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 BORN IGNÁC ÚTI LEVELEI  
 1770-BŐL    

A különleges életutat befutó, Gyulafehér-
váron német családban született, majd 
Bécsben a jezsuita rendet is megjárt, Prá-
gában jogot végzett, de az ásványtan és a 
montanisztika, mai szóval a bányászat és 
kohászat kiemelkedő szakemberévé vált 
Born Ignác 1770 nyarán több hónapos uta-
zást tett az akkori ország déli és keleti bá-
nyavidékein, a Bánságban és Erdélyben. Az 
utazásáról – kiegészítve a felvidéki felső- és 
alsó-magyarországi bányák leírásával – 23 
német nyelvű levélben számolt be, melyet 
1774-ben Frankfurtban és Lipcsében önál-
ló kötetként barátja, a svéd Johann Jacob 
Ferber adott ki. A művet hamarosan angol, 
olasz és francia nyelveken is kiadták, és tan-
könyvként használták. Kétszáznegyven év-
nek kellett eltelnie, amíg végre magyarul is 
napvilágot látott.

Born Ignácot 1769-ben nevezték ki a sel-
mecbányai kamaragrófság ülnökének. Ek-
kor már alapos természetrajzi és bányászati 
ismeretekkel, komoly ásványgyűjtemény-
nyel rendelkezett, és rendszeres levelezést 
folytatott kora legkiválóbb tudósaival. 1770 
tavaszán engedélyt kért feletteseitől, hogy 
családi ügyeinek intézésére, köztük a rész-
tulajdonában lévő nagyági aranybánya 
ellenőrzésére, valamint további erdélyi és 
magyarországi bányák felkeresésével isme-
reteinek bővítésére elutazhasson. A tanul-
mányút során felkereste a bánsági bánya-
városokat, Oravicabányát, Szászkabányát, 
Újmoldovát, Dognácskát. Innen Lugoson 
keresztül az Erdélyi-érchegység aranybá-
nyavidékére utazott, ahol Nagyág és Zalat-
na térségében több bányát látogatott meg. 
Tordán leereszkedett a sóbányába, majd a 
Nagybánya környéki ércbányákat tekintet-
te meg. Eközben Felsőbányán súlyos, csak-

nem halálos füst- és gázmérgezést szenve-
dett, 15 órán keresztül eszméletlenül feküdt, 
majd részleges felépülése után, további ter-
vezett utazását megszakítva tért vissza Sel-
mecbányára.

Azonban még 1770 őszén Prágába ren-
delték, ahol két éven át bányatanácsosként 
dolgozott. Utolsó levelét már Bécsben kel-
tezte, ahol megszakítva útját, néhány napot 
eltöltött. Prágában lelkesen bekapcsolódott 
a szellemi, tudományos életbe. Tudós tár-
saságot hozott létre, amelyet a Cseh Tu-
dományos Akadémia közvetlen elődjének 
tartanak. Itt lépett be a szabadkőművesek 
közé. 1772-ben rossz egészségi állapota mi-
att lemondott állami hivatalnoki címéről és 
1776-ig Alt-Zedlitsch-i (ma: Staré Sedlištĕ) 
birtokára vonult vissza, ahol egy különle-
ges botanikus kert megvalósításán fárado-
zott, számos tanulmányt írt és kiadványt 
jelentetett meg. Innen szervezte meg bánáti 
és erdélyi utazásának levelek formájában 
történő németországi kiadását. Erre a for-
mára tulajdonképpen egy 1772-es titoktar-
tási rendelet kijátszása miatt volt szükség. 
Ez a rendelet ugyanis megtiltotta, hogy az 
Udvari Bányakamara engedélye nélkül ás-
ványtani, bányászati, kohászati tárgyú írá-
sokat megjelentessenek.

Born Ignác igen élvezetes stílusban me-
séli el utazási élményeit, miközben leírja a 
bejárt vidék földrajzi, geológiai jellemzőit, 
ismerteti a meglátogatott bányákat, részle-
tezi az ott előforduló ásványokat, érceket. 
Bemutatja az erdélyi aranymosást, vala-
mint a korabeli bányászati és ércfeldolgozá-
si eljárásokat, technikákat is. Ismerősként 
jár a vidéken, mert két évvel korábban már 
tett egy utazást a Bánságban, Erdélyt pedig 
szülőföldjeként jól ismeri.

Mielőtt azonban a bánsági bányákat tag-
lalná, két levélben is bemutatja a Temesi 
Bánság néven ismert tájegységet, határait, 
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közigazgatási, katonai beosztását, folyóit, 
városait, a vidék lakóit, azok életmódját, 
szokásait, öltözködésüket, hiedelmeit. Ezek 
a néprajzi megfi gyelések, köztük esküvői és 
temetési szokásaik, hitviláguk leírása kü-
lönleges színt ad a könyvnek. A Bánságban 
élő görögkeleti rácok (szerbek) és oláhok 
(románok) papjairól nincs valami jó véle-
ménye. Kiemeli babonásságukat és tudat-
lanságukat. „E pópák nem mindegyike tud 
rendesen olvasni, mire fogja tanítani a híve-
ket?” Emiatt az egyszerű emberek is tudat-
lanok, sokan még korukat sem tudják meg-
mondani, nem ismerik a pénzérmék értékét.

A bánsági részen mindenhol felfegyver-
zett kísérők vigyázzák útját, amiből követ-
kezethetünk a térség rossz közállapotaira. 
Feltűnő, hogy a levelekben nem esik szó 
ott élő magyarokról. Ennek okait vizsgál-
va érdemes felidézni a történelmi múltat. 
A Temesköz vidéke a középkorban még 
virágzó magyarlakta vidék volt. Temesvár 
1552-es eleste után, a török hódoltság idején 
azonban a vidék szinte elnéptelenedett. Ez 
a rész maradt legtovább török uralom alatt, 
de a Habsburgok 1718 és 1788 között sem 
csatolták vissza Magyarországhoz, hanem 
osztrák koronabirtok lett. A gyér lakos-
ságú vidékre a birodalom minden tájáról 
toboroztak betelepülőket, de magyarokat 
sokáig nem engedtek itt letelepedni. Az 
ingoványos, mocsaras, egészségtelen terü-
leten gyakori járványok megtizedelték az 
újonnan jötteket is. A tartományban rab-
lóbandák garázdálkodtak. Ilyen körülmé-
nyek között nem volt veszélytelen az utazás 
ezen a vidéken.

A dognácskai rézbányát Európa egyik 
legjelentősebb bányájának tartja, s róla 
alaprajzot és metszetet is mellékel. Műve-
lését azonban elhibázottnak tartja, ugyan-
is az itteni bányászok nem a biztonságra, 
hanem a legnagyobb haszonra törekedtek, 
s a kialakított üregek beomlással fenyeget-
tek. Born nincs megelégedve a bányatisztek 
szakmai ismereteivel sem. A bányaterületek 
bemutatása után beszámol a bánsági érczú-

zásról és kohászatról is, felsorolva a kohó-
kat, olvasztó- és fi nomító kemencéket is.

Erdélybe érve már nem volt szüksége 
fegyveres kíséretre, és a biztonság érzését 
még a rossz hegyi utak sem tudták elron-
tani, pedig néhol ökröket kellett befogni a 
négylovas kocsi elé. Méltatja Erdély termé-
szeti kincseit, az erdélyi hegyek gazdag-
ságát, és sajnálja, hogy nem jut több ideje 
részletes felkutatásukra. Első állomása Na-
gyág, ahonnan apja egykori ezüstbányáját 
is felkeresi. Ezen a bányavidéken a lakosság 
szinte kizárólagosan a bányászatból él, egy 
családban az apa a telér fejtésénél dolgozik, 
a fi ai végzik a zúzóműbe való szállítást, míg 
a feleség látja el a zúzóval kapcsolatos teen-
dőket. A bányarészesek a kinyert ércet por-
rá zúzzák, zsákokba töltik, és havonta lóhá-
ton szállítják a zalatnai királyi ércbeváltó 
helyre, ahol a fémtartalom alapján fi zetik 
ki őket.

Tordán meglátogatja az egyik sóbányát, 
és megdöbben azon a pazarláson, amit 
ott lát. Csak a legalább 80 font (45 kg) sú-
lyú sódarabokért fi zetnek a bányászoknak, 
az ennél könnyebbeket ezért kidobják a 
hányókra. Ennek az a magyarázata, hogy a 
fuvarozóknak így éri meg a szállítás. A só-
tömböket szekéren Gyulafehérvárra viszik, 
ahonnan a Maroson és a Tiszán úsztatják 
le az ország belsejébe. A só olyan bőséges 
mennyiségben van jelen, hogy egyáltalán 
nem takarékoskodnak vele. A magasra tor-
nyozott hányókra kidobott só mennyiségét 
több millió mázsára teszi. Végül megjegyzi: 

„egy jól működő államgazdaság esetén, mely-
nek a legkésőbbi utódokról is gondoskodnia 
kellene, egy ennyire szükséges ásványnak 
ilyen szándékos megsemmisítése mégis egy-
fajta pazarlásnak tűnik”. 

Erdély és Magyarország határvidékén, a 
szatmári bányavidék több bányáját is fel-
keresi. Nagybánya története gazdag múltra 
tekint vissza, már a XIV. századtól itt mű-
ködött bányakamara és pénzverde. Kapnik-
bányán megjegyzi, más bányákkal szemben 
az az előnye, hogy itt még sok a feltáratlan 
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rész. Felsőbányán az ott alkalmazott tűzi 
művelést kívánta megnézni, ami kis híján 
az életébe került. A mérgezés következté-
ben egy időre elvesztette eszméletét, min-
den tagja lebénult, s csak egy ügyes nagybá-
nyai orvosnak köszönhette életét. Betegsége 
ellenére a 18. számú levelében kimerítően 
tárgyalja a felsőbányai bányászat történetét, 
és indokait részletesen felsorolva javasolja a 
tűzi fejtés megszüntetését.

Balesete miatt amint teheti, hazaindul, 
ahol már halálhírét is keltették. Mivel a fel-
vidéki bányákat most nem tudja felkeresni, 
egy régebbi dolgozatát mellékeli a Szomol-
nok környéki felső-magyarországi bányavi-
dék bemutatására. A Selmecbánya környéki 
alsó-magyarországi bányavidéket, azok kő-
zeteit, teléreit olyan jól ismeri, hogy részle-
tes leírása egy külön levélben nem okozhat 
gondot neki. Utolsó két selmecbányai levele 
egyfajta geológiai összegzés. Az egyikben a 
kőzetek alaptípusait, ezen belül az érctelé-
reket tartalmazó kőzeteket és korukat cso-
portosítja, kora tudományos ismeretei alap-
ján. Ez még igen messze áll a modern geoló-
giai, földtörténeti, ércteleptani ismeretektől. 
A másikban az arany- és ezüstércek fajtáit 
sorolja fel, ami viszont ma is többé-kevésbé 
helytálló.

Érdekesek a levelekben használt korabeli 
ásvány- és kőzetnevek. Az érceket tartal-
mazó bármilyen vulkáni kőzetet összefog-
lalóan saxum metalliferum (érchordozó kő) 
néven említi. Az agyag elnevezést a mag-
más kőzetek fi nomszemcsés alapanyagára 
is használja. Az általa sok helyen emlege-
tett téglaérc, rézüvegérc, rézokker, szurokérc, 
mészpát vagy az egyes helyi elnevezések (pl. 
Gelferz, kartonérc) megértésében, megfej-
tésében szómagyarázó jegyzetek segítik az 
olvasót. 

Az élvezetes, olvasmányos magyar fordí-
tás Fuchs Péter munkáját dicséri. A magyar 
kiadást a jegyzetek mellett életrajzi ada-
tokkal bővített személynévmutató, föld-
rajzi nevek mutatója, egy külön bányanév 
mutató és az utazás állomásait bemutató 

térkép is kiegészíti. A kiadvány további ér-
téke Papp Gábor három háttértanulmánya, 
Born Ignác életéről, a XVIII. századi hazai 
bányászatról és kohászatról, valamint az 
Úti levelek mineralógiai vonatkozásairól. 
Ki kell emelnünk a kötet rendkívül igényes, 
magas színvonalú nyomdai és tipográfi ai 
megvalósítását, kivitelezését.

