormánymegbízotti feladat elvállalására. A
Battha család községbeli élete, tevékenysége óriási ado-
mánya volt a falu lakónak, számtalan olyan kedvezõ in-
tézkedést sikerült keresztülvinniük, ami a sokat szenve-
dett nép életerejét megsokszorozta. Tanítót foglalkoztat-
tak, négytantermes iskolát építettek, a két vallás közötti
konszolidáció egyértelmûen a falu gazdagodását szol-
gálta. Új házak épültek, közintézmények valósultak
meg, és óriási lendületet adott a Szolnok–Budapest vasút
1882-es megnyitása, lehetõvé téve, hogy a szentmárton-
kátai fiatalok naponta bejárjanak dolgozni a fõváros sör-
gyáraiba, temetõibe. A falu földbirtokosai a szomszéd
falvak birtokosainak példájára megalakították azokat az
egyesületeket, egyleteket, amelyek itt is határozottan a
polgárosodást voltak hivatva szolgálni. Polgári Olvasó-
kör, Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Földmíves Ifjak Egy-
lete, késõbb a Levente, Kalot, Kalász szolgálta a falu
szellemi, anyagi gazdagodását. A reformátusoknál meg-
alakult a Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület, a
Leánykör, Asszonykör. Az 1867-es kiegyezés után meg-
indult fejlõdést, gazdagodást, a két vallási felekezet kö-
zötti békés egymás mellett élést derékba törte az elsõ vi-
lágháború, amely hatalmas áldozatokat követelt a köz-
ségtõl. A Nagy Háborúban a haza védelmére 492-en vo-
nultak be és 112-en haltak hõsi halált. Emléküket a kato-
likus és református templom falán örökítették meg, és a
Polgári Olvasókör az 1920-as évek elején elkészíttette a
Nagy Háborúban részt vettek tablóját a hõsi halottak ne-
vével. Nagy érdeme a szerkesztõnek, hogy sikerült a tab-
ló fotóin szereplõk fényképeit reprodukálni, és ezáltal
emléküket megörökíteni.

Ahogyan nagyszüleink látták – utcák, terek, épületek
életképek címszó alatt egymás után sorakoznak azok a
régi barnított, igényes nyomdatechnikai eljárással ké-
szült fotók, amelyeken a község templomai, iskolái, köz-
intézményei, utcái, terei sorakoznak, bizonyítván a sok
megpróbáltatáson átment község lakóinak életben mara-
dását, generációk küzdelmes életét, a földesurak segít-
ségnyújtását, kiemelve a Battha család elévülhetetlen ér-
demeit, emberséges közremûködését. A képek Kucza
Péter gyûjtõmunkáját dicsérik, valamint azokét a falusi
emberekét, akik a sublótfiókjaikban ezeket a régi képe-
ket, dokumentumokat megõrizték és a könyvtárban, kiál-
lítás keretében közzétették. A tablóképek, iskolai cso-
portfelvételek, színjátszócsoport-felvételek optimizmu-
sa, derûje, vidámsága feledtetni tudja a múlt viharainak
keserûségét, embertelenségét. Még egy olyan fotó is elõ-
került 1933-ból, amelyen a Nagykátai járás levente fõok-
tatóit örökítette meg a felvevõ masina a sülyi tábori to-
vábbképzésen. A Battha-kúria fogadószobájának ottho-
nossága, gondozott rendezettsége, annak bizonyossága,
hogy Kossuth Lajos szerette az igényességet, kényelmet,
otthonosságot. A földesúri lakok ápoltsága, rendezettsé-
ge, környezetének igényessége, a paraszti házak puritán-
sága, egyszerûsége akarva-akaratlanul a társadalmi kü-
lönbségek szimbólumai. A csoportképek egyben viselet-
történeti dokumentumként is jól leírhatók, nem beszélve
a kenderáztató asszonyok öltözékérõl a Válykosban.

Néprajzi illusztráció lehetne. A katonai csoportképek, a
sportolókról készült felvételek, a színjátszói emlékek
megörökítése meg egyenesen fotótörténeti kuriózumok,
múzeumi mûtárgyak lehetnek országos intézményekben.

