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KÖNYVESPOLC

 BAJA 1956-BAN   

Fontos és hiánypótló kötet került összeál-
lításra Baja 1956-os történetéről. Fontos a 
könyv, hiszen a hatvan évvel ezelőtti for-
radalom és szabadságharc helyi eseménye-
inek ilyen jellegű összefoglalása és földolgo-
zása még nem történt meg, s aktuális, mert 
az évforduló erre lehetőséget és megfelelő 

– szakmai és emlékezetpolitikai – indokot 
ad. Ugyanakkor hiánypótló is a munka, 
ugyanis a csaknem három évtizede megje-
lent „modern” Baja-monográfi a (Baja törté-
nete a kezdetektől 1944-ig. Szerk.: Kőhegyi 
Mihály. Budapest, 1989) szerzői gárdája a 
második világháború utáni jelenségekkel 
nem foglalkozott.

A kiváló történeti kutató, Fábián Borbála 
által szerkesztett kötet – nagyon helyesen 

– nem elégszik meg a forradalom közvet-
len előzményeinek ismertetésével, hanem 
Baja 1944 utáni – a szovjet megszállás kez-
deteitől számított – politikai, társadalmi 
és gazdasági jelenségeit és változásait is 
bemutatja, de a hat évtizeddel ezelőtti for-
radalom és szabadságharc után következő 
megtorlás helyi folyamatai és áldozatai 
szintén megfelelő hangsúllyal szerepelnek 
a könyvben. 

A logikus fölépítésű, megfelelő illusztrá-
ciókkal ellátott kiadvány kettős szerkezetű. 
A három bevezető tanulmányt – amelyek 
a koalíciós időszak éveit, valamint a for-
radalom és a megtorlás korszakának helyi 
eseményeit vázolják, s amelyek közül ket-
tőnek Fábián Borbála, egynek Sarlós István 
a szerzője – széles körű és reprezentatív 
forrásgyűjtemény követi. A bevezető írá-
sokban megfogalmazottak rendkívül meg-
alapozottak: „kemény forrásokon” nyugsza-
nak (elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltár 
Bács-Kiskun Megyei Levéltár bajai fi ókle-
véltárának irataira).

A könyv terjedelemben nagyobb részét 
kitevő dokumentumválogatásban a levél-
tári iratok (például tanácsülési vagy mun-
kástanácsi jegyzőkönyvek) és más kéziratos 
források (például Vágvölgyi Ferenc vissza-
emlékezése vagy Porvay János szentjánosi 
lelkész feljegyzései) mellett helyet kaptak a 
helyi kiadású korabeli sajtóanyagból való 
szemelvények is. A kötetet időrendi átte-
kintés, az akkori városi vezetők listája, va-
lamint a felhasznált irodalom felsorolása 
zárja.

A Fábián Borbála által szerkesztett di-
chotóm szerkezetű kötet tartalmi egységei 

– úgy a tanulmányok, mint a forrásszöve-
gek – alapvetően járulnak hozzá Baja város 
huszadik századi történetének pontosabb 
megismeréséhez. A könyv nem pusztán a 
helytörténeti kutatások és a helyismereti 
érdeklődés számára kínál újdonságot, de 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
számos helyi momentumának föltárásával 
és közreadásával gazdagítja a köztörténeti 
tudásunkat is. 

(Az 1956-os forradalom Baján. Az „októ-
beri Szabadság emlékműve” Baján. Szerk.: 
Fábián Borbála. Jobb Bajáért Polgári Egye-
sület, Baja, 2016. 195 oldal)

Miklós Péter

 1956 SOKORÓPÁTKÁN  
 – A SZÁJHAGYOMÁNY ALAPJÁN 

Mályusz Elemér sokoldalú történetírói 
munkáságának vezérmotívuma a népiség-
kutatás elméleti alapvetéseinek és módszer-
tanának a kidolgozása volt. A történettudo-
mány magyarországi klasszikusa e progra-
mot Szekfű Gyula felkérésére dolgozta ki, 
és 1931-ben tette közzé A népiség története 
című tanulmányában. A magyar történet-
írás megújítását célzó gondolatmenetének 
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lényege a helytörténeti kutatások tudatos 
megújítása, az egységes módszer érvénye-
sítése. Az így összegyűjtött eredmények 
bekapcsolása a néprajz, a nyelvtudomány 
vagy akár a szociológia tudományközi 
együttműködésével kiegészülő tör ténetírás 
megyei, illetve országos összegző munkái-
ba. Hiteles magyar történetírás és nemzet-
tudat csak olyan módon képzelhető el, ha 
lehetőleg minden magyar településen elké-
szül ez a széles körű kutatómunka, és ezek 
egységes szemléletű feldolgozása. Helyben 
élővé tenni az általános történéseket, az ál-
talános folyamatokban élővé tenni a helyi 
viszonyokat. Akkor lesz mély gyökérzete a 
magyar nemzettudatnak, amelynek lomb-
koronáját már nem tudja könnyedén tépáz-
ni múlandó uralmi-politikai széljárás.