Hadd idézzük a hátsó borító szellemes 
ajánló sorait: „Born Ignác lovag útnak in-
dul. Várják a hegyek, a bányák, az ásványok. 
Nem sejtheti, hogy

két hónap múlva Felsőbányán a halál tor-
kából menekül meg,

hat év múlva a császárné hívatja Bécsbe, 
az udvari gyűjtemény élére,

tizenöt év múlva Mozart kantátát ír tisz-
teletére, 

hetvenöt év múlva egy ásványt neveznek 
el róla,

kétszáz év múlva arról vitatkoznak, ő 
volt-e Sarastro alakjának mintaképe,

kétszáznegyven év múlva úti leveleit ma-
gyar nyelven is lehet olvasni.

Kísérje el útján Ön is e könyv segítségével!”
A régi adósságot törlesztő könyv nem 

csak tudománytörténeti érdekesség, nem 
csak az ásványtan és a bányászat iránt ér-
deklődők forgathatják élvezettel, hanem a 
néprajz, a történelem és honismeret iránt 
fogékony olvasók számára is sok érdekes 
információt nyújt.

(Born Ignác: Úti levelek az 1770-es bán-
sági, erdélyi, felső- és alsó-magyarországi 
ásványtani utazásról. Szerk.: Papp Gábor. 
Milagrossa Kft ., Miskolc, 2014. 310 oldal)

Udvarhelyi Nándor

 KÖNYV AZ ERDÉLYI MAGYAR 
 TÖRTÉNELMI CSALÁDOKRÓL 

Tizennyolc interjú, tizennyolc család, ti-
zennyolc tragédia… Valójában ennél több, 
hiszen mindegyik történetben több nemze-
dék többé-kevésbé „dicső” múltja, XX. szá-
zadi pokoljárása, és valamiképpen sikeres 
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túlélése tárul elénk. Vajon mekkora lehetett 
az a közösség, amelynek sorsát ezzel a 18 
cseppel érzékelteti a könyv szerzője, Oláh-
Gál Elvira? Mekkora lehetett egész Magyar-
ország főnemesi családjainak száma? Az 
internetről kapott adat szerint közelítette 
a négyszázat, vagyis 4–5 %-os a minta. És 
mégis, megismerve ennek a 18 családnak a 
kálváriáját, úgy érezzük, föltárult előttünk 
a XX. századi magyar történelem eddig 
inkább csak hallomásból ismert szelete, 
amelynek részleteit – ha nem volt családi 
érintettsége – még elképzelni se nagyon 
volt képes. 

A könyv lapjain egytől egyig olyan ne-
vekkel találkozunk, akiket ismerhetünk a 
magyar történelemből. Különösen akinek 
kedves olvasmányai közé tartoznak Jókai, 
Bánff y Miklós, Kemény János, Móricz, Wass 
Albert történelmi regényei, az bukkanhat 
olyan ismerős családokra, mint a Mike-
sek, az Ugronok, a Telekiek, a Bethlenek, 
az Aporok és a többiek. Bár valamennyiük 
sorsa az erdélyi magyar történelem egy-egy 
sajátos fejezete. A családok és tagjaik ugyan 
külön-külön szenvedték meg a rájuk mért 
megpróbáltatásokat, olvasás közben mégis 
sokszor úgy érezzük, hogy egyetlen nagy, 
magyarságot sújtó sorscsapásról szól ez a 
könyv, ahol az egy főre jutó tragédián nem 
változtat az a körülmény, hogy tizennyolc, 
vagy éppen több száz családra sújtott. Va-
lójában nem is személyes bosszúállásról 
volt itt szó, hanem elvont, sokszor mester-
ségesen, szinte erőszakosan kikényszerített 
bosszúról, amelyben gyakran felismerhető 
a szadista indulat, amit még csak fokozott, 
ha az áldozat nem jajgatott, ha nem vergő-
dött eléggé. Mert mi egyébbel magyaráz-
hatnánk azt a jelenséget, amikor a főnemesi 
családok gyermekein igyekeztek kitölteni 
bosszúvágyukat a frissen hatalomba kerül-
tek, s közvetlenül az érettségi előtt dobták 
ki őket a középiskolából.

Oláh-Gál Elvira tizennyolc szólamú ora-
tóriuma időnként azonos hangnemben szó-
lal meg. A könyv olvasása során igyekeztem 

rátalálni azokra a gondolati csomópontok-
ra, témakörökre, amelyekben a szólamok 
és a hangnemek jól érzékelhetően, egymás 
hatását erősítve csengtek össze. Történelmi 
családokról lévén szó, szinte természetes a 
históriai beágyazottság, bár ez nem minden 
beszélgetésben érvényesül azonos mérték-
ben. De szinte mindegyik visszaemlékezés-
ben megérezhetjük, hogy ha nem is történik 
rá közvetlen utalás, a hátérben mindig ott 
van a múlt „mélységesen mély kútja”. Nem 
is annyira a családi, mint inkább a nemzeti 
történelem, de az sem erőltetve, hanem az 
események természetességével. Ugyanis 
a könyv „hősei”, vagyis a történések áldo-
zatai rendszerint szét tudják választani a 
nemzet sorsát a sajátjukétól, és a maguké-
ban is külön tudják látni az egészet a rész-
letektől. Ez a közösségi gondolkodás való-
színűleg az identitásuknak is része, amikor 
a magam sorsát, a velem történteket külön 
tudom látni, pontosabban érezni történel-
mi osztályométól, a rokonságométól. „Az 
ősökről, a család történetéről igenis sok szó 
esett – idézi zabolai Mikes Katalin grófnő 
lánykori emlékeit –, de az erdőkről, a föl-
dekről, arról, hogy mi volt itt Zabolán, arról 
nem beszéltek.” Talán ez is lehetővé tette az 

„egy főre jutó” csapások elviselését. Más-
felől könnyített ezen a „sorsviselésen” a 
szülőföldhöz, Erdélyhez való kötődés, ami 
az ő esetükben nem is egyszerűen „szülő-
föld” volt, hanem inkább „termőföld”, hi-
szen ezeket a történelmi családokat Erdély 
termelte ki magából. S hogy egyik-másik 
család milyen mélyről szívta az éltető erőt 
ebből a televényből, arra jó példa a gróf Kál-
noky Tiborral készült interjú. Kiderül belő-
le, hogy a családi címert a hagyomány sze-
rint még a XIV. században, Nagy Lajostól 
kapta egyik felmenőjük, az Erdélyhez való 
ragaszkodásukat pedig XVII. századi előd-
jükre hivatkozva magyarázza, aki 1669-ben 
írt testamentumában meghagyta: örököse 

„ne is gondoljon arra, hogy erdélyi javait el-
idegenítse és pénzéből nyugaton könnyebb 
és kényelmesebb életet teremtsen magának, 
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hanem itt kell őrködjön, és mindig itt kell 
maradnia Erdélyben.” 

Sokszor csak egy-egy alkalmi „kirándu-
láson” – vagy talán a gondviselésen – múlt, 
hogy a világban szétfutott leszármazottak 
egy-egy röpke látogatásra visszatérhettek 
őseik földjére. „Ez volt az első alkalom – 
emlékezett Mikes Zsigmond –, hogy én is 
részesülhettem a történelem egy darabjából 
nagymamámon, nagybátyámon keresztül. 
[…] Ez a kirándulás meghatározó élmény 
volt az életemben, és megalapozta Erdély-
be való visszatérésem. Ettől kezdve épült fel 
tudatomban családom története, ami ele-
venné és csodálatossá tette számomra egész 
Erdélyt.” Ez a kapcsolat gyakran egészen 
különös formában mutatkozott meg, amit 
talán széki gróf Teleki Kálmán fogalmazott 
meg a legárnyaltabban, amikor az erdélyi 
barokk egyik „legbájosabb épületében”, a 
gernyeszegi kastélyban beszélgetett Oláh-
Gál Elvirával. Arról, hogy „akik külföldön 
születtek, vagy ott élték le életük nagy ré-
szét, úgy gondolom, a magyarságukat érzik 
jobban, mint erdélyiségüket. […] nincs meg 
bennük ez a kötődés az erdélyi tájhoz vagy 
erdélyi emberekhez, de mély bennük a ma-
gyarságtudat.” Van, akit a nagyapja által bő-
röndben menekített „családi levéltár”, mást 
a menekülés során, a határon „eszébe jutott” 
és elszavalt Szózat tartott, vagy éppen té-
rített vissza Erdélybe, de volt olyan is, aki 
nem bírta a szenvedéseket, a megaláztatáso-
kat és végképp hátat fordított ősei földjének. 
Ám, mint altorjai báró Apor Csaba mondta, 

„aki elment, az kényszer hatására ment el, de 
igazán csak Erdélyben vagyunk otthon”. 

Pedig minden okuk meg lett volna arra, 
hogy itt hagyják ezt az immár nagyrészt 
mások által bitorolt hazát, ahol többrend-
beli, kollektív módra kiszabott „bűnte-
len büntetés”, vagyonelkobzás, kitelepítés, 
megalázó kényszerlakhely-kijelölések sora 
várt rájuk. „Szerencséjük”, hogy a trianoni 
tragédia után fokozatosan szoktatták őket 
Romániához. 1920 után – mint a Habsbur-
gok a török kiűzését követően – „új szerze-

ménynek” tekintették a magyar területeket 
és a megkaparintott Erdélyben teljesen 
másként intézték „földreformjukat”, mint 
az eredeti Romániában. 1945 után már csak 
50 hektárt hagytak – ha hagytak – számuk-
ra, 1949. március 2-ról 3-ra virradó éjszaká-
ján pedig bekövetkezett az elhurcolás és a 
teljes kifosztás. 

Megalázott társadalmi és politikai hely-
zetükre jellemző, hogy utóbb többen úgy 
emlékeztek vissza börtönéveikre, mint éle-
tük nyugalmas időszakaira. Ugron István-
né báró Bánff y Mária felidézte Oláh-Gál 
Elvirának, hogy férje mindig emlegette: „a 
börtön egy kegyelmi időszak volt, ahol érté-
kes emberekkel lehetett megismerkedni, tár-
salogni”. Ábránfalvi Ugron Gábornak pe-
dig azt mondogatta gyakran bebörtönzött 
apja, akit „a fegyelem és a segítőkészség jel-
lemzett”, hogy „az új világban a börtönben 
érezte magát legjobban, mert ott mindkét 
erényét gyakorolhatta. Különösen a magán-
zárkában érezte magát jól, mert ott tudott 
elmélkedni és imádkozni.” Igaz, ők magyar-
országi börtönökben voltak – Vácott, Má-
rianosztrán, Sátoraljaújhelyen –, de hát az 
ÁVÓ tömlöcei sem voltak különbek a sze-
kuritátéénál.

Persze, nagyon sokan elmentek a nyomo-
rúság és a megaláztatások elől, mégpedig 
Nyugatra, hiszen Magyarországon ugyanaz 
a sors várt volna rájuk, mint Erdélyben. A 
sorsuk elől azonban nem menekülhettek. 
1990-ben bekövetkezet az olyan-amilyen 

„fordulat”, a kommunista törvénytelenségek 
időszakát fölváltotta a posztkommunis-
ta „törvényességek” korszaka. Elkezdődött 
az elkobzott javak „visszaszolgáltatása”, a 
restitúció, ami az erdélyi magyar történel-
mi családok megpróbáltatásai poklának 
negyedik „tornácát” jelentette – sőt, jelenti 
mindmáig. Akik a Trianon utáni „földre-
form”-ot követő, 1945-ös, majd 1949-es el-
kobzás után még nem vesztették el teljesen 
a hitüket, azok örökösei elvileg igényelhet-
ték a családjuktól elkobzott vagyont, vagy 
az utána járó kártérítést. Ám a romániai 
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törvényhozás és a közigazgatás mindenna-
pi gyakorlata saját országuk törvényei ellen 
dolgozik, így azok érvényesülésére kicsi az 
esély. Már maga az, hogy az erdélyi törté-
nelmi családok jelentős részét szétszórta a 
világban a XX. századi történelem, számot-
tevő részüknek pedig még a gyökereit is ki-
szaggatta, szinte lehetetlenné tette a javak 
szervezett, családi visszaigénylését. Szinte 
mindegyik történelmi család itt megszólaló 
tagja – már aki nem látta eleve reményte-
lennek a helyzetét Romániában –, azon pa-
naszkodik, mint gróf Bethlen Anikó, hogy 

„hosszú évekig tartó jogi kálváriát kellett be-
járni, míg végül jogerős, megfellebbezhetet-
len döntés születetett arról, hogy a birtokot 
vissza kell szolgáltatni. Mindent kitaláltak, 
még azt is, hogy korrumpáltuk a bírákat, s 
nem akarják visszaszolgáltatni.” Nem csoda, 
ha gróf Haller Béla arról panaszkodik, hogy 
kevesen vannak a régi földbirtokosok, akik 
személyesen kezdtek gazdálkodni – példát 
mutatva a földhöz való hűségre. Csakhogy 

„az állam hiába ismeri el jogosultságukat a 
volt tulajdonukra, a törvények gyakorlatba 
ültetése sajnos gyakran fogyatékos, a helyha-
tóságok kénye-kedve szerint történik, ame-
lyek a jelek szerint nem tartoznak elszámo-
lással felettes hatóságaiknak”, vagy éppen-
séggel – merülhet fel a gyanú – hallgatóla-
gos jóváhagyásukkal sértik a törvényt. Így 
aztán, mint Vécsi Nagy Zoltán, a marosvé-
csi kastély és a Kemény-birtok egyik örökö-
se elmondta helyzetükről: „Létezik egy jogi 
megállapodás, miszerint a miénk, de még 
mindig az állam használja”, vagy „A galo-
nyai vadászház esetében, már rendelkezünk 
egy olyan bírói ítélettel, ami egyértelműen 
kimondja, hogy a mi családunkat illeti, de 
az óta visszavonták az ítéletet és kezdhetünk 
mindent elölről.”