A Múlt és jelen találkozása címû átvezetõ rész Tamá-
si Áron idézetével: „Azért vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne” az eddigi Anno-sorozatok
könyveitõl eltérõen, színes felvételekkel bizonyságot
tesz a mai korról, ízlésrõl, a technikai haladásról, épí-
tésztörténeti változásokról, a múlt hagyományainak
megbecsülésérõl, a mai hétköznapokról és ünnepeinkrõl.
Számomra a legkedvesebb az az emlékezés, ahogyan a
falu fiatalon elhunyt polgármesterének, Karai Istvánnak
az emlékét õrzi fotókon és bronzba öntve. Egy szorgal-
mas, szerény, jó szándékú, a község fejlesztésén munkál-
kodó embert állít példaként a mai vezetés elé ez a fejezet.

A Szentmártonkáta irodalmi élete kezdetektõl 1945-
ig címszó számba veszi azokat a tudósokat, papokat, iro-
dalmárokat, tanárokat, akik itt születtek vagy munkálko-
dásuk ide kötõdik. A kötet szép életrajzot szánt Rudnay
Gyula Corvin-koszorús, Corvin-láncos, Kossuth-díjas
Kiváló Mûvész címmel kitüntetett festõmûvésznek, fõis-
kolai tanárnak, aki közel tíz esztendõn át kötõdött a falu-
hoz lánya révén, aki felesége volt a Szentmártonkátán
szolgáló Halasy Miklós református tiszteletesnek, ezért
több alkotásának ihlete, elkészítése is a faluhoz kötõdik.
A könyv egy rideg, kitüntetését komoly arccal viselõ,
morózus emberként örökíti meg Rudnay Gyulát, szem-
ben a valósággal, aki kedves, megértõ, közvetlen ember,
mûvész-tanár volt. Barcsay nagy szeretettel emlegette és
vallotta mesterének Rudnay Gyulát.

A könyv nyomdai kivitelével, tartalmas írásaival,
szép képeslapjaival, fotóival büszkén sorolható a
Tápió-vidéki Anno-sorozatok közé. Szép koszorú Szent
Márton sírjára a község névadójára emlékezve, a toursi
Szent Márton jubileumi emlékév alkalmából.

Bihari József

NEMZETÉPÍTÕ KÍSÉRLET
A Magyarok Világszövetsége kronológiája
1989–2000

Egyedülálló dokumentumgyûjteményt tartok a ke-
zemben.

Bakos István monumentális munkájában arra vállal-
kozott, hogy történelmi és politikai áttekintést adjon a
sokat vitatott, de sokak számára létfontosságú MVSZ
múltjáról. 1994–1999 között én is résztvevõje voltam a
szervezetben történt eseményeknek, ezért különösen is
értékelem Bakos István munkáját. Mivel 5 évig – fõtit-
kárként – fõnököm is volt, tapasztalhattam fáradságot
nem ismerõ elkötelezettségét, ellenszélben folytatott
harcait – tanúja voltam a leírtaknak.

E rövid ismertetõ nem alkalmas arra, hogy a történel-
mi áttekintést részletesen ismertessem, csak egy-egy
fontos pillanatot idézek: a trianoni trauma felerõsítette a
nemzeti összetartozás gondolatának fontosságát, s kü-
lönbözõ kezdeményezések után 1929-ben összehívták a
Magyarok I. Világkongresszusát. A világ 24 országának
80 magyar szervezete küldte el képviselõit, s ez forduló-
pontot jelentett az óhaza és a külhoni magyarok közötti
kapcsolatok fejlõdésében – létrehozták az Állandó Szer-
vezet Irodát, az új világtalálkozó megszervezésére.
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Az utolsó békeévben, 1938 augusztusában került sor
a Magyarok II. Világkongresszusának összehívására,
melynek keretében báró Perényi Zsigmond és gróf Tele-
ki Pál kezdeményezésére – a külhoni küldöttekkel –
megalakították a Magyarok Világszövetségét. „… azért
gyûltünk össze most már másodszor egy világkong-
resszus kereteiben szülõhazánk szívében és fõvárosában,
hogy megalakítsuk minden politikán és felekezeti kérdé-
sen felülállóan a Magyarok Világszövetségét” – mondta
üdvözletében Eördögh Elemér amerikai rk. plébános, pá-
pai prelátus.