Vélhetően ezt a történetírói programot is 
bátorítja az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára létrehozott Em-
lékbizottság 2016-ban megvalósult támo-
gatási programja. Ennek egyik célja volt a 
forradalom és szabadságharc helyi történé-
seinek feltárása, beemelése a közösségek élő 
szellemi vérkeringésébe. Az Emlékbizott-
ság döntésének kivételes jelentőségét növeli, 
hogy a személyes adatfelvételre a forradal-
mi eseményekben résztve vőkkel – törté-
nelmi értelemben minden bizonnyal – az 
utolsó pillanatban volt lehetőség. Bizonyára 
a támogatások eredményeinek összesítésére 
és közkinccsé tételére is sor kerül folyama-
tosan. Mindenesetre dr. Vehrer Adél köny-
ve ebben az összesítésben is példamuta tóan 
alátámasztja az Emlékbizottság döntésének 
helyességét, sikerét.  

A szerző néprajzkutató, ebből követke-
zően a tárgy feldolgozását a néprajztudo-
mány hagyományos módszereivel végzi el. 
E módszerek kifi nomult alkalmazását ki-
tűnő iskoláinak, és a számos önálló könyv 
megírása során szerzett tapasztalatainak 
köszönheti. Andrásfalvy Bertalan tanítvá-
nya az egyetemen, még diák első könyvének 
megjelenésekor, amelyben a sokorópátkai 
Tuba Lajos életútját mutatja be. Később a 

Gondolat Kiadó a Doktori Mestermunkák 
sorozatban jelenteti meg a szerző disszertá-
cióját. A templomos lovagok az európai nép-
hagyományban címmel 2004-ben megjelent 
könyv a templomos mondakör feltárásával 
a hazai és európai történeti mondakutatás 
napjainkban már megkerülhetetlen műve 
lett.

Vehrer az 1956-os történéseket felidéző 
sokorópátkai szájhagyomány adatközlő-
inek drámai, mégis hitelesen emberi hét-
köznapi eseményeit három nagy egységbe 
rendezte könyvében. A forradalmi napokat 
jó arányérzékkel foglalta keretbe a forrada-
lomhoz vezetői 1950-es évek fojtó légkörű 
kommunista diktatúrájának bemutatásával, 
illetve a forradalom utóéletét korszakoló 
megtorlások, a börtönemlékek és a rend-
szerváltoztatásig eltelt időszak ívének sze-
mélyes emlékeken alapuló megrajzolásával.

Mindegyik részt meghatároz, miden 
megnyilatkozásból érezhető egy szoronga-
tó érzés, amelyről így ír: „Hatvan év telt el 
a magyarországi 1956-os forradalom és sza-
badságharc eseményeinek sorsfordító napjai 
óta, s csaknem három évtized a rendszer-
változtatástól napjainkig. Mégis, olvasva a 
visszaemlékezéseket, úgy érezzük, az első 
félidő sokkal mélyebb nyomokat hagyott az 
emberek életében, az 1956-ot követő egyéni 
tragédiák és megpróbáltatások a lelkek, sor-
sok, közösségek emlékezetének legmélyére 
rajzolták az események szenvedéstör ténetét, 
míg az 1990-es évet követő átalakulások glo-
bális vonulatai mintha nem hagytak volna 
olyan mély nyomot a személyes történelem, 
vagy történelmek emlékezetében. Az 1956-os 
történet sokorópátkai felidézőinek emlékei, 
véleménye mögött rejtetten, vagy akár nyíl-
tan még ma is ott húzódik a mélyen bevéső-
dött félelem.” (118. o.)

Az úgynevezett ötvenes évek a hagyo-
mányos paraszti társadalmak sokat kibírt 
szövetét szinte minden elemében roncsolta. 
A tulajdonától fosztott parasztság a beszol-
gáltatások első számú megalázottja, a min-
dennapok túléléséért is emberfeletti erőfe-
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szítésre kényszerített áldozata lett. Az 1956-
os forradalom sokorópátkai eseményeinek 
résztvevői, bátor helytállói és áldozatai 
közül Nagy József, Pintér Tihamér, Dénes 
Zoltán, Kovács István és Büki Lajos visz-
szaemlékezéseit jegyezte le a szerző. Vehrer 
Adél az így rendelkezésére álló szöveganya-
got kitűnő dramaturgiával fűzte össze, pon-
tosan fogalmazott összekötő gondolataival 
és a történelmi perspektívában is új össze-
függések leírásával az olvasót ismeretekkel 
és élményekkel gazdagító könyvvé formálta 
az interjúkat és a bemutatott korra jellemző 
dokumentumokat. 