Kérdezhetné valaki, hogy e nagynevű 
történelmi családok leszármazottainak 
miért az most a legfőbb gondjuk, hogy 
visszakapjanak néhány, már amúgy is le-
pusztult – mert lepusztított –, romos, elha-
nyagolt – mert elhanyagolták – udvarházat, 

netán kastélynak is tekinthető épületet, pár 
hektár legelőt, vagy félig már kipusztított 
erdőt? Hiszen úgysem tudják ott folytatni 
az életüket, ahol két emberöltővel ezelőtt, 
65–70 esztendeje megszakíttatták velük! De 
még utódaik, leszármazottjaik sem, hiszen 
az 1920, majd 1945 után megcsonkított bir-
tokaikat is csak töredékesen kapják vissza, 
amiből hogy tudnának fenntartani egy ek-
kora épületet, vagy épületegyüttest? Miért 
akkor a körömszakadtáig való perlekedés, 
az ügyvédek pénztárcájának hízlalása, az 
igazságuk utáni lótás-futás? Hát ezért, az 
igazságért! Amit nem értenek meg az úgy-
nevezett szocializmusban szocializálódott 
elmék, még kevésbé az az etnikai gondolko-
dás, amely szerint a mindegy-miként-szer-
zett vagyontárgyat, ha törvényesen nem 
lehet, hisz’ Európában volnánk!?, akkor 
erőnek erejével kell megtartani. Kétféle ér-
tékrend, hogy azt ne mondjam: kétféle vi-
lágnézet ütközéséről van itt szó, s a balkáni 
mentalitás áll a kert felől. Mint malomvizi 
Kendeff y Mária grófnő találóan fogalmazta 

„A kommunizmus mint rendszer megszűnt, 
de a gondolkodás, erkölcsi magatartás, érté-
kek, – maguk az emberek, sajnos, az új in-
tézményekben nem sokat változtak.”

Mi adott erőt ezeknek az embereknek, a 
történelmi családok tagjainak, hogy kibír-
ják a XX. századdal érkezett szenvedéseket? 
Talán a családjukban megtanult viselkedés, 
ahogyan ők mondják: a tartás. Molnár Vil-
mos írja a könyv Előszavában, hogy „az er-
délyi főnemesség sok mindenben különbözött 
a magyarországitól. Erdélyben nem dívott 
annyira a cím- és rangkórság…” Nyilván ez 
is hozzájárult a megpróbáltatások és meg-
aláztatások túléléséhez. Birtokaik is kiseb-
bek voltak, talán gyermekeiket is inkább az 
életre nevelték: „tisztesség, pontosság, tanu-
lás, munkaszeretet, megbízhatóság, kereszté-
nyi szellem” – emlékezett ábránfalvi Ugron 
Béla. „A túlélés – mondta Mikes Borbála 
grófnő – a szülőknek és a nagyszülőknek volt 
köszönhető, akiknek lelkiereje csodálatra 
méltó volt, […] nem engedték át magukat a 
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nyomorúságnak […], méltósággal viselték a 
sorsukat.” Mint ahogy családi örökségként 
kapták – már aki kapta – a kötelességtuda-
tot is, a közjó iránti érzékenységet. Jól meg-
tanulták a francia mondást: „noblesse oblige 

– a nemesség kötelez”, s többségük nem csak 
a születéssel kapta a nemességet, hanem a 
neveléssel. „Vagyis – malomvizi Kendeff y 
Mária grófnő szerint – a nemesség nem fog-
lalkozás, az kötelesség, ami kötelezettséggel 
jár.” Vagy, mint a Budapesten élő Bánff y 
Fruzsina fogalmazott: „a nemesi szárma-
zás nem érdem, hanem következmény”, ami 
szemmel láthatóan erőt adott viselőiknek 
mindazon sorscsapások elviselésére, ami e 
címek hordozása miatt szakadt rájuk.

Oláh Gál Elvira tanulságos és hiánypót-
ló könyve azonban – amelynek gondos és 
aprólékos jegyzetanyaga sokszor ugyano-
lyan érték, mint a riportalanyok szubjektív 
vallomásai – bármennyi tragédiát és szen-
vedést sűrített a 18 család sorsába, akármi-
lyen furcsán is hangzik – mégiscsak éle-
tük „napos oldalá”-t mutatja. Úgy is, hogy 
kiderül: mennyi tisztességes és segítőkész 
ember akadt még a kommunizmus legsöté-
tebb éveiben is, akiknek megesett a szívük a 
mindenhonnan kitaszítottakon, s önzetlen 
segítséget nyújtottak nekik és családjuk-
nak a túléléshez; de úgy is, hogy nincsenek 
köztük azok, akiket a sors összeroppantott, 
akik föladták – életüket, vagy helyzetüket –, 
akiknél a balkániasodó Erdélytől való un-
doruk idővel túlhaladta az ősöktől öröklött 
ragaszkodást és véglegesen szétszóródtak 
a nagyvilágban. És talán úgy is, hogy rá 
lehetett volna kérdezni, mennyiben érzik 
magukat vétkesnek – vagy mondjuk úgy: 
hibásnak – e történelmi családok tagjai ab-
ban, hogy az idejében történő és méltányos 
földosztást elmulasztva bekövetkezhetett 
az erőszakos földrablás. Nyilván voltak 
köztük ilyenek is, tehát semmiképpen sem 
szabad általánosítanunk. Ebben a 18 inter-
júban azok az erdélyi emberek vallanak a 
maguk és nemességük sorsáról, akiknek 
társadalmi rangja valóban értékként ér-

vényesült, s nehéz életük során megőrizte 
őket önmaguk és a közjó számára. 

(Oláh-Gál Elvira: Nobile Offi  cium. Az 
erdélyi magyar történelmi családok XX. 
századi sorsa. Szerk.: Mirk Szidónia-Kata. 
Székelyföld Alapítvány, Csíkszereda, 2016. 
380 oldal)

Halász Péter

 ALBUM SZONDI GYÖRGY
 EMLÉKÉRE

Az ipolysági Pongrácz Lajos Társaság az 
elmúlt évben indította meg honismereti 
kiadványsorozatát, a Honti Kiskönyvtárat 
Csáky Károly és Hála József szerkesztésé-
ben. A sorozat első száma a Pongrácz Lajos 
által szerkesztett Szondi-Album (Eszter-
gom, 1885) hasonmás kiadását adja közre, 
egyszerre biztosítva teret a jelentős helytör-
téneti munkának és adózik a társaság név-
adója emlékének. Pongrácz Lajos író, Hont 
vármegye egykori alispánja és mecénása 
az 1860-as évektől fáradhatatlanul szorgal-
mazta a feledésbe merült Drégely-vár és hős 
védője, Szondi György emlékének feltárá-
sát és kultuszának megteremtését. Amint 
Csáky Károly a kiadvány bortójának ajánló 
szövegében írja, így szerzett társakat ehhez 
a jelentős munkához, többek között így 
nyerte meg Simor János bíboros esztergomi 
érseket, az ország hercegprímását is, hogy 
támogassa a nemes kezdeményezést, aki-
nek jelentős anyagi támogatásával felépült 
Drégelypalánk határában a Szondi-emlék-
kápolna, amelyben elhelyezték a hős vár-
védő szobrát és emlékzászlaját, valamint 
a kápolna felavatása alkalmából 1885-ben 
megjelentették a most újbóli kiadásra ke-
rült albumot. Ugyan a XX. században ismét 
háttérbe szorult az egykori kezdeményezés, 
de az utóbbi évtizedekben „hála Istennek a 
régi kultuszt sikerült feléleszteni és tovább 
éltetni. Drégelypalánkon gyönyörűen resta-
urálják a hajdani romokat, szinte újjáépítik 
a várat; de vannak itt emléktáblái is a nagy 
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eseménynek és hősének, van Szondi-emlék-
kiállítás és jelképes szarkofág. Ipolyságon egy 
ideig tevékenykedett a Szondi György Ala-
pítvány, nemrég pedig a magyar gimnázium 
vette fel a hős nevét” – tudhatjuk meg Csáky 
Károly írásából. S ennek a nemes kultusz-
nak a megerősítéséhez számottevően járul 
hozzá a Szondi-Album újbóli hasonmás ki-
adása. (Noha a Históriaantik Könyvesház 
1992-ben megjelentette az album reprint 
változatát, ez nem befolyásolja a jelen kiad-
vány honismereti aktualitását.)

Mit is tartalmaz ez a nagyméretű 82 ol-
dalas könyv? Pongrácz Lajos bevezetője 
után arról a negyedszázados szervezésről 
és küzdelemről ad számot, amely a szobor 
és az emlékkápolna megvalósításával járt 
együtt, majd ismerteti az elkészült kápol-
na építészeti adottságait és berendezését. 
Itt olvashatjuk betűhív formában Tinódi 
Sebestyén énekét Szondi Györgyről. Nagy 
Iván neves nógrádi történész Drégely vá-
rának és ostromának történetét részletezi, 
majd Drégelypalánkról Hőke Lajos levéltéri 
források alapján értekezik. Továbbá számos 
kisebb-nagyobb megemlékezés és ismer-
tetés következik, mint pl. Szondi a magyar 
népköltészetben, Drégely várának 1552-es 
hősies védelme, drégelyi ereklyék, Drégely-
ről a török források alapján, a vár legrégibb 
rajzairól szóló áttekintés, a Szondi-emlék-
zászló, -emlékérem és az -emlékszobor is-
mertetése, levelek és adatok a korabeli neves 
személyektől. Függelékként szerepel Szondi 
gyászdalának kottája, amelyet „Hont megye 
lelkes honleányainak” ajánl szerzője, Siposs 
Antal. Pongrácz Lajos érdeme, hogy a maga 
korában fellelhető összes adatot, írást és for-
rásmunkát albumba szerkesztette, és dicső 
emléket állított nagy nemzeti hősünknek.

(Szondi-Album. Drégeli emlék-lapok. A 
mű Pongrácz Lajos által szerkesztett, 1885. 
évi első kiadásának reprint változata. Honti 
Kiskönyvtár I. Sorozatszerk.: Csáky Károly–
Hála József. Pongrácz Lajos Társaság, Ipoly-
ság, 2016. 82 oldal)

Selmeczi Kovács Attila

 MEZŐTÚR ÚJ SZEREPBEN  

A címben szereplő egykori mezőváros a 
Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, 
a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna part-
ján fekszik és napjainkban valamivel több, 
mint 17 ezer fő lakja. A település azon al-
földi kisvárosok sorába illik, amelyek a XIV. 
században mezővárosi kiváltságokat kap-
tak, majd ezek birtokában kisebb regionális 
gazdasági és kulturális központtá tudtak 
fejlődni. Mezőtúr a hódoltsági időszak-
ban nem pusztult el, ez a XVIII. század-
ban némi lépéselőnyt jelentett a környező 
városokkal szemben, ugyanakkor igazán 
komoly növekedésre nem volt képes, mert 
a viszonylag fejlett mezőgazdaság mellett 
a XIX. század második felében az ipari 
(gyáripari) termelés aránya elmaradt az or-
szágos átlagtól. A kézműipar jóval kisebb 
profi ttal termelő ágai híressé tették a tele-
pülést (szűcsmunkák, fazekasság, szőnyeg-
szövés stb.), de ezek komoly fejlődést nem 
tudtak a városnak biztosítani. Ugyanakkor 
igaz az is, hogy a 22–25 ezer fő körüli lakos-
ságát folyamatosan képes volt megtartani 
még a XX. század utolsó harmadáig.