A második világháború utáni idõszakban, különösen
1948-tól a kommunista önkényuralom végleg felszámol-
ta az MVSZ-t. Tanulságos látlelete az akkori politikának,
hogy késõbb saját céljaira újraindította és politikai érde-
keinek megfelelõen használta fel. Izgalmas olvasmány
ez a történeti áttekintés, a szereplõk megnevezésével.

A magyarországi rendszerváltás folyamatában a nyu-
gati emigráció is részt vett, sõt, az elcsatolt területek ma-
gyarjai is. Mivel Bakos István jelen volt a lakitelki sátor-
ban, majd a Magyar Demokrata Fórum (MDF) aktív tag-
ja lett, tanúságtevõje az akkori folyamatok és a különbö-
zõ ellenzéki csoportosulások tevékenységének. Ez a
közéleti útkeresés vezette elõbb a magyar felsõoktatás,
majd az MVSZ mûködése megújításához.

1992 augusztusában a Magyarok III. Világkong-
resszusán választották meg Csoóri Sándort elnöknek, aki
négy fõtitkárt is kipróbált, amikor 1994-ben, a
liberál-bolsevikok hatalomváltását követõen Bakos Ist-
vánt kérte, hogy pályázzon fõtitkárnak. Az elnökség
egyhangúlag megválasztotta õt, aki kitöltötte a négy
évet, kiépítette az MVSZ hivatalát, s posztján derekasan
helytállt.

A hazai és a határon túli magyar politikai pártok ki-
alakulása, újjászervezõdése kezdetén a rendszerváltó
MVSZ-ben keresték helyüket a nemzetféltõ, ma-
gyar–magyar kapcsolatokban edzõdött ellenzékiek, s a
nemzetvédõ külhoni emigránsok derékhadai. Késõbb ott
találták meg helyüket a pártosodásból kimaradó vagy ki-
mart nemzeti oldal képviselõi, de akadtak olyan régi és
új káderek is, akik itt akartak karriert csinálni.

A kellõ anyagi alapok nélkül is minden fontos ma-
gyar ügy szolgálatát vállaló szervezet új vezetõi az állan-
dó nyomás és belsõ harcok ellenére igyekeztek a renge-
teg igénynek megfelelni, a sok feladatnak eleget tenni.
1996-ban a belsõ és külsõ támadások ellenére (a
Horn-kormány alatt), nemzeti összefogással, sok társa-
dalmi és közösségi munkával, sikerrel megvalósították a
Magyar Millecentenáriumra tervezett programsorozatot
– ez az év lett a szervezet legsikeresebb esztendeje.

Nekem is maradandó élmény az 1996-os millecente-
náriumi ünnepségsorozat, hiszen a nyugati régió titkára-
ként az Ópusztaszeren felépített Világmagyarság Hajlé-
kában páratlan kiállításon mutathattuk be a nyugati ma-
gyar közösségek életét dokumentáló gyûjteményt. A Vi-
lág Magyarság sorozatában 8 könyv jelent meg, emellett
a Magyar Figyelõ címû lap, és az 1956-os forradalom
utódállamokbeli hatásait és következményeit feldolgozó
kétkötetes összeállítás. A magyar kultúra külhoni mûhe-
lyei a harmadik évezredben címû négynapos nemzetstra-
tégiai tanácskozás pedig egyedülálló és sikeres konfe-
rencia volt a szövetség történetében.

A szellemi építkezés mellett sikerült visszaszerezni
és Makovecz Imre tervei alapján felújítani a Benczúr ut-
cai palotát, a Semmelweis utcai Országos Kaszinó épü-
letét pedig (százéves használatra megkapva) rendbe tet-
ték, élettel töltötték meg és Csoóri Sándor elnök kezde-
ményezésével hozzájárultak a Duna Televízió létrehozá-
sához is.