A könyvet olvasva az első oldaltól kezdve 
olyan érzésünk van, mintha egy jól vágott, 
izgalmas és mélyen elgondolkoztató fi lmet 
látnánk. Az adatközlők pontosan idézett 
monda nivalója egymást követve fokozato-
san tágítja a korabeli falusi társadalomról 
kialakuló képet, a kiszolgáltatottság szá-
mos tanújelét bemutató történetek fájdalma 
fokról fokra érzékelhe tőbb lesz. A drámai 
történések mögött sikerül láttatni az esen-
dően emberit és a legnehezebb helyzetben 
is életerős paraszti tartást, olykor még a 
humor csillogását is. Az ötvenes évekből 
néhány mozaikot idézni is érdemes: „Nem 
emlékszem, ki szabta ki, hogy mennyit kell 
leadni. Erre a mondásra emlékszem: »A 
gabona egy részét elvitte az aszály, a másik 
részét az uszály, a többit, a harmadik részét 
leadni muszáj!« Kegyetlen világ volt! Egy al-
kalommal E. Pista bácsi kísérte a végrehaj-
tó asszonyt, aki a padlássöprést végeztette. 
Édesanyám mondta, hogy a mi padlásunkon 
nincs semmi, de ő fel akart menni. »Felme-
hetsz, de le nem tudsz jönni, mert elveszem 
a létrát!« – mondta anyám. »Ne marháskodj 
Mariska!« – mondta a Pista bácsi. Végül 
nem ment föl a behajtó. Anyám szókimon-
dó asszony volt.” (Pintér Tihamér 17. o.) 
Az úgynevezett „fekete vágásokról” a mai 
középnemzedéknek és fi ataloknak vajmi 
kevés fogalma lehet. Az alábbi idézet be-
pillantást nyújt, mi is történt: „Ez a Rákosi 
rendszerben volt még. Fekete vágások voltak. 

Nekünk nem volt vágási engedélyünk akkor, 
a fater igen gyáva volt. Én sem voltam olyan 
igen eleven ezen a téren. Féltünk. Besütött a 
hold a disznóólba, úgy vágta fejbe a disznót, 
hogy nem rítt. Bevittük a spájzba, úgy lett 
megforrázva, majd öregapáméknál a régi 
házban olyan nagy kémény volt, hogy ott 
meg lehetett a disznót füstölni. Nem tudta 
meg senki sem. Egyet le lehetett vágni, ha 
volt engedély.” (Kovács István 21. o.) Ám ez 
az engedély leginkább hiányzott. A követ-
kező idézet egy ilyen helyzetet elevenít föl, 
nem minden tanulság nélkül: „Valami ke-
vés gabona hiányzott még a beszolgáltatás-
ból, és nem kapta meg a vágási engedélyt V. 
P.-né, Juli néni. Levelet írt. Azzal kezdte az 
írást, hogy »Rákosi elvtárs, az Atyaúristenit 
magának! Két fi am a fronton van, a harma-
dik most jött haza, ketten öregek itt vagyunk 
és nem vághatjuk le, amit mi neveltünk fel!« 
Jött a telefon a községházára, hogy adják ki 
a vágási engedélyt.” (Tuba Lajosné Novák 
Adél 21. o.)

Ahogy közelednek a forradalmi napok, 
a visszaemlékezésekből úgy látható egyre 
világo sabban az a nagy átalakulás, mint 
lesz valakiből egyik percről a másikra va-
gongyári munkásból, földművesből, szí-
nészből, mozdonyvezetőből, bolti eladóból 
egy erkölcsileg magasrendű ügy mellett 
bátran kiálló, akár még az életét is koc-
káztatni képes forradalmár. Ritkán látható 
az egyes emberek egész életét befolyásoló 
véletlenek sorsformáló szerepe olyan kont-
rasztosan, mint a felbolydult társadalmi 
mozgások pattanásig feszülő erőterében. 
Évek, évtizedek múlnak el szokásszerű 
életrendben, amely akár egy jól ismert 
helyzetben bekövetkező véletlen esemény 
miatt merőben megváltozhat, az élet jö-
vőjét sorsdöntően meghatározva. A könyv 
talán legizgalmasabb pillanatai azok, ame-
lyekben a visszaemlékezők e sorsfordító 
pillanatokra visszaemlékeznek. Az 1956-os 
forradalom sokorópátkai vissza emlékezői 
szinte valamennyien Győrbe jártak dol-
gozni. Ebből következően a visszaem-
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lékezésekben megelevenednek a győri 
forradalmi események is. dr. Vehrer Adél 
alapos levéltári és a bírósági irattárakban 
végzett kutatásainak köszönhető a könyv 
több, mindeddig feltáratlan új közlése. Így 
annak a folyamatnak a feltárása, amelyben 
a győri forradalmi események tragikus 
sorsú hőse, Török István a bukás napja-
iban Sokorópátkára kerülve találkozik a 
helyi események szereplőivel, illetve a to-
vábbi ellenállás szervezése érdekében az 

„écsi csatában” főszerepet játszó tatabányai 
forradalmárokkal. Ugyancsak ezek közé 
az itt először bemutatott események közé 
tartozik a Sokorópátkán történt forradal-
mi megmozdulásoknak a bemutatása is, 
amelyek központi eseménye a beszolgálta-
tási iratanyagok elégetése volt a községhá-
zán, ami bizony komoly megtorlással járt a 
forradalom bukását követően.