A gazdag történelemmel rendelkező Me-
zőtúrnak az 1989-es változásokat követő 
esztendőkben rengeteg olyan problémával 
kellett szembenéznie, amelyek gyors meg-
oldását éppen e gazdag és mélyen gyöke-
rező történelem akadályozta: lehetetlen 
volt az évszázadok óta – és a szocialista 
időkben is – a mezőgazdaságra épülő helyi 
gazdaságot, termelési szerkezetet átállítani 
a modernizálódó-globalizálódó világ kihí-
vásaira gyors választ adó formákra. Ez az 
átállás azóta is folyamatos, előnyei, hozadé-
kai és hátrányai egyszerre jelentkeznek, és 
megmutatkoznak az élet minden területén: 
pénzügyektől a kultúráig, vidékfejlesztési 
stratégiáktól a középiskolai órák tananya-
gáig.

Új és nehéz szerep ez tehát, és a szerkesz-
tők e kifejezetten nem a monográfi a össze-
állításának szándékával készült tanulmány-
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gyűjteményben arra tettek kísérletet, hogy 
több tudományág képviselőjét felkérve, pil-
lanatfelvételek felvillantásával próbáljanak 
egy nem teljes, de mindenképpen jellemző 
képet festeni a XXI. század magyar-alföldi 
kisvárosairól – azért e többes szám, mert 
a mezőtúriak problémáit vagy sikereit jel-
lemzően a többi, hasonló adottságokkal 
rendelkező város is magáénak tudhatja.

A tanulmányok összegyűjtésének emlí-
tésénél rögtön ki kell emelnünk a szerkesz-
tők talán legnagyobb eredményét: képesek 
voltak egy olyan értelmiségi kört megmoz-
gatni (írásra bírni), akiknek többsége helyi, 
tehát vagy a városban él, dolgozik és tudo-
mányos munkát is folytat, illetve ha nem is 
lakóhelye Mezőtúr, de a rokonság, vagy a 
középiskolai, főiskolai évek kötik a város-
hoz. Azaz, olyan belső (bennfentes?) isme-
retekkel rendelkeznek, amelyeket a kívülről 
érkező kutató vagy sosem, vagy csak nagy 
ritkán képes megszerezni.

A szerkesztők, akik társszerzői is a kötet-
nek, előszavuk után három nagyobb egy-
ségbe osztották a tanulmányokat.

Az első címe: Kisváros a tájban. A föld-
rajztudomány dominál ezeken az oldala-
kon, hiszen az emberek lehetőségeit nem 
kis mértékben a táj lehetőségei határozzák 
meg. Kiemelve az öt tanulmányból kettőt, a 
Tóth Csaba–Plásztán József Zsolt–Négyesi 
Gábor–Túri Zoltán szerzőnégyes a termé-
szeti viszonyokat foglalta össze olyan pon-
tossággal, amire az elmúlt 30 évben nem 
volt példa, míg Molnár Ernő a mindenkit 
érintő alapkérdéseket járta körül Gazdasági 
alapok és népességmegtartó képesség a XXI. 
századi Mezőtúron című írásában.

A második tartalmi rész Az alföldi kisvá-
ros társadalmi-gazdasági átalakulása címet 
kapta. Forray R. Katalin Kozma Tamással 
közösen jegyzett cikke, valamint Achs Ká-
roly és Fehérvári Anikó írása az iskolákat, a 
helyi oktatást vizsgálják-mutatják be, hogy 
a környék-régió egyik legfontosabb iskola- 
városa (valaha két országos hírű gimnázi-
um, szakmunkásképző, főiskola működött 

itt), az oktatási intézmények és az ott dol-
gozók miként formálódnak-szenvednek az 
éppen aktuális oktatáspolitikai irányoktól. 
Ezen irány-meghatározóknak szíves fi gyel-
mébe ajánlható ez a három tanulmány, ta-
lán érthetőbb lenne számukra is: az, hogy 
az iskolával „éppen mi van”, egy ilyen kis-
városban nem csak az adott intézmény és a 
minisztérium zárt ügye, hanem évtizedek-
re meghatározza az egész település jólétét 
vagy leépülését.

A pártok helyi szerepéről szól Papp István 
történész, míg Csurgó Bernadett, összeha-
sonlítva a mezőtúri Túri Vásárt a nyugati 
végeken, Őriszentpéteren megrendezésre 
kerülő Őrségi Vásárral, a közösségek saját 
értékeinek kommunikálását mutatja be.

Mozaikok a város életből a címe az utolsó 
szakasznak, amelynek szerzői már kifeje-
zetten a helyi társadalomra és az ahhoz kap-
csolódó intézményekre fókuszálnak. A ta-
nulmányok egy része esszészerű írás, ilyen 
Papp István Az utolsó zsidó című munkája, 
vagy Bartha Júlia a helyi múzeum létrejöt-
te és a polgárosodás kapcsolódási pontjait 
bemutató sorai. Az iskolák témakörét foly-
tatva Bodorik Sándor a híres Református 
Gimnázium utóbbi évtizedeit elsősorban a 
mindennapi diákélet szemszögéből írja le 
szemléletesen. 

 Gombás István utóbbi kutatásai a helyi 
kórház történetére vonatkoznak, míg Kiss 
Andrea a helyi cigányságról jegyez e kötet-
ben tanulmányt. Tolnay Gábor egy évti-
zedes kutatásának két „főszereplőjét”, Be-
reczki Mátét és Dörgő Dánielt, azok életét 
és barátságukat mutatja be gazdagon adatol 
összefoglalásában.

A település polgármestere, Herczeg Zsolt 
rövid ajánlásában arról ír, hogy egy ilyen 
kötet egy önkormányzat számára segítség 
lehet. A pozitívumokat ki tudja emelni, a 
rossz tendenciák elé tud menni, vagy se-
gítséget adhat azok megállításában. Ehhez 
fűzzük még hozzá, hogy egy eff éle, alulról 
építkező tanulmánygyűjtemény jóval na-
gyobb tudásanyaggal rendelkezik, valamint 
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sokkal inkább tartalmaz valós tudást, mint 
a legtöbb megrendelt hatástanulmány. Nem 
csupán a kép reálisabb, de a szerzők, akik 
kötődnek a kutatott terephez, vissza tudnak 
hatni arra, véleményformáló hatásuk mel-
lett alapvető segítségei lehetnek moderni-
zációnak, szemléletváltásnak. Persze akkor, 
ha van rájuk igény.

Helyben maradás, vidéki értelmiség, 
fenntartható fejlődés, vidékfejlesztés, élhe-
tő vidék – a rendszerváltás óta ezek a ki-
fejezések már-már mantrává váltak, néha 
bizony üres szavakként. E kötet írásai azon-
ban életszagúan, valóban írástudók által, 
azok felelősségtudatával töltik meg ezeket a 
szavakat értelemmel és a tenni akarás szel-
lemével. 

A kötetet ötvennél több fekete-fehér fotó, 
valamint két tucat grafi kon és térkép színe-
síti. A szerzőket a kötet végén rövid pálya-
rajzok hozzák közelebb az olvasóhoz. 

(Forray R. Katalin–Kozma Tamás–Mol-
nár Ernő [szerk.]: Mezőváros új szerepben. 
Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2016. 252 
oldal)

Pusztai Zsolt

 MÓD LÁSZLÓ KÖNYVE  
 AZ ALSÓ-TISZA MENTI  
 ÁRTÉRI SZŐLŐSKERTEKRŐL 

Az ember, ahogy a természeti adottságok-
kal bánt, az mindig kultúraképző és kultú-
rajelző tényező volt. A vízzel való együtt-
élés, de az árvíz elleni védekezés, a víz adta 
lehetőségek kihasználása a vizek mellett 
élők mindennapjait meghatározták. A 
gyors folyású, magas térszinről az Alföldre 
érkező folyók lelassultak, kanyargós med-
rűekké váltak, kisebb-nagyobb vízborította 
területeket alakítottak ki a rövidebb vagy 
tartósabb árvizek hatására. Az árvízmente-
sítés 1807 óta leginkább társulati formában 
valósult meg. A folyószabályozások előtt az 
időlegesen vízjárta területek nagyjából az 
ország ötödét érintették. A hosszabb-rövi-

debb ideig víz alá került földeket is használ-
ták és hasznosították, a kényszerű termé-
szeti adottságot a saját javukra fordították 
a vízborította területek lakói. Az 1846-ban 
megkezdett, elsősorban a Tisza-szabályo-
zási munkálatok során a kanyarulatokat 
átvágták, a vizet rendezett mederbe terelték, 
az áradások ellen megfelelő védőtöltéseket 
építettek ki. A Tisza szabályozása az egyik 
legnagyobb szabású tájalakítást jelentette, 
ami az Alföld ökológiai és vízrajzi viszo-
nyát átalakította. Ezeknek a munkálatok-
nak a fénykora az 1880-as évekre esett. Az 
árvízvédelemben még minden birtokos 
érdekelt volt ekkor, de az öntözésben, a 
csatornák kiépítésében viszont már nem. A 
védőtöltések és a folyómeder közt kialakult 
területek kerti műveléséről, jogszokásairól, 
hagyományairól szól Mód László könyve, 
amely egy megvédett PhD-dolgozat to-
vábbgondolt eredménye.

Az utóbbi évtizedek történeti néprajzi 
kutatásai hívták fel a fi gyelmet arra, hogy 
a korábban egységesnek tekintett alföldi 
szőlőkultúra több nagy régióra osztható. A 
Duna–Tisza közén és a Dél-Tiszántúlon egy 
középkori gyökerekkel rendelkező szőlő- és 
borkultúra emléke lelhető fel, ezzel szem-
ben a Tiszántúl északi felében, a Hajdú-
ságban, a Nagykunságban, a Nyírségben és 
Békés megyében az előbbinél jóval fi atalabb 
kertes szőlőműveléssel számolhatunk. Az 
összefüggő, zárt területek elnevezése alap-
ján az első régió a szőlőhegyek, míg a máso-
dik a szőlőskertek vidékének nevezhető.

A harmadik nagy és Mód László által eb-
ben a monográfi ában vizsgált szőlőművelés, 
a fentebbiektől eltérő szőlőkultúra, a folyók 
és a töltések közötti térségben alakult ki, 
amely több Tisza és Maros menti település 
határában (Szentesen a Kis Tisza-sziget, a 
Zsup-sziget, Hódmezővásárhelyen a Kört-
vélyes határrészen, az Atka határrészen és 
a Barci-rét közelében, Mártélyon a mártélyi 
és a körtvélyesi holtágak között, Szegváron 
az Osztorai Holt-Tisza mentén, Mindszen-
ten, Makón, Apátfalván stb.) a XIX. szá-
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zad végén és a XX. század elején jött létre 
szőlő- és gyümölcstelepítések révén. Ezek-
ben a víz ölelte, vagy víz közeli kertekben 
a szőlő-gyümölcs-zöldségnövények (első-
sorban a tápanyag- és vízigényes káposz-
tafélék) gondozása, de akár a szántóföldi 
növénytermesztés is speciális ismereteket, 
művelési módszereket igényelt, hiszen az 
ártéren vagy hullámtéren gazdálkodók-
nak valamilyen módon, de mindenképpen 
alkalmazkodniuk kellett a természeti kör-
nyezethez. A víz pedig nagy úr volt, évente 
kisebb-nagyobb rendszerességgel elöntötte 
a megmunkált földeket. Aki hallotta már az 
emelkedő vízszint miatt a földből kiszoru-
ló levegő sípoló, sistergő hangját, soha sem 
felejti el ezt az ördögi jelenséget. Előfordult 
még az is – bár ritkán –, hogy 3–4, de akár 
hét árhullám is akadályozhatta a vegetációs 
időszak alatt a normális munkákat. Ilyen-
kor a szüret a víz alól, a gyümölcsszedés 
pedig csónakból történt – ahogy a szerző 
említette. Az ártéri gazdálkodás sok ősi, 
régi formát, szakismeretet őrzött meg, amit 
Andrásfalvy Bertalan és Égető Melinda 
kutatásaiból jól ismerünk. Mód László ösz-
szehasonlítás céljából igyekezett bevonni 
olyan településeket, amelyek nem a kutatási 
területen találhatók, így Nagykörűt, Zen-
tát, valamint intenzív levéltári vizsgálattal 
és a helyi sajtótermékek feltárásával mélyí-
tette és szélesítette a monográfi át. Mindezt 
elméleti keretek alátámasztásával, idegen 
nyelvű és magyar szakirodalmi ismere-
tek felhasználásával a determinizmus és a 
posszbilisták ökológiai antropológiája téte-
leit gazdagította főleg Borsos Balázs és Viga 
Gyula nyomán.