A könyvet forgatva megállapítható, milyen értéket
képviseltek az akkori vezetõk és munkatársaik, élükön
Bakos István fõtitkárral és az is, milyen veszteséget je-
lentett Bakos István eltávolítása a fõtitkári tisztségbõl,
amelyet közvetlen munkatársai önkéntes távozása köve-
tett! A belharcok miatt nem tudták megvalósítani nem-
zetépítõ céljaik többségét. A Csoóri Sándor helyére ke-
rült Patrubány Miklós méltatlan szerepvállalásával az
MVSZ azóta csak vegetál, hajdani erõforrásait eltéko-
zolták. Az 1998-ban még a világ 56 országában mûködõ,
egymillió fõt számláló MVSZ tagságának, másfélezer
tagszervezetének csekély töredéke maradt. Többen ki-
léptek, illetve új szövetségeket alapítottak. Patrubány
másfél évtizedes mûködése alatt eltûnt a vagyon és tönk-
rement a világszervezet.

A könyv borítóján látható – a Magyarok IV. Világ-
kongresszusa nyitóünnepségén készült – fotó elénk tárja
szellemveszteségeinket, hiszen nincs már közöttünk az
elnök, Csoóri Sándor, az építész Csete György, Sütõ
András, Csiha Kálmán, Gulácsy Lajos…

A 400 oldalas kötetben Bakos István régi munkatár-
sai segítségével megjelentette az MVSZ tisztségviselõi-
nek névsorát is, és bõséges fotóanyaggal gazdagította
egyedülálló vállalkozását. Akit érdekel az ún. rendszer-
váltás szövevényes története, érdeklõdik az a közelmúlt
politikai és közéleti eseményei iránt – feltétlenül tanul-
mányozza Bakos István könyvét!

A kötet a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és
Archívum (RETÖRKI) gondozásában jelent meg.

(Bakos István: Nemzetépítõ kísérlet. A Magyarok Vi-
lágszövetsége kronológiája 1989–2000. Antológiai Ki-
adó, Lakitelek, 2016)

Zika Klára

Könyv az ózdi társadalom történetérõl
Az ózdi munkásság mint téma ugyan többször a kuta-

tások homlokterébe került, történeti monográfia mégsem
született még róla, ezért Nagy Péter könyve hiánypótló-
nak tekinthetõ. A levéltári forrásokat és interjúkat is fel-
használó, módszertanilag gazdag és érdekes kötet átfogó
képet ad az államosítás elõtti acélgyári munkások élet-
módjáról és életszínvonaláról.

Egy merész felütést követõen, amelyben a szerzõ azt
fejti ki, miért nem alkalmazható az osztályelmélet az óz-
di munkásság esetében, a könyv hét részre tagolódik,
majd az utolsó fejezetben foglalja össze az elért eredmé-
nyeket. A szerzõ makro nézõpontból indítja vizsgálatait
és miután meghatározza a Rima és az ózdi vasgyár szere-
pét és helyét a magyar ipar- és gazdaságtörténetben, Ózd
helyi társadalma felé fordul, egyre kisebb egységekre fó-
kuszálva. A vasgyári kolónia ózdi szerepét vizsgálva a
gyári társadalom szerkezetébe enged betekintést, egé-
szen a legkisebb vizsgálati pontig, az emberig, az életét
elmesélõ interjúalanyig. Nagy Péter kutatásai során 55
adatközlõvel készített interjút, amely szám önmagában
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is elismerésre méltó. Az interjúk felhasználása részben
elemzésben, részben a levéltári vagy sajtóforrások ki-
egészítéseként történt. A nyolcvanas, vagy akár a kilenc-
venes éveikben járó interjúalanyokon keresztül megis-
merhetjük a „gyáriak” hétköznapjait és ünnepnapjait,
munkahelyi hierarchiáját, szórakozási, öltözködési és
táplálkozási szokásait. Nagy Péter – klasszikus interdisz-
ciplináris kutatást végezve - teljes ételsorokat vizsgált,
és elemzett a néprajztudományra jellemzõ részletesség-
gel. Külön alfejezetként vizsgálta a munkahelyi étkezést
és a hozzá fûzõdõ szokásokat, amellyel kétség kívül
szinte utolsóként rögzítette az ózdi munkások munkahe-
lyi szokásait. A szerzõ által elkészített interjúk különö-
sen nagy jelentõséggel bírnak, hiszen úgy tekinthetünk
rájuk, mint a régészet által ismertté vált „leletmentésre”,
másképp fogalmazva: az utolsó pillanatban rögzített szá-
mos olyan adatot és történetet, amely végleg a feledés
homályába veszett volna az utolsó munkás halálával, aki
még emlékezett rá.