A megtorlások, ha néhány hónapos csen-
det követően, de elérték a megye e szélre eső, 
csöndes faluját is. A visszaemlékezők mon-
danivalója teljesen megegyező a megtorlá-
sokra visszaemlékezve. Cinikus, kegyetlen 
és minden elemében törvénytelen volt a 
terrorgépezet.A cinizmus netovábbjára áll-
jon itt egy rövid részlet Dénes Zoltán visz-
szaemlékezéséből: „Fölrakták őket az autó-
ra, aztán vitték be Győrbe, hogy majd ottan 
ellátják a bajukat. Mentek, megállt az autó, 
egyet levettek közülük, jól fenékbe rugdalták, 
lőttek a levegőbe, aztán mentek tovább. »Na 

– mondták –, egy csavargóval kevesebb van.« 
Mentek tovább, oszt megint egyet lehívtak az 
autóról. A pufajkások karhatalmisták voltak, 
pártvezetők, funkcionáriusok, de mind át-
vedlődtek, aztán ők csinálták ezt a cirkuszt. 
Hát aztán mennek tovább. Micsoda kelle-
metlen dolog lehetett, amikor visznek az au-
tón egy bandát, jól elverik az autón is őket, 
aztán egyet levesznek, lőnek a levegőbe egy 
sorozatot, aztán mennek tovább: »Na, eggyel 
kevesebben vagytok megint!« Elmennek két-
száz méterre, akkor megint egyet lehívnak az 
autóról. Nem lőtték agyon, csak ijesztgették 
a bandát. A legutolsó mit érezhetett, mire 

elfogyott a banda az autóról! Aztán ment 
hazafelé, nem bántották. Jól valagba rúgták 
háromszor, mikor elengedték.” (39–40. o.)

A megtorlásokat szentesítette a gépezet 
bírói gyakorlata. dr. Vehrer Adél hiánypót-
ló munkát végzett az ítélkezési gyakorlat 
mechanizmusának, ideológiai megalapozá-
sának leírásával, a tárgyalások lezajlásának 
dokumentálásával, illetve a páratlan értéket 
jelentő, eredeti bíró ítéletek teljes szövegé-
nek közlésével. 

A börtönévekről szóló visszaemlékezé-
sek borzalmakról, emberi gyarlóságról, és 
a soha ki nem pusztuló leleményességről 
adnak számot. Megismerjük a több száz 
forradalmárt fölakasztó Kovács István fő-
hóhért, a siralomházban történteket, és 
együtt ülhetünk Darvas Ivánnal, a börtön 
könyvtárosával, amint nézik az ő és Tordai 
Teri főszereplésével készült, a Goesteini ha-
rangok című fi lmet. 

A börtönből szabaduló fi atalokat a helyi 
közösség visszafogadta, sem erkölcsi, sem 
anyagi hátrány falujukban őket nem érte 
a család, a rokonság, a barátok és ismerő-
sök részéről. A társadalom tágabb köreibe 
való beilleszkedés már nehéz volt. Ezekről a 
küzdelmes évekről is felejthetetlen történe-
tek szólnak, a máig tartó félelem és óvatos-
ság árnyékában.

Így kalauzolja végig a szerző az olvasót 
könyvében Sokorópátkán, az 1956-os ese-
mények helyben formálódott drámáján 
keresztül. Olyan lendülettel és feszültséggel 
olvasatja magát a szöveg, amilyen módon a 
szerzői szándék terebélyesedett, ahogy mo-
tívumról motívumra fi gyelt föl az izgalmas 
összefüggésekre, a hétköznapi események 
mélyrétegében feszülő drámaiságra, a pát-
kai sorsok egyediségében tükröződő egye-
temes emberi üzenetre. Ezt a könyvet bár-
mely nyelvre le lehetne fordítani, pontosan 
úgy értenék a tragikus mondanivalót, az 
esendő emberi sorsok szuggesztíven megírt 
drámáit, azok általános erkölcsi üzenetét, 
miként mi is értjük a tőlünk eltérő kultú-
rákban születő műveket benépesítő hétköz-
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napi küzdelmeket, amennyiben egyetemes 
emberi tartalmak hordozói. 

Örömmel kell nyugtázni, mennyire sze-
rencsés, ha a tárgyismeret és módszeral-
kalmazás biztonságához társul a történtek 
iránti érzelmi elkötelezettség is. Ez a kötő-
dés dr. Vehrer Adél könyvében tagadhatat-
lanul átragyog a sorokon. E kötődés kvin-
tesszenciáját az Epi lógusból idézem: „Az 
1956–1957 után apa, testvér és gyermek nélkül 
maradt családtagok szenvedése, nélkülözése 
szintén megjelenik a visszaemlékezésekben. 
A soha el nem követett »bűnökért« kiszabott 
kegyetlen büntetések kálváriájában oszto-
zott a család szűkebb, a szülőföld tágabb kö-
zössége is. Előttük, e névtelen sokaság előtt 
is tiszteletadás e könyv. Reményeim szerint 
a tiszteletadás egyben tápláló forrása a jö-
vőnek. Ez a remény munkálkodott a könyv 
megírásakor bennem. Miközben megörökí-
tettem az ötvenhatos visszaemlékezéseket, 
gyermekeimre és majdani unokáimra gon-
doltam nagyon sokszor, az egymást követő, 
a távoli jövőbe ívelő generációkra. Abban 
reménykedve gondoltam rájuk, hogy az 
1956-os forradalom és szabadságharc soko-
ropátkai történései emlékezetmozaikjainak 
összerakásával sikerült megrajzolni az adott 
kor, a Második Világháború utáni, úgyneve-
zett »ötvenes évek« világát, vészterhes min-
dennapi életét szeretett falunkban, de még 
az azon túli világban is, tanulságképpen.” 
(120. o.)