Az ártéri szőlőtermesztés alapos monog-
rafi kus igényű feldolgozását azonban csak 
most kaptuk meg a szerző jóvoltából. Az 
Alföld szőlőkultúrájában ugyanis egy új fej-
lődési fokozatot képvisel az ártéri, aminek 
oka, hogy a vizsgált gazdálkodási forma a 
folyók és az árvízvédelmi töltések közöt-
ti térséghez kapcsolódik, ahol csak és ki-
zárólag a magasabb fekvésű övezetekben 

folytatható sikerrel. A szerző helyesen kü-
löníti el az ártéri szőlőtermesztés fogalmát 
az alapvetően különböző ligetes szőlőmű-
veléstől, amely egyfajta átmenetet képez 
a gyűjtögetés és a szőlőtermesztés között, 
noha a folyóparti galériaerdőkből sok ada-
tunk van az élőfára futtatott szőlőtőkék 
gondozásáról. 

Az ártéri szőlőművelés sok hasonlóságot 
mutat az alföldi borvidékre jellemző sző-
lészeti-borászati technológiával, amelynek 
az a magyarázata, hogy a folyó és a töltések 
közötti területen szőlőt telepítő birtokosok 
az ármentes határrészekben bevált isme-
retanyagot próbálták alkalmazni. Így ez a 
szőlőkultúra a paraszti és a polgári-értel-
miségi szőlő-bortermelés jegyeit hordozta a 
XX. század elejétől.  

A címhasználatban az „Alsó-Tisza” ért-
hető, hiszen általánosan használt fogalom-
ról van szó, de nem biztos, hogy helyesen. 
A Magyar Néprajzi Lexikon szerint is „Ti-
sza-mente” van, amely a Tisza alsó folyá-
sának jobb partján a Horgostól Titelig hú-
zódó városok és községek területének ösz-
szefoglaló megnevezését jelenti. A trianoni 
határmeghúzás után ez a terület ma Szerbia 
része, a Tisza-szakasz alsó térsége Magyar-
országon valóban a könyvben vizsgált régió, 
de történeti néprajzi értelmezés alapján 
a könyv címéből Magyarország neve hi-
ányzik, hiszen a Szerémséggel határos Ti-
sza–Duna közi területek, mint az igazi Al-
só-Tisza menti területek említésre sem ke-
rülnek, pedig ártéri részek bőven voltak itt 
is. Vagyis a helyes cím ez lett volna: Ártéri 
szőlőskertek Magyarországon az Alsó-Tisza 
mentén, vagy A magyarországi ártéri szőlős-
kertek az Alsó-Tisza mentén. 

A könyv fő kérdése, hogy az ártéri szőlők-
re mennyire vonatkozott, vonatkozhatott-e 
a Darányi Ignác minisztersége alatt, de már 
korábban Festetics földmívelési miniszter 
által kidolgoztatott 1896. évi V. tc., amely 
megújíttatta a hazai szőlő-bortermelést a 
fi loxéra pusztítása után. A törvény elvileg 
érvényes volt minden magyarországi szőlő-
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termesztő területen, de milyen mértékben 
hatott az ártereken, vagy ezek úgymond 
törvényen kívüliek voltak, a kötött talajú 
hegyvidéki és az immunis talajú homoki 
szőlőkhöz képest? Ha igen, milyen mér-
tékben, és mennyire konzerválták az ártéri 
területek a hagyományos paraszti szőlőter-
mesztést, borászatot? Izgalmas a kérdés, és 
a szerző a monográfi ában igyekszik is több 
oldalról megvilágítani mind a birtoklás, 
mind a szőlőkultúra kibontakozása, mind 
a technológia, mind az ártéri gyümölcs- és 
zöldségtermesztés, mind a birtokoscso-
portok, mind a szőlőskerti építmények és 
szervezeti kereteinek: a közlekedést meg-
könnyítő kompok, átkelők történeti nép-
rajzi vizsgálata során. Mindezek révén jut 
el – a részletes tanulmányozás után – a vég-
konklúzió levonásához, az alkalmazkodás 
kérdésköréhez, az alkalmazkodási stratégi-
ák ismertetéséhez, a lokális tudás nélkülöz-
hetetlenségéhez.

A szőlőtelepítés során alkalmazott, ta-
lajforgatás nélküli, gyökértelen, sima sző-
lővesszőt felhasználó ültetési technológia a 
kedvező talajadottságokkal magyarázható, 
valamint azzal a körülménnyel, hogy az 
árvizek miatt itt a fi loxéra pusztításával 
nem kell számolni. A trágyázást a folyó ál-
tal lerakott termékeny hordalék feleslegessé 
tette. Az ártéri szőlőtermesztés sajátossága 
volt az áradásokat követően a dús vegetá-
ció rendszeres irtása, amelyhez esetenként 
a speciális munkaeszközök használata 
kapcsolódott. Az árvizek után kötötté vált, 
cserepesedő földfelszínt fel kellett lazítani. 
A metszésmódnál, a szálvesszőre metszés 
az időszakos vízborítással függhetett ösz-
sze, amit az elterjedt saszla (Chasselas) cse-
mege- és borszőlőként is használható fajta 
révén is elterjedhetett. Érdekes, hogy az 
országhatárhoz közel mennyi szerb eredetű 
szőlőfajta terjedt már el. A magasművelés 
megjelenése, a szerző szerint, egyértelmű-
en a növekvő vízszintekkel és az elhúzó-
dó áradásokkal magyarázható, ami azért 
szolgálhat számos tanulsággal az újfajta 

művelési eljárás széles körű elterjedésének 
magyarázatához, mert a természeti kör-
nyezet kihívásaira adott emberi válaszként 
értelmezhető, amely a megváltozott ökoló-
giai viszonyokhoz történő alkalmazkodás 
részét képezte. Azért azt is tudni kell, hogy 
a magasművelés Magyarországon az 1960-
as évek végén, az 1970-es évek elejétől ter-
jedt el üzemi méretekben a Lenz Moser-féle 
magasművelés formájában, ami egyféle pél-
dát is jelenthetett. A sok víz miatt, a nagy 
páratartalom számos gombabetegségével, 
erőteljes támadásával kellett számolni, ami 
a gazdáktól intenzív növényvédelmi mun-
kát igényelt. 

A számos még ismeretlen népi terület-
mérték közül is napvilágra került a kutatás 
révén az un. részlet, ami hat sor szőlőt, kb. 
250 négyszögölt foglalt magában.

Az ártéri szőlőskertek ideiglenes építmé-
nyeinél a föld-vályog falazatokat a termé-
szeti feltételek nem tették lehetővé. Olyan 
építkezési technikát alkalmaztak, amely-
nek segítségével a kisebb-nagyobb árvizek 
pusztításait minél kisebb kárral átvészel-
hették. Ezek az épületek-hajlékok egysze-
rűek, de praktikusak, a célnak megfelelőek 
voltak.

Az alkalmazkodás tehát a természeti kör-
nyezet kihívására adott válaszként értel-
mezhető, amely magában foglalta az ártéri 
szőlőtermesztésre jellemző sajátos lokális 
társadalmi szerveződési formákat is. A 
szerző kutatásai irányították rá a fi gyelmet 
arra, hogy a folyószabályozások után a hul-
lámtéren nemcsak az ártéri gazdálkodás élt 
tovább, hanem nagy területeken a szántó-
földi növénykultúrák is megjelentek. 

A szőlőgazdálkodás szorosan összekap-
csolódott a gyümölcstermesztéssel, amelyet 
gazdag fajtaállomány jellemez máig. Érde-
kes, hogy az Erdély-szerte nagyon ismert 
régi fajtát, a fűzalmát itt alig ismerik, de az 
ártéri gyümölcsösök létesítésekor megho-
nosított amerikai jonatán fajta ismert és a 
régi fajták kárára előtérbe került a golden 
deliciosus fajtával együttesen. A gyümölcs 
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azonban mindezek ellenére a kétszintes ter-
mesztésben a szőlő mellett csak kiegészítő 
szerepet töltött be, viszont Mártélyon még-
is meghatározónak számított. Itt említem 
meg, hogy az 1895. évi országos mezőgazda-
sági statisztika községsoros adatai a közsé-
gek határában álló és termesztett gyümölcs-
fákról is fafajonként pontos kimutatást 
adtak, jó lenne tudni, vajon ebbe az ártéri 
gyümölcsös fái is beleértendőek-e? A nagy 
fajtaszámot az oltogató „tudós emberek” 
ügyes kezének is köszönhetjük. A nagy pá-
ratartalom az ártéri gyümölcsöskertekben 
a különböző levéltetvek nagymértékű elter-
jedésének is kedveztek, ami ellen nikotint 
használtak, és nem a pajzstetű ellen, amely 
csak később terjedt el karantén kártevőként. 
A gyümölcs a népi táplálkozásban is fontos 
szerepet kapott, a sokféle felhasználásából 
viszont hiányzik a gyümölcsecet készítése. 

Az ártéren gazdálkodó birtokos közös-
ségek a szerző szerint sajátos lokális tudás-
sal, természetismerettel rendelkeznek, ami 
nélkülözhetetlen az ártér sokoldalú hasz-
nosításához. Olyan komplex, a természeti 
viszonyok ismeretén alapuló alkalmazko-
dási stratégiát említ Mód László, amelynek 
segítségével a birtokosok leghatékonyab-
ban voltak képesek kiaknázni a természeti 
erőforrásokat. A szintkülönbségek alapos 
ismerete fontos részét alkották a lokális tu-
dásnak, ami lehetővé tette az időszakos víz-
borítástól függően az egyes termelési övek 
(szántóföldek, szőlőskertek stb.) kialakítá-
sát. Az ártéri szőlők művelését elősegítette 
az is, hogy nem kellett a rettegett kártevőtől, 
a fi loxérától tartani, így jóval olcsóbb volt 
a szőlőtermesztés, még olyan nehézségek 
ellenére is, mint az árvizek. Az ártéri sző-
lőskertek tulajdonviszonyaiban az 1960-as 
évek végén következtek be mélyreható vál-
tozások, amikor a hullámterek egy része a 
termelőszövetkezetek használatába került, 
amelynek eredményeként a szőlő- és a gyü-
mölcstermesztés megszűnt. Azonban azo-
kon a településeken tovább élt, ahol az ár-
téri parcellák magántulajdonban maradtak.

Mód László szép és gondos monográfi á-
ja jól mutatja az ember és a természet kap-
csolatát, változását, a természet tiszteletét 
a leigázás helyett. Csak reméljük, hogy ku-
tatásait pl. a párakedvelő régi gyümölcsfaj-
ták irányába mint etnopomológiai kutatás 
tovább folytatja, és hasonló tartalmas írá-
sokkal gazdagítja majd az anyagi kultúra 
területét!

(Mód László: Ártéri szőlőskertek az Al-
só-Tisza mentén. Szerk: Báti Anikó. Élet-
mód és Tradíció 15. MTA BTK Néprajztu-
dományi Intézet, Budapest, 2016. 266 oldal)

Csoma Zsigmond

 CIVIL ÉLET    
 A TÖRVÉNYEK ÁRNYÉKÁBAN 

A számos helytörténeti, a társadalomtörté-
net valamely szegmensét bemutató köny-
vek között alig találkozhatunk egy térség 
valamely időszaka alatti jogalkalmazását 
bemutató művel. Ennek bizonyára oka az 
is, hogy a szerzőknek egyszerre kell rendel-
kezniük általános és regionális kortörténe-
ti, jogi, jogtörténeti és kutatás-módszertani 
ismeretekkel, s nem kevésbé olyan szöveg-
alkotó készséggel, amely megfelel a szakma 
és a téma iránt érdeklődő civilek elvárása-
inak.