Az interjúk mellett a szerzõ jelentõs levéltári forrás-
feltáró munkát is végzett és nagy mennyiségû sajtóanya-
got és statisztikai szakanyagot vizsgált. Az írott források
mellett gazdag képi anyagot is használt, amelyek túlnyo-
mó többségét a fényképek jelentették. A rendelkezésére
álló képanyag elemzését gondosan elvégezte, szép pél-

dát adva ezzel a fénykép társadalomtörténeti forrásként
történõ felhasználására. Leginkább az épített környezet,
a lakberendezés és a viselet tekintetében fordult a kultu-
rális antropológia és a néprajz módszereként ismert
fényképelemzés felé, a lehetõ legrészletesebb leírását
adva ezzel az eltûnõben lévõ ózdi gyári társadalom kü-
lönbözõ csoportjainak életmódjáról, valamint öltözkö-
dés- és viseletkultúrájáról. A fényképanyagot részben az
Ózdi Muzeális Gyûjtemény archívumában kutatta fel, de
jelentõs részben magánszemélyek gyûjteményeiben ta-
lált rájuk, így elmondható, hogy a nemzetközi és hazai
szakirodalom tanulmányozása mellett az elérhetõ forrá-
sok figyelemreméltóan széles körét dolgozta fel a szerzõ
és tárgyi gyûjtést is végzett.

Nagy Péter könyvével egy érdekes, sokszínû, hiány-
pótló mûvel lett gazdagabb a tudományos irodalom. A
kötetben található interjúrészletek olvasmányossá, a
képanyag látványossá és a szélesebb közönség által is jól
befogadhatóvá teszi a történettudomány és a néprajztu-
domány számára is fontos monográfiát.

(Nagy Péter: A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és
gyári társadalom a késõ dualizmustól az államosításig.
Napvilág Kiadó, Budapest, 2016. 384 oldal)

Várkonyi-Nickel Réka

A Trianon Múzeum Alapítvány
felhívása

Tisztelt Olvasó!
A Trianon Múzeum Alapítvány „23 óra 59 perc” címû kárpát-medencei kutatási prog-

ramja koordinátoraként kérem a segítségét.
Keressük azokat a még élõ személyeket, akik 1938–1944 között a Magyarországhoz

visszatért települések valamelyikén éltek (pl. Komárom, Kassa, Beregszász, Nagyvárad,
Kolozsvár, Szabadka stb.), tanúi voltak a magyar bevonulásnak, a magyar közigazgatás
kiépülésének, a hétköznapi élet alakulásának, megtapasztalták a magyar–román, ma-
gyar–szlovák, magyar–ukrán, magyar–szerb viszony változását és arról hitelesen (lehe-
tõség szerint minél részletesebben) be tudnak számolni. Amennyiben tud ilyen személy-
rõl és meg tudja adni az elérhetõségét, kérem, tegye meg a következõ e-mail címen:
koo.artur@gmail.com, vagy a múzeum telefonszámán: +36–88/372–721!

A kapcsolatfelvétel az említett személyekkel nagyon fontos lenne, hiszen lassan ,,éj-
fél” és fontos információkkal lehetünk szegényebbek, ha hagyjuk ezeket elveszni! Akár
azzal is segíthet, ha levelemet továbbküldi olyan ismerõsöknek, akik vélhetõen ismernek
ilyen személyeket.

Köszönettel és tisztelettel:

Köõ Artúr
történész,

a kutatási program koordinátora



Piros alsó: Vidróczki Marci Piros felsõ: Milfajt Ferkó

Piros király: Rózsa SándorPiros ász: Tavasz

A betyárkártya négy lapja (Vasvári Zoltán cikkéhez)
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Kvarckristály Parádfürdõrõl
(Tóth László felvétele, Jánosi Melinda cikkéhez)