Az is jó hír, hogy a Széchenyi István 
Egyetem docense egy olyan felsőoktatási 
intézmény kutatójaként tett le fontos köny-
vet a néprajzos társadalom asztalára, amely 
a műszaki képzés terén van jelen az élvonal-
ban. Az ilyen kapcsolódások a tapasztalat 
szerint mindkét terület számára hasznosak 
lehetnek értő szakemberek között.

Összefoglalva az elmondottakat, meg-
válaszolásra vár, miért is mintaértékű dr. 
Vehrer Adél könyve. Sokoropátka e könyv 
révén úgy kerül be a tudomány egyetemes 
látókörébe, hogy megmutatja önmaga leg-
jobb, példamutató múltját a nemzet számá-

ra sorsdöntő időszakból. Miután az 1956-os 
forradalom világtörténelmi értelemben is 
jelentős nemzeti összefogása e kötet lapja-
in vált a település élő múltjává a helybéliek 
sokszor könnyező örömére, úgy 1956 egye-
temes történése lett gazdagabb a sokorópát-
kai események közreadásával. Miközben 
Sokorópátka története gazdagodott egy 
majdani, a településről szóló, és Mályusz 
Elemér történetírói programja szerint soká-
gú tudományos munka lényeges fejezetével. 
Ez a fejezet Vehrer Adél útmutatásával elve-
zet mindenkit, ahogy a mottóban olvashat-
juk: „az értől a nagy szent óceánig”. 

Növeli a jól szerkesztett, tetszetős könyv 
értékét a fi lológiai pontosság, a dokumen-
tum- és képanyag gazdagsága és jó minő-
ségű közlése, a gazdag irodalomjegyzék. A 
könyvet Függelék egészíti ki, amely számos 
értékes dokumentumot és fényképet tartal-
maz.

A sokoropátkai események nemzetközi 
megismerését biztosítja tovább hogy a ma-
gyar kiadással egyidőben jelent meg a teljes 
anyag angol nyelven is.

(Vehrer Adél: 1956 a sokorópátkai száj-
hagyományban. Bodnár Stúdió Kft ., Győr, 
2017. 138 oldal)

Németh János István

 MENDE-TÖRTÉNETEK  

Hiánypótló olvasmányt vesz kezébe az, aki 
Balogh Gábor Mende történetéről írt mun-
kájának tanulmányozásába kezd. Mende 
múltjáról ugyanis idáig csak részadatokat 
találhattunk a könyvtárak, levéltárak pol-
cain, a helytörténeti kutatás pedig – mint 
tudjuk – alapos, szisztematikus kutató-
munkát igényel. Különösen igaz ez, ha egy 
település történetének feltárását a kezdetek-
től akarjuk elvégezni, és többségében latin 
és német – elvétve magyar – nyelvű forrá-
sok állnak rendelkezésünkre. Ha alaposan 
megnézzük a Mende község történetével 
kapcsolatos szakirodalmat, az egyes té-
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ma-specifi kus művek mellett találhatunk 
összefoglaló munkát is.1

Balogh Gábor könyve azonban a község 
1950-es évekbeli történetének feltárását tűz-
te zászlajára, ezzel pedig lényegében kiegé-
szíti a korábban megjelent monográfi át. A 
szerző hangsúlyozza, hogy Mende 1950-es 
évek elején „átélt” története megírását vá-
lasztotta. Ennek oka az, hogy a források és 
az interjúk tanulmányozásával benne há-
rom „csapásirány” realizálódott: a pártál-
lam szerepe, a lakosság kiszolgáltatottsága 
és a túlélés praktikái. Ez a szempontrend-
szer meghatározta a kötet politika- és tár-
sadalomtörténeti szemléletű felépítését és a 
résztémák megválasztását.

A bevezető elméleti fejtegetésben a szerző 
felhívja a fi gyelmet a diktatúra időszaká-
ban kialakult kollektív emlékezet negatív 
aspektusaira, valamint, hogy a visszaemlé-
kezések olykor erőteljesen szubjektívek le-
hetnek. Példaként hozza fel az 1956-os for-
radalom és szabadságharc egyéni megélését, 
ugyanis az interjúalanyok elmondása alap-
ján szinte lehetetlen egy bármiféle „egysé-
ges” szemléletű mendei ’56-ot rekonstruál-
ni, ezért annyi egyéni ’56-os történet létezik, 
ahány résztvevő. Azt azonban hozzá kell 
tennünk, hogy éppen ez teszi a személyes 
emlékezetet (szóbeli forrásokat, divato-
san: oral historyt) napjainkban megkerül-
hetetlen forráselemnek. A könyv szerzője 
igencsak merész struktúrát és nyelvi stílust 
választott kutatási eredményeinek leírására, 
azonban az olvasó számára mégis ez hozza 
közelebb Mende Rákosi-korszakbeli tör-
ténéseit. Különösen igaz ez az ’50-es évek 
falubeli eseményeinek és a korszak emble-
matikus jelenségeinek – függetlenül attól, 
hogy országos vagy helyi történésről legyen 
szó – a felsorolására, ami képzeletben a 
múltba ragadja az olvasót. Az események 
rekonstruálása során a szerzőt a valódiság 

1 Szántai Erzsébet (szerk.): Dombok ölelésében. 
Mende község története… az 1950-es évekig. Mende 
Község Önkormányzata, Mende, 2001. 104 oldal.