A Veszprémi Törvényszék két munkatár-
sa (bírósági titkárok) maradéktalanul telje-
sítve e feltételeket, olyan jogtörténeti köny-
vet alkottak, amely nem csak önmagában 
kiváló munka, hanem minta is lehet hason-
ló mű elkészítéséhez. A szerzők a témához 
illeszkedően jó szöveg-illusztráció aránnyal 
biztosítják a kötetben történő elmélyült ol-
vasást és a képekből, a dokumentumokból a 
múlt, a konkrét történések megidézését.

A könyv a Veszprémi Királyi Törvény-
szék (kis évcsúszással) a hazai polgári kor 
1872–194) közötti történetét, személyiségeit 
mutatja be. Ennek jog- (igazság-) szolgál-
tatási és helytörténeti fontosságát a tör-
vényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-
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gály Edit Katalin így fogalmazta meg: „A 
Veszprémi Törvényszék épülete történelmi 
környezetben, Veszprém szívében, a város 
egyik legszebb, legizgalmasabb helyén talál-
ható. A megyei-városi igazságszolgáltatás 
ezen fellegvárában az egykori bírósági élet 
szervesen kapcsolódott a város minden-
napjaihoz, így nem csak a bíróság, hanem 
Veszprém története szempontjából számos, 
eddig fel nem tárt, jelentős adalékkal szol-
gál a mű.”

A szerzők kutatásaikról, céljukról az Elő-
szóban így írtak: „Munkánk során össze-
gyűjtöttük és rendszereztük a fennmaradt, 
bár elég hiányos bírósági iratokat, korabeli 
újságcikkeket, valamint helytörténeti mű-
veket. Ennek eredményeként rajzolódott ki 
a törvényszék működésének 1872-től 1945-
ig tartó időszaka, természetesen a teljesség 
igénye nélkül. A könyv írásakor különös fi -
gyelmet fordítottunk arra, hogy ne csupán a 
jogász szakma képviselői, hanem valameny-
nyi történelemszerető érdeklődő örömmel 
vegye a kezébe és forgassa lapjait. A királyi 
törvényszék mindennapi életének, az ott dol-
gozók tevékenységének bemutatását eredeti 
dokumentumok másolatai, korabeli képes-
lapok, fényképek és érdekes jogesetek színe-
sítik.”

A kötet első fejezetében áttekintést ka-
punk az igazságszolgáltatás XVIII–XIX. 
századi Veszprém vármegyei eseményei-
ről, arról az időszakról, amikor a megye-
székhely még csak mezővárosi státusú volt. 
Ugyanis a törökök kiűzése után a település 
1629-ben elveszítette szabad jogállását: is-
mét a püspök földesúri joghatósága alá ke-
rült. Ma már jogtörténeti érdekességű az a 
rendelkezés, amely még a XIX. század első 
felében is pontosan indokolta és rögzítette, 
hogy kiket válasszanak meg a jogszolgálta-
tást ellátó tisztségekre: „Minthogy minden 
jó Rendtartásnak fundamentoma az isteni 
félelem, a’ józan, s jámbor élet, és a’ Tör-
vény; azért is szükséges, hogy minden Ne-
mes Helységek Bírónak, Perceptornak, No-
táriusnak, Tanácsnak, avagy Elöljáróknak, 

Eskütteknek vagy Kis-Bíráknak mindenkor 
Istent félő, józan, jámbor, és a’ mennyire 
lehet, tehetős embereket válasszanak…” 
(Ez utóbbi kitétel nyilvánvalóan a megvá-
lasztottak anyagi függetlenségére történő 
utalás volt, amellyel megelőzhető az anya-
gi  befolyásolhatóságuk. Ugyancsak törté-
neti érdekességű – de ennek erős családi 
gazdasági vonatkozásai is voltak –, hogy 
a vármegyei törvényszék tagjai májusban 
hazamentek birtokaikra gazdálkodni és 
csak augusztus 20-a után kezdődött újra a 
törvénykezés.)

A Veszprém városi törvényszék felállítá-
sára az 1860. évi császári rendelkezést kö-
vetően került sor, mely azonban 1864-ben 
megszűnt, mert „Veszprém városa az első 
folyamodású bíráskodási jog gyakorlatát, 
tekintettel vagyoni állapotára, megtartani 
nem képes és nem is óhajtja…” A folyamat-
ban lévő ügyek átkerültek a vármegyei tör-
vényszékhez. A városi törvényszék 1872-ben 
kezdhette meg újra a működését. (Ennek 
öt év múlva lesz a 150. évfordulója, amely 
alkalmat ad majd arra, hogy a tervbe vett 
további kutatások alapján bővebb törvény-
széktörténeti kötet jelenjen meg.) 

Igen változatos volt a jogszolgáltatást el-
látó szervek, szervezetek várbeli elhelyezése, 
amelyről a kötet második fejezetében olvas-
hatunk. A kontinuitás megmaradt: ma is az 
egykori (természetesen több alkalommal 
átépített, korszerűsített, bővített) épületben 
működik a törvényszék és működnek más 
jogszolgáltatók. 

Külön fejezet tartalmazza a veszprémi 
önálló igazságszolgáltatási szervezet kiala-
kulása és felépítése történetét, amely a kötet 
lényegi, terjedelmes része. Ebben kerültek 
ismertetésre a bírósági szervezet változá-
sai, a bírói hivatásról és az előmenetelről 
szóló törvények és rendelkezések, valamint 
a bírósági eljárásokra vonatkozó részlet-
szabályok. Mindegyikben megjelennek a 
helyi vonatkozások, többnyire sajtóhírek, 
közlemények alapján (részben eredeti szö-
vegekkel). Ez utóbbiak különösen érdekes 
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jog- és köztörténeti adalékok az olvasók 
számára. A helytörténeti kutatásokat segí-
ti, hogy a Veszprémi Királyi Törvényszék 
alá tartozó járási bíróságoknál felsorolták 
a hozzájuk tartozó településeket, s ezzel a 
településmonográfi ákat (vagy más műfajú 
lokális köteteket) készítők könnyen meg-
találhatják a vonatkozó iratok lelőhelyét. A 
törvényszék ügyforgalmával kapcsolatban 
egy jellemző adat: 1889-ben 28  960 bead-
ványt intéztek el.

A törvényszék – ha különleges helyzet 
adódott – statáriális bíróságként is mű-
ködött (1887-ben főképpen a Dunántúlon 
kóborló zsiványok megfékezésére, elítélé-
sére vezették be). A hivatalos kapcsolatok 
(bíróság – ügyészség, bíróság – ügyvédi 
kar, bíróság – egyház stb.) mellett számos 
kollegiális együttműködési forma alakult 
ki (közös névnapok, beiktatási ünnepségek, 
személyes évfordulókon köszöntések, jo-
gászbálok stb.), amelyek az alkalmazottak, 
a tisztségviselők magánemberi arculatát 
mutatják be a tovatűnt múltból.

A kötet két utolsó fejezete archontológia, 
amelyben a törvényszék elnökeinek és bírá-
inak életrajza kapott helyet, és működésük 
néhány jellemző esete színesíti a róluk szóló 
adatszerű ismertetést.  Ez az életrajzi össze-
állítás azért is fontos, mert az e részben fel-
soroltak közül a legtöbben nem szerepelnek 
az igen igényes, több ezer életrajzot tartal-
mazó veszprémi és Veszprém megyei élet-
rajzi lexikonban. 

A kötetben számos szövegközti ábra, 
táblázat látható, s a szerzők közölték a 
felhasznált források és irodalom bőséges 
jegyzékét. E mű Veszprém könyvészetében 
kiemelkedő alkotás, amely a város történe-
te eddig feltáratlan területére irányította a 
fi gyelmet.

(Dr. Jagudits Katalin–Dr. Nagy Ibolya 
Adél: Emlékkönyv. A Veszprémi Királyi 
Törvényszék története 1872–1945. Veszp-
rémi Törvényszék, Veszprém, 2016. 168 
oldal)

Tölgyesi József

 KUNSZENTMÁRTON   
 KATOLIKUS PAPJAIRÓL  

Mindig megrendítő élmény szemlélni egy 
színvonalas művet, főleg akkor, ha az csak-
nem egy élet kitartó, elkötelezett munká-
jának eredménye. Mennyi kutatás, tudás, 
utánajárás, erőfeszítés, hit, kitartás, isteni 
szikra, ugyanakkor hány és hány sikertelen 
próbálkozás, felesleges kör, elveszett irat, 
hiányzó láncszem, elutasítás, bizonytalan-
ság, várakozás áll a mögött a könyv mögött, 
amit olyan magától értetődő módon lapoz-
gathatunk? 

Ilyesforma kérdések tolultak fel bennem, 
amikor hosszú várakozás után megpil-
lantottam a többek között Nagykunságért, 
Jászságért, Jász-Nagykun-Szolnok megyéért 
díjas Józsa László díszpolgár-helytörténész 
legújabb tekintélyes kötetét. Különösen 
helytállóak az iménti kérdések, ha fi gye-
lembe vesszük azt, hogy ez a közel hétszáz 
oldalas könyv „csupán” töredéke annak a 
hatalmas életműnek, amelyet a több tu-
catnyi kisebb-nagyobb monográfi a, folyó-
iratcikk, előadás mellett a kunszentmárto-
ni temetők, kápolnák, keresztek, vallásos 
tárgyú építmények történetét részletesen 
feldolgozó Megszentelt kövek (1999) és a 
kunszentmártoni római katolikus nagy-
templom történetét, berendezését, a hozzá 
kapcsolódó eseményeket megörökítő Isten 
hajléka az emberek között (2009) című kö-
tetek fémjeleznek. A most megjelent élet-
rajzgyűjtemény ugyanakkor nem csak a 
kunszentmártoni helytörténeti irodalom-
ban tölti be megkerülhetetlen szerepét, ha-
nem tartalmában, színvonalában, kivitelé-
ben is kiválóan illeszkedik a rokonvárosok 
(Jászapáti, Jászberény) hasonló tematikájú, 
az elmúlt években megjelent reprezentatív 
köteteinek sorába, nem beszélve e három 
település (egyház)története között fennálló 
számos közös pontról.

A friss mű a szerzőtől megszokott mó-
don tudatos és pontos szerkesztői munka 
eredménye: az évtizedek alatt hangyaszor-
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galommal felhalmozott hatalmas infor-
mációmennyiséget következetes logikával 
formálta egységes egésszé. A gyűjtemény 
a teljesség igényével készült, célja az Ár-
pád-korig eredeztethető Kunszentmárton 
török utáni, a jászapáti kirajzásnak köszön-
hetően 1717–1719 között újra benépesült te-
lepülés közel három évszázados egyháztör-
ténetéből felvázolni az ott működő, onnan 
elinduló, illetve a településhez valamilyen 
módon kötődő lelkipásztorok életrajzát. Így 
kerülhetett egy társaságba a hőlégballon-kí-
sérletező Szablyik István és a Haynau-féle 
megtorlás nagyváradi püspök-áldozata: 
Bémer László; a magyar meteorológia úttö-
rője: Hegyfoky Kabos papköltőkkel: Deme-
ter Istvánnal, Ágoston Juliánnal, Csépány 
Lászlóval, vagy éppen korának világszerte 
ismert hitszónoka, Tóth Tihamér püspök 
napjaink nagy művészettörténészével, Szi-
lárdfy Zoltánnal. 

A könyv négy nagy egységet alkot. Első-
ként a huszonnyolc kunszentmártoni plé-
bános életrajza olvasható, majd a mintegy 
170 káplán életútja követhető nyomon, min-
denütt természetesen a kunszentmártoni 
időszakot a középpontba helyezve. Sokan 
már e két fejezet megírása után befejezett-
nek tekintették volna a téma feldolgozását, 
de könyvünknek ez még csak az első fele. A 
következő nagy egység a Kunszentmárton 
papjai címet viseli, azaz a helyben született, 
az onnan származó és „egyéb jogcímeken” 
oda kerülő lelkipásztorokkal ismerkedhe-
tünk meg. 

Az utolsó száz oldal az 1940-ben Kun-
szentmártonban letelepedett kármeliták 
helyi vonatkozásaira irányítja a fi gyelmet, 
így még inkább kitágul a horizont. A szer-
ző precízen sorra veszi az alapítástól nap-
jainkig a rendházban valaha is tartózkodó 
atyákat, laikus testvéreket, valamint a kom-
munizmus idején plébánosként itt működő 
egri egyházmegyés lelkipásztorokat. Meg-
rázó kordokumentum a kötet utolsó egy-
sége, amely az 1950 júniusában a kunszent-
mártoni kármelita rendházba deportált 37 

ciszterci életrajzán keresztül a sztálinista 
vallásüldözés egy fejezetét örökíti meg. 