és az igazság kritériumai vezették, azaz 
megpróbált tárgyilagos maradni akkor is, 
ha minősített. A recenzens szerint: amint a 
történész minősít, elveszíti a kellő távolság-
tartását a témától, ezért legjobb „választása” 
az események megismerése nyomán csakis 
a következtetések levonása lehet.

A szerző Mende ’50-es évekbeli történe-
tét meglepő módon a falu településföld-
rajzának ismertetésével kezdi. Majd Balogh 
Gábor részletesen foglalkozik a „falu”-val, 
amely alatt a történelmi Mendét érti. A te-
lepüléskép az 1940-es évek végétől Mendén 
is jelentősen átalakult, amely annak volt 
köszönhető, hogy a kormányzat az eltérő 
jellegű településrészeket „egységesíteni” kí-
vánta. A fejezetet számos alfejezet alkotja, 
ahogy a többit is. Ezzel összefüggésben né-
mileg zavaróan hat a túl részletes tartalom-
jegyzék, amely szerint az egyes alfejezetek 
olykor akár három sort vagy csak néhány 
bekezdést kaptak. Első olvasatra szembe-
tűnő, hogy olyan alfejezetek kerültek ide 
besorolásra (mint például a mendei közál-
lapotok, bűnesetek, besúgások, feljelenté-
sek), amelyek szervesen nem kapcsolódnak 
a főfejezet mondanivalójához.

A könyv kilenc fő tematikus fejezetből 
épül fel (a teljesség igénye nélkül: Ünnepna-
pok és hagyomány, A politika és a rendőrség 
működése, A mendei téglagyár, Vallási élet 
az ’50-es években), amelyek önmagukban 
is izgalmas témák. Ezek a tematikus blokk 
együttesen adnak egy szeletet az ’50-es évek 
mindennapjainak „mendei történetéből”. 
Az ünnepek, az oktatás, a művelődés vagy 
a tanácsi rendszer működése falun a Ráko-
si-korszakban egyugyanazon séma alapján 
zajlott. Mindazonáltal különbözőségek is 
tetten érhetők például a helyi (nép)szokások 
(hagyományok) esetében, amelyek mégis 
egyedivé tették a lokális kultúrát. Ilyen volt 
a mendei lakodalmas is, amelynek leírását 
megtalálhatjuk a kötet lapjain. A további fe-
jezetekben a szerző kimondatlanul is rámu-
tat arra, hogy az államszocializmus idősza-
kában Mende község sem járhatta a „saját” 
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útját, legyen az akár a szövetkezeti rendszer 
(téeszek) kötelező átvétele és működteté-
se, a mezőgazdasági termékek begyűjtése, 
vagy az egyházak háttérbe szorítása.

Bizonyos esetekben a recenzens egy-egy 
alfejezet tartalmát egy másik fejezetben 
tudta volna elképzelni. Az Állam és köz-
igazgatás tematikus fejezet például az első 
ötéves terv kapcsán foglalkozik a termé-
nyek begyűjtésével, az ún. „padlássöprések” 
időszakával. A kérdés taglalását talán indo-
koltabb lett volna A magán- és szövetkezeti 
rendszer című alfejezetbe összpontosítani, 
ugyanis a helyi termelőszövetkezetek mű-
ködésének viszontagságai itt kaptak bemu-
tatást.

A fejezeteken belüli sorrendre némileg 
zavaróan hat a kronologikus rend megbon-
tása is, így A politika és a rendőrség működé-
se fejezetben a szerző a Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) első éveit mutatja 
be pár sorban, amelyet a községi pártszer-
vezetek 1945 utáni tevékenységének jellem-
zése követ.

A legrészletesebb fejezet A mendei ’56 
címet viseli. A témához való közeledés 
kapcsán érdemes szemügyre vennünk a 
szerző álláspontját, aki három fordulópon-
tot emelt ki: 1956, 1968 és 1989 eseményeit. 
Balogh szerint mindhárom időpont közös 
vonása, hogy „a szocializmus építésébe 
olyan éket vertek, amely azt alapjaiban ren-
gette meg”. A recenzens véleménye szerint 
azonban a fenti fordulópontok közül csak 
1956 tekinthető – a szerző szóhasználatával 

– bármiféle „ék”-nek. Az új gazdasági me-
chanizmus 1968-as bevezetése az MSZMP 
reformkommunista erőinek kvázi megerő-
södését (is) jelentette akkor, amikor a Szov-
jetunió is elnézőbb volt a magyar gazdasá-
gi reformokkal szemben, mint előtte vagy 
utána bármikor. A háttérben egy tudatos, 
Kádár János által is támogatott folyamat 
húzódott meg, amely kétségkívül – a szov-
jet és a nemzetközi politikai változásoknak 
köszönhetően – 1989-ben csúcsosodott ki 
és vezetett el a rendszerváltáshoz. 1989-ben 

pedig már korántsem beszélhetünk a szo-
cializmus építéséről. A recenzens ezért úgy 
véli, hogy a szerző megállapítása koránt-
sem állja meg a helyét, aki a fordulópontok 
helyett inkább a folyamatokra helyezné a 
hangsúlyt. Balogh Gábor az 1956-os esemé-
nyek kapcsán elméleti fejtegetésekbe kezd 
a forradalom természetével kapcsolatban, 
valamint számos forradalmi cselekmény 
ismérve alapján (például alakult-e nemzet-
őrség a rend biztosítására, volt-e tiltako-
zó nagygyűlés stb.) párhuzamot tesz 1848 
és 1956 között. A fejezet egyik jelentősége 
azonban mégis az, hogy rekonstruálja a 
községi forradalmi eseményeket, a taná-
cselnök megveretésének történetét, érzé-
kelteti a feldühödött tömegnek a beszolgál-
tatás kényszere miatti indulatait, amelyek 
idáig nem, vagy alig voltak ismertek. A fe-
jezetben számos visszaemlékezést olvasha-
tunk, amelyek közelebb hozzák az olvasót a 
budapesti és a falubeli eseményekhez, a for-
radalom sokszor brutális akcióihoz, mint a 
történésekről készült jelentések, kihallga-
tási jegyzőkönyvek. A szerző talán ennek 
köszönhetően használja következetesen a 

„forradalmi terror” kifejezést, amellyel ér-
zékeltetni kívánta az események erőszakos 
jellegét. A fenti fogalomhasználat némileg 
szokatlannak tűnhet, mivel napjainkban 
a terror(izmus) kifejezése egészen új meg-
világításba helyeződött.2 A kötetet hasznos 
adattár egészíti ki, amely kimutatásokat 
tartalmaz a községi (tanácsi) tagokról, a 
vezetőtestületek tagjairól, a mendei ’56 
résztvevőiről, ezenkívül az összegyűjtött 
fontosabb jogszabályok is segítik az olvasót 
az eligazodásban.

Összefoglalva: Balogh Gábor könyve át-
fogó képet ad a mendeiek ’50-es években 
megélt történeteiből, amelynek során a falu 

2 A magyar történelemben nem ismeretlenek a 
megtorló, kegyetlenkedést véghezvivő katonai, 
vagy félkatonai csoportosulások tevékenységei. Ide 
sorolható például Julius Jacob von Haynau 1848 utáni 
rémuralma, vagy az 1919. évi vörösterror és az 1919 
utáni fehérterror.
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szűkebb környezetéből kitekint az országos 
folyamatokra és a Rákosi-diktatúra min-
dennapokat meghatározó intézkedéseire is.

(Balogh Gábor: Mende története az 1950-
es évek elején. Mende község Önkormány-
zata, Mende, 2017. 251 oldal)

Kiss András

 KÉPES NAPLÓ   
 ZALAEGERSZEGRŐL   

Úgy is írhatnók, hogy rajzos korrajz és kü-
lönleges életrajz. Szó szerint, hiszen grafi -
kákkal gazdag kötet ez, amelyben megje-
lennek az 1950-es, 1960-as évek zalaegersze-
gi kicsinyei és nagyjai, a szerző gyerekkori 
pajtásai és az őt körülvevő fölnőttek, majd 
nem csak a zalai város irodalmi és művé-
szeti nagyságai, akikkel összehozta a sze-
rencsés sors: Nagy László, a szerkesztő-köl-
tő, Hegedüs Géza, a két lábon járó lexikon, 
Keresztury Dezső, a Zalaegerszegről elszár-
mazott költő-akadémikus, Szász Endre, a 
képzőművész-nagyság és mások. Velük 
sikerült őt állandóan segítő kapcsolatba ke-
rülnie csakis a grafi kusi-könyvillusztrátori 
tehetsége révén.

Mai szóhasználattal mélyszegénységben 
nőtt föl Zalaegerszeg nincstenjeinek vá-
rosrészén, a Bíró Márton egykori, templo-
mépíttető püspökről elnevezett és az Alsó 
utca környékén, ahol az egyetlen fl anc az 
volt, hogy évente egyszer, hagyományosan 
húsvétkor mindenki hófehérre meszelte a 
házát, ő pedig petróleumlámpa fényénél ol-
vashatta a  tankönyveit.

Innen járta be azt az utat, amely elveze-
tett a budapesti újságokhoz, könyvkiadók-
hoz, amelyek egyre gyakrabban közölték 
a rajzait, de odáig is, hogy az említett köl-
tő-akadémikus, Keresztury Dezső – az egy-
kori zalaegerszegi polgármester, Keresztru-
ry József fi a –, aki húsz percet adott a kért 
beszélgetésre, amelyből aztán, minthogy 
kiderült, egyazon város szülöttei, egész dél-
utáni borozgatás lett a budapesti lakáson.

Gyerekkora olyan későbbi nagyságok 
ismeretségével ajándékozta meg, mint az 
iparos Portischék fi a, a Lajos, aki az 1955-ös 
ifj úsági sakkvilágbajnokságon a 4. helye-
zést érte el, majd felnőttként nemzetközi 
nagymester lett, A Nemzet Sportolója.

A szüleit korán elveszített szerző szegény-
ségét némileg enyhítette, hogy – a könyv-
ben leírt szavait idézzük – „népgazdasági 
szempontból is hasznos” elfoglaltságot talált, 
amely némi pénzt is hozott a családi kony-
hára: selyemhernyót tenyésztett.