A szöveg közben elhelyezett nagyszámú 
fekete-fehér és színes képeken túl tovább 
gazdagítják a kiadványt a függelékben kö-
zölt áttekintő táblázatok, források és néhány, 
a témához kapcsolódó vers, amelyek jelen-
tős részét a könyvben szereplő papok írták. 

A szerző mellett ki kell emelnünk Barna 
Gábor professzor úr fáradhatatlan mun-
káját, aki nem csupán a lektori feladatokat 
látta el a tőle magszokott alapossággal, ha-
nem a reménytelen körülmények ellenére 
biztosította a kötet kiadását, oroszlánrészt 
vállalva a technikai-anyagi háttér előterem-
tésében is.

E néhány rövid utalásból is kitűnik, hogy 
a könyv jóval túlmutat a szűken vett hely-
történeti érdeklődésen, hiszen a több száz 
változatos életúton keresztül érdekes és 
értékes adalékokkal gazdagodott nem csu-
pán a katolikus egyháztörténet, hanem a 
tudomány-, művészet-, irodalom- és társa-
dalomtörténet is. A kötet nem csak a kun-
szentmártoniak, vagy a történelem iránt 
érdeklődők számára lehet érdekes, hanem 
akár pasztorális szempontból is haszonnal 
forgatható. A részletes és objektivitásra tö-
rekvő életrajzokból bizony számos konfl ik-
tus, egyházközségi nehézség, probléma, 
ugyanakkor praktikus papi bölcsesség, le-
leményesség, megoldási lehetőség, missziós 
tevékenység is kirajzolódik, amelyek e gya-
korlati szempontból is izgalmassá teszik a 
mű tanulmányozását. Mindezek által Józsa 
László lehetőséget teremt, hogy az olvasók 
az életrajzokon keresztül átéljék a könyv 
címében felidézett ősi misekezdő zsol-
tár-imádság áhítatát és megízleljék annak 
méltóságát: „Introibo ad altare Dei”, azaz: 

„Bemegyek az Úr oltárához.”
(Józsa László: „Introibo ad altare Dei”. 

Kunszentmárton katolikus papjai. Helytör-
téneti Múzeum, MTA–SZTE Vallási Kultú-
rakutató Csoport, Kunszentmárton–Sze-
ged, 2016. 676 oldal)

ifj . Benke Tibor
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 ELLENÁLLÁS A   
 KOLLEKTIVIZÁLÁSSAL SZEMBEN 
 ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON 

Milyen volt a kollektivizálás, tsz-szervezés 
egy északkelet-magyarországi kisfalvas ré-
gióban? Miként tüntettek az asszonyok fér-
jeik mellett a tsz-be való belépési nyilatko-
zatuk visszavonásáért? Hogyan viszonyult 
a hatalom az összezáró tradicionális faluk, 
a nőtüntetőkkel szemben? Ezekre adja meg 
a választ mintaszerű kutatása eredménye-
ként Farkas Gyöngyi történész-muzeológus 
új társadalomtörténeti, parasztságtörténeti 
kötete.

A Mezőgazdasági Múzeum történész- 
muzeológus kutatójának könyve az 1950-
es évek vidéki tiltakozásait, a hatalommal 
szembeni ellenállási mozgalmait mutatja 
be, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg fal-
vaiban, Tyukodon, Porcsalmán, Nyírcsa-
holyban és a Bökönyben történtek alapján. 
A levéltári források fokozatos hozzáférhető-
vé válása tette lehetővé a parasztság eddig 
kevéssé ismert szerepvállalásáról alkotott 
kép megrajzolását.

1951 márciusában Tyukod és Porcsalma 
közvetlenül előtte termelőszövetkezetekbe 
erőltetett paraszti lakossága tüntetett napo-
kon keresztül a községi tanács előtt belépési 
nyilatkozataik visszaadását követelve. 

Ugyancsak közös fellépéssel és erősza-
kos akciókkal próbálták elérni céljaikat 
1953 nyarán a megye több községében a 
Nagy Imre-féle kormányprogram bejelen-
tése után a termelőszövetkezetekből már 
azonnal kilépni szándékozó tsz-tagok. 1953 
nyarának tüntetéseire olyan helyzetben és 
hangulatban került sor, amikor egyrészt 
rendkívül nagy volt a falusi lakosság elé-
gedetlensége, másrészt viszont láthatóan 
engedett a hatalom korábbi szorítása. A 
tsz-ekbe kényszerből belépett emberek úgy 
gondolhatták, hogy az adott pillanatban a 
hatalommal való szembeszegülésük pozitív 
hatásai eredményesebbek lehetnek, mint 
annak veszélyei.

1960 februárjában, Nyírcsaholyban szer-
veztek tiltakozó felvonulást az asszonyok 
a község kollektivizálása ellen. Nehezeb-
ben értelmezhetőek ebből a nézőpontból 
az 1951-es és az 1960-as megmozdulások a 
szerző szerint. Tyukod, Porcsalma és Nyír-
csaholy lakói ugyanis éppen akkor lázadtak 
fel, amikor felerősödtek a paraszti társada-
lom feletti uralom megteremtésére irányuló 
hatalmi szándékok. Az itteni tüntetéseket a 
hatalom közvetlen beavatkozása, a közsé-
gek kollektivizálása idézte elő. Az elnyomás 
erősödése tehát ugyanúgy kiváltója lehetett 
a kollektív erőszaknak, mint gyengülése. A 
községekben lezajlott megmozdulások kö-
zös jellemzője, hogy az emberek nem a kol-
lektivizálási kampány során, hanem azután 
kezdtek el tüntetni, amikor már aláírták a 
belépési nyilatkozatot, megalakultak a tsz-
ek és a megváltozott feltételek között hozzá 
kellett volna kezdeniük a tényleges mun-
kához. Ekkorra szűnt meg valószínűleg az 
a sokkhatás, a direkt nyers erőszak miatt, 
amit a kollektivizálás ténye és megvalósu-
lásának módja okozott. 10 év telt el a szerző 
által vizsgált időszakból, azonban sok min-
den nem, vagy alig változott, mások viszont 
igen a hatalom oldalán. Ez az az időszak, 
amit a magyar kisüzemi mezőgazdaság 
széjjelveréseként tartunk számon. Nemcsak 
a parasztsággal és a mezőgazdasággal kap-
csolatos politika, a kollektivizálás módszere 
változott meg az első erőszakos tsz-szerve-
zésektől. Nagy Imre, az egykori begyűjtési 
miniszter forradalmi kormányáig átalakul-
tak a paraszti ellenállás meghatározó kö-
rülményei is, az 1956-ban szerzett tapaszta-
latok alapján, mindkét oldalon, az 1960-as 
évekre. 

Nem véletlen, hogy ennek a két évtized-
nek a parasztságtörténete mind a törté-
nettudományt, mind a néprajztudományt 
egyaránt érdekelte a paraszti tradicionális 
társadalom átalakulásának vizsgálata so-
rán. Elég, ha Varga Zsuzsa, vagy Ö. Kovács 
József nagydoktori (DSc) történeti vizsgála-
taira gondolunk, vagy az etnográfus Nagy 



  117  

Netta PhD megjelent vizsgálatára az utóbbi 
időszakban. 

Felismerték a szerzők és Farkas Gyöngyi 
is azt, hogy számtalan kérdésre kaphatnak, 
találhatnak választ, a korántsem egységes 
masszának tekinthető magyarországi pa-
rasztság II. világháború utáni történetének 
vizsgálatakor. Mindezek jelzik azt a társa-
dalmi igényt, amely a lassan 3 emberöltő 
távolából is, az egyén és a paraszti közösség 
mérhetetlen kínt és szenvedést jelentő törté-
netét jelentő időszak megismerése, tanulsá-
gai iránt megmutatkozik. 

A falusi tüntetések bemutatásához szinte 
egyedüli forrás a megmozdulások rendőrsé-
gi kivizsgálása során keletkezett irat volt. A 
feltételezett szervezők ellen 1951-ben és 1953-
ban az Államvédelmi Hatóság Szabolcs-Szat-
már Megyei Osztálya, 1960-ban pedig a Sza-
bolcs-Szatmár Megyei Rendőrfőkapitányság 
Politikai Nyomozó Osztálya „termelőszövet-
kezeti mozgalom elleni izgatás” gyanújával 
indított nyomozást. Alig találni utalást a 
párt- és a tanácsi szervek iratanyagában, a 
nyilvánosságnak szóló propaganda, a sajtó 
természetesen szintén nem vagy csak na-
gyon áttételesen adott hírt róluk.

Arra a kérdéscsokorra kereste a szerző 
a választ, hogyan alakult a parasztság tör-
ténete, mentalitása, miért jöttek létre ezek 
a tüntetések, miért és milyen helyzetben 
érezte azt a vidék, hogy forradalmian, nyíl-
tan és a közösség erejével kell fellépnie a 
diktatúrával, a hatalommal szemben? Egy-
ben milyen szerepe volt a hagyományos, 
vagy éppen az átalakuló falusi közösségen 
belüli kapcsolatoknak és a termelőszövet-
kezetek új munkaszervezetének? Hogyan 
viselkedett a tüntető tömeg?  

Ez az időszak a hatalom részéről nem volt 
sikeresnek tekinthető, hiszen az ún. utópa-
raszti hagyományok mutatták meg igazán, 
hogy nem sikerült végérvényesen kiirtani a 
paraszti mentalitást, a föld szeretetét még a 
rendszerváltoztatás után sem. 

A szerző majd három évtizedes mun-
kásságában a hatalom és a falusi társada-

lom viszonyát vizsgálta az 1950-es években. 
Mostani könyvében azokat a tüntetéseket 
vizsgálta a kollektivizálás ellen, amiről ed-
dig nemigen tudtunk. A vidék nyugalmát 
a II. világháborút követő kitelepítések után 
a mezőgazdaság kollektivizálása zavarta 
meg, forgatta fel. A szocialista pártállam 
totalitárius rendszere sem tudta a vidéki, 
még a hagyományos paraszttársadalom 
éppen bomlófélben lévő tömegét sem tel-
jes mértékben uralni, irányítani, bármeny-
nyire is szerette volna. A gazdaközösségek 
ugyanis még éppen annyi erővel rendelkez-
tek, hogy megakadályozhatták a hatalom 
monolitszerű uralmát és akaratának alka-
lomszerű megvalósulását. A könyv a han-
gos összetűzésekig tartó folyamatot mutatja 
be, mindazzal az önvédelmi módszerrel, 
amelyek a parasztkendős vidéki asszo-
nyok viselkedésformáját jellemezte a falusi 
önérdekvédő társadalomban. Részletesen 
vizsgálja, mi, hogyan járult hozzá, hogy a 
férfi ak mellett a nők hatásosabban tudtak 
kiállni. Társadalomtörténeti analizálással 
az apró, de meghatározó társadalmi szöve-
tet jelentő parasztcsaládi és a hierarchikus 
viszonyok bemutatásával gazdag palettát 
mutat fel a nők szervezkedési sikereiről. A 
társadalomtörténet a gyengék, az elesettek, 
a kiszolgáltatottak, a női nem, a gyerekek, 
a paraszti szegény rétegek vizsgálatát az 
utóbbi majd 100 évben kezdte meg kutatni. 
A mentalitástörténetre, a szociológiára, a 
néprajzra, a gazdaságtörténetre, a szexua-
litástörténetre, ezek eredményeikre alapoz-
va napjainkra szép sikereket mutathat fel, 
mind külföldön, mind kb. három évtizede 
Magyarországon is. Farkas Gyöngyi könyve 
ezek sorába tartozik.

A kollektivizálással szemben a kollektív 
megmozdulást mutatta be az elnyomott fa-
lusi társadalom mint reagálást az elnyomó 
hatalom ideológiájára. A kollektivizálás 
elleni falusi tüntetések kiváltó oka a cent-
ralizált államhatalomnak a társadalmi ön-
állóság szűkítésére irányuló törekvése volt, 
a szerző megállapítása szerint. A mestersé-
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ges társadalomátalakító szándék hirtelen és 
erőszakos beavatkozása nem esett egybe a 
paraszti társadalom belső igényeivel, amit 
Farkas Gyöngyi hangsúlyozott is.

Az 1953-as tömegmegmozdulások ke-
letkezésében fontos szerepe volt annak a 
rémhírnek, hogy ha a termelőszövetkezeti 
csoportok tagjai időben nem jelzik kilépési 
szándékukat, akkor elszalasztják a régóta 
várt, kedvező lehetőséget. A hír okozta pá-
nikhelyzet volt a kiváltója annak, hogy az 
önállósulni kívánó tsz-tagok felléptek a he-
lyi hatalommal szemben. A kollektív akciók 
kialakulását nagymértékben előmozdítot-
ták a környező települések sikeres megmoz-
dulásairól terjedő hírek is.

1960-ban a nyírcsaholyi asszonyok má-
sok példájából merítették a bátorságot, 
hogy szembeszálljanak a község kollektivi-
zálását befejező hatalommal. Az itteni tün-
tetés létrejöttét az asszonyoknak a kollekti-
vizálás során szerzett, a férfi akétól némileg 
eltérő tapasztalataival magyarázta a szerző. 
A kampány során a közvetlen erőszak első-
sorban a család döntéshozói, a férfi ak ellen 
irányult. Az asszonyok, a tsz-szervezést a 
férfi akkal együtt élték át. Tisztában voltak 
azzal, hogy férjeik kényszerhelyzetben írták 
alá a belépési nyilatkozatot. Megadásukat 
a hatalommal, a család gazdálkodásában 
részt vevő nőkként még korainak gon-
dolták, és további ellenállásra, kitartásra 
buzdították férjeiket. A tüntető asszonyok 
nemcsak a kollektivizáló hatalmat akarták 
befolyásolni demonstrációjukkal, hanem 
a férfi akat is. Az asszonyok szerepe a töb-
bi tüntetésen is kiemelkedő volt. Általában 
mint feleségek és családanyák vettek részt 
a megmozdulásokon, és a letartóztatással 
fenyegetett férfi ak védelmében léptek fel, 
valamint a családjuk biztonságos ellátását 
veszélyeztető politika ellen tiltakoztak. El-
szántságukat az a hit is táplálhatta, hogy a 
hatalom (a döntően férfi ak uralta és kép-
viselt hatalom) a nőkkel toleránsabb lesz, 
nem büntetheti őket olyan mértékben, mint 
a férfi akat. Ugyanakkor női rafi nériájukban 

és sajátos női fegyvereikben bízva sikeres-
nek vélték magukat. A gyengébb nem erős-
ségében, kitartásában, szívósságában hihet-
tek. A falvak asszonyainak megmozdulásai 
azonban egymástól elszigeteltek voltak, bár 
a tüntetésekről terjedő híreknek nagy sze-
repük volt egymás aktivizálásában. A tün-
tetők célja a kollektivizálás előtti állapot 
visszaállítása volt. 

A történész vizsgálódó módszere a dekó-
dolás után az ÁVH-s nyomozók szövegeiben 
a valódi események nyomaira való rálelés, 
amiből azután összeállíthatta az általa leg-
valószerűbbnek tartott történetet. A szöveg 
aprólékos elemzésével próbálta kibontani 
egyrészt a különböző beállítottságú hely-
zeteket, a szöveg létrehozóinak szándékait, 
másrészt kereste azokat az utaló nyomokat, 
amelyekből végül összeállt a kollektivizálás 
elleni tüntetések igaz története. Ez a feltáró 
módszer akár a feudális korszak perjegyző-
könyveivel, urbáriumi kérdőpontokra adott 
válaszaival, egyéb forrásaival is azonos ér-
tékű és színvonalú.

A kollektivizálást még nem jelentette az 
aláírási ívek kitöltése, az csak a kezdetet 
szimbolizálta. A közös táblák kialakítását 
és a vetésterv elkészítését a termelőszövet-
kezeti csoport gyűlésén forszírozó járási 
kiküldött vagy a parasztportákon az álla-
tok és a gazdasági felszerelések leltározását 
végző aktivisták elleni fellépés nagyobb 
sikerrel kecsegtetett, mint a kampány ide-
jén a tsz-szervezők tömegeivel vagy a kite-
lepítéssel fenyegetőző tanácstitkárral való 
szembeszállás. A lakosság kollektív akcióit 
az aktiválta, hogy a fentebbiek a gazdálko-
dók döntő többségét érintették. Az egyéni 
érdekek egybeestek, megegyeztek a csoport, 
a közösség érdekeivel.

A nyírcsaholyi tüntetés néhány asszony 
kezdeményezésére jött létre. A tiltakozó 
asszonyok toborzása egyrészt célzatos tevé-
kenység volt, másrészt az információáram-
lás megszokott formáin keresztül is gyorsan 
terjedt a nem mindennapi megmozdulás 
híre. Az asszonyok egyenként vagy csopor-
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tokba szerveződve járták be a falu utcáit és 
szólították fel asszonytársaikat a délutá-
ni tüntetésen való részvételre, valamint a 
további hírverésre. A vállkendőkbe, fej-
kendőkbe burkolózó asszonyok utcai, házi 
szervezkedése nem tűnt fel a falusi hétköz-
napok sorában. A kollektív erőszak akkor 
jelent meg a tüntetők érdekérvényesítési 
módszerei között, amikor a helyi hatalmat 
másként nem tudták együttműködésre szo-
rítani. A konfl iktus a belépési nyilatkozat 
visszavonása, kiadása körüli csatározások-
ban vált érezhetővé. 

Farkas Gyöngyi fontos monográfi ája 
számtalan kérdésre adja meg a választ. Az 
itteni parasztasszonyok határozott fellépé-
sével, férjeik mellett és érdekében a részben 
emancipált, de a kiszolgáltatott nő képét 
mutatják a hatalom erőszakával szemben, 
a tradicionális paraszti társadalomban, a 
vidéki Magyarországon, a XX. század kö-
zepén. Ez a monográfi a, módszere, vizsgá-
lódása, értelmezése révén meghatározó lesz 
a későbbi kutatásokban és az egyetemi ok-
tatásban is. A kortörténet mellett példa lesz 
a kollektivizálás, a hatalommal szemben a 
kiszolgáltatott parasztság történeti néprajzi 
kutatásával, valamint a nőtörténettel-nemi-
ségkutatással foglalkozók vizsgálódásainál 
is.

(Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak. Kollek-
tivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyar-
országon, 1951–1961. Társadalomtörténeti 
Monográfi ák 6. Korall Kiadó, Budapest, 
2016. 404 oldal)

Csoma Zsigmond

 ÉVKÖNYV BALASSAGYARMATRÓL 

Az elmúlt évben látott napvilágot a Ma-
dách Imre Városi Könyvtár Évkönyvének 
37. évfolyama. Az impozáns terjedelmű, 
254 oldalas kötet a teljesség igényével adja 
közre a város minden kulturális vonatko-
zású eseményét, rendezvényét, többségé-
ben részletes beszámolók, részben rövid 

megemlékezések, ismertetések és éves ösz-
szesítésű programlista formájában. A kötet 
hagyományosan a Madách-ünnepség té-
makörrel kezdődik. Minden év január 23-
án kerül megrendezésre Balassagyarmaton 
a megyei emlékülés. Ez alkalommal Skuczi 
Nándor ünnepi megemlékezését olvashat-
juk, majd ezt követően Nógrád megye 2014. 
évi Madách-díjasai: Limbacher Gábor nép-
rajzkutató és Vidnyánszky Attila rendező 
laudációja következik, valamint Kusnyár 
Evelin festőművész, grafi kusé, aki Horváth 
Endre-díjban részesült. A Múltidéző rovat-
ban egy nógrádi textiliparos, Frisch Ignác 
XIX–XX. század fordulójára eső sajátos 
életútjával ismerkedhetünk meg érdekes 
önéletrajzi írása alapján Ács Zsuzsanna 
közreadásában. Az Emléknapok rovatban 
Jobbágy Károly és Horváth Endre nevéhez 
kapcsolódó megemlékezések kaptak helyet, 
míg a Visszapillantó címszó alatt Vas Ágnes 
interpretálásában egy különös életúttal is-
merkedhet meg az olvasó, a száz éve szüle-
tett dr. Ember Lajosné Hiba Erzsébet Györ-
gyike közönségszervező, színjátszó, vers- és 
drámaíró, tojásfestő népművész terjedelmes 
önéletírására támaszkodó rendkívül színes 
portréjával. A továbbiakban Cseh Béla és 
Urbán Árpád tanárokról szóló emlékezések 
következnek, majd Medvácz Lajos polgár-
mester nyújt áttekintést az elmúlt esztendő 
városfejlesztésének eredményeiről. A Mű-
hely rovatban érdekes vizsgálódást végez a 
város benépesülésének körülményeiről és 
népcsoportok szerinti megoszlásának ala-
kulásáról Hausel Sándor, míg a Jásossy Kép-
tár történetét Csach Gábor követi nyomon, 
továbbá a Palóc Múzeumbarátok Egyesüle-
tének alapszabályát adja közre Fényes Bók 
Szilvia, az egyesület elnöke. 

Jól illusztrált, meglehetősen terjedel-
mes egységet alkot a Könyvbemutató rovat, 
többségében helyi vonatkozású kiadványok 
ismertetésével, majd emléktábla-avatók, és 
kiállításismertetők sorakoznak. Ezt követő-
en kerülnek bemutatásra a 2014. évi kitün-
tetettek: dr. Csekey László Balassagyarmat 
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díszpolgára, valamint a Balassagyarmatért 
emlékéremmel jutalmazottak: Herczeg 
Hajnalka, dr. Hausel Sándor, Horthy István 
és dr. Kiss Tamás, továbbá a 2015. évi helyi 
és országos díjazottak. A honismereti ki-
adványok sorában is egyedülálló példaként 
szolgál a következő 31 oldal terjedelmű apró 
betűs összeállítás Balassagyarmat rendez-
vénynaptára a 2015. évre címszó alatt, ame-
lyet a városi könyvtár helytörténeti doku-
mentumai alapján, elsősorban az oda beér-
kező meghívókból állították össze a könyv-
tár munkatársai. Az időrendben sorakozó 
események címének, tartalmának közlése 
után a rendező szerv, személy is feltüntetés-
re kerül. A terjedelmes közlemény tanúsága 

szerint az év csaknem minden napjára ju-
tott egy, de inkább több kulturális program. 
A kötet utolsó terjedelmes fejezetét a nekro-
lógok sajnálatosan hosszú sora teszi ki.

A gondos szerkesztői munkáról bizony-
kodik a részletes névmutató, valamint a 
folyamatos számozást követő lábjegyzetek, 
amelyek száma az első oldaltól az utolsóig 
ugyancsak 254 tétel. A jelentős honismereti 
kötet Ács Zsuzsanna és Vas Ágnes szerkesz-
tői munkáját dicséri. 

(Balassagyarmati Honismereti Híradó 
2015. Szerk.: Ács Zsuzsanna–Vas Ágnes. Ma-
dách Imre Városi Könyvtár, Balassagyar-
mat, 2016. 254 oldal)

Selmeczi Kovács Attila

 HÍREK

Védelmet kapott a földikutya élettere. Természetvédelmi terület lett a bajai földiku-
tya-rezervátum, ami kulcsfontosságú lépés a faj megóvása érdekében – hangzott el a terület 
határát jelző tájékoztató tábla kihelyezését követő sajtótájékoztatón 2017. április elején. A 114 
hektár kiterjedésű területen az értékes gyep és a különböző állományalkotó fajok megőrzé-
se a cél. A legritkább emlősfajok közé tartozó délvidéki földikutya a világon összesen három 
helyszínen fordul elő, 600–700-as egyedszámban. Ebből kettő a Kiskunsági Nemzeti Park 
területén fordul elő, Baján és részben Kelebia–Ásotthalom térségében, a harmadik pedig a 
szerbiai Vajdaságban. (MTI)

Muzeális intézmények támogatása. 506 millió forint áll rendelkezésre a muzeális in-
tézmények támogatására – jelentette be a kultúráért felelős államtitkár 2017. május 10-én 
Komlón. Hoppál Péter hangsúlyozta: az idén tizennégy éves Kubinyi Ágoston-program 370 
millió forintot tartalmaz az intézményeknek az állandó kiállítások felújítására, új kiállítási 
akciók létrehozására és infrastruktúra-fejlesztésre. Az idén harmadszor meghirdetett járás-
székhelyi múzeumok szakmai támogatását célzó programban pedig 136 millió forintra lehet 
pályázni a műtárgyak környezetének javítására és a gyűjteményfeldolgozást segítő szakmai 
munka fejlesztésére. (MTI)