Akkoriban, az 50-es években szinte min-
den zalaegerszegi házhoz kiskert is tarto-
zott. A szerző ma is gyönyörködve emlé-
kezik nagymamája pompás lekvárjaira, a 
friss gyümölcsökre. Korszerű várossá a 
zalai megyeszékhely csak az 1960-as évek 
közepétől kezdett fölépülni, viszont, pél-
dául a Tütőssy utcában eltűntek a kiskertes 
házak...

Közben rajzok százain örökítette meg 
az akkori Zalaegerszeg tájait, de jellegze-
tes embereit is. Például a sültgesztenyeárus 
Márci nénit, akinek az arca maga volt az 
általa kínált, meghámozott gesztenye. Ked-
vet kapott a zenéléshez is, a helyi versenyen 
pedig az amúgy harmonikás Tóth Józseff el 
előadott spirituálékkal első díjat is nyert.

Hamarosan rajzokkal teli mappával a 
hóna alatt, pár forinttal a zsebében 1963-
ban vonatra ült, s délben már ott, ahol a 
6-os megáll, nézett körül,  könyvhét lévén 
megpillantotta a könyvek mögött az arcról 
már ismert Hegedüs Gézát, az egyik épüle-
ten pedig a Magyar Ifj úság föliratot. Így in-
dult el budapesti karrierje, mert pár év alatt 
egymás után jelentek meg rajzai, könyvil-
lusztrációi az újságokban, könyvekben. A 
miképpenről a műfordító-színpadi szerző 
Göncz Árpád írt: „... remek illusztrációi a 
könyv lényegi mondanivalóját azonos szín-
vonalon kifejező, de önálló műalkotások”.

Ő magának pedig sikerült a Képzőművé-
szeti Gimnáziumban tanulnia.

Innen kezdődik budapesti, majd jelenle-
gi albertirsai élete a tehetségben gazdag, de 
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üres zsebű legénynek a Móricz Zsigmond 
körtéri talponállóval, ahol viszonylag ol-
csón elverhette az éhét a városából oda 
származott barátaival, az osztálytárs, a 
későbbi remek színész Tahi Tóth Lászlóval 
együtt. Közben be-bejárt a Képzőművészeti 
Főiskolára és gyűltek a rajzai ezúttal a fő-
városról.

Hanem az elmaradt diákszállási díjak, a 
sok éjszakázás miatt hamarosan félbesza-
kadt a középiskolai okosodás és elkezdődött 
az új élete ismét szülővárosában, ezúttal a 
cserépkályhagyár munkásaként. Szerencsé-
jére a főiskolát frissen elvégzett, ugyancsak 
a város szülötte Németh János keramikus, a 
jelenlegi Kossuth-díjas, A Nemzet Művésze 
lett a főnöke.

Sorsának másik ajándéka, hogy közösen 
kezdtek a családalapításhoz Orbán Edittel, 
a frissen végzett tanárnővel, a jelenlegi fele-
séggel. Az időközben a városi honvédalaku-
lathoz bevonult grafi kus-melós hamarosan 
gitáros zenekarral lépett a laktanya színpa-
dára, vagyis új művészeti ággal ismerkedett 
meg – alapfokon.

Hogy mire vitte a nagyon szorgalmas 
és tehetséges grafi kus? Például 1978-ban  
kiállítása nyílt Hej Nagykőrös, Hírös város 
címmel, majd a szülővárosában is bemutat-
hatta a munkáit az egykori zsinagógában 
berendezett Városi Hangverseny és Kiál-
lítóteremben 1998 februárjában – a sorban 
a huszonnegyedikként –, majd 2008-ban 
a városi művelődési ház Gönczi Galériájá-
ban az irodalomhoz, a költészethez kötődő 
grafi káiból nyílott kiállítása az akkor már 
Munkácsy-díjas Németh János értékelő sza-
vaival. Közel 200 könyv illusztrátoraként is 
megmutatta a tehetségét, hozzá tucatnyi új-
ság, folyóirat – Nimród, Tiszatáj, RaRe – is 
foglalkoztatta.

Jelenleg Albertirsán él és alkot, egy idő-
ben pedig a helyi újság szerkesztője is volt. 
Itt adott hírt helytörténeti jelleggel a város 
múltbéli és jelenkori történelméről, az em-
beri sorsokról Vesszőnyaláb című, képekkel 
gazdag könyvében.

(Miklosovits László: Retro-Zalaegerszeg. 
Rendhagyó, képes napló. Szerzői kiadás, 
[Albertirsa], 2014. 232 oldal)

Ferencz Győző

 KÖNYV A 750 ÉVES   
 TÁPIÓSZECSŐRŐL   

A közelmúltban egy helytörténeti dolgo-
zatomban a Tápió-vidéket a helytörténe-
tileg a legmegkutatottabb vidékek sorába 
helyeztem és ennek bizonyítékául írtam 
recenziókat a közelmúltban megjelent 
igényes, szép, színes kiadványokról. Egy 
községgel igazságtalan voltam, mert csak 
szóban értékeltem a Tápiószecső annot, 
amikor még a nyomdaillatot lehetett érez-
ni ezen az igényes könyvön, amelyet Anka 
László történész, a Veritas Intézet munka-
társa és Kucza Péter írt, szerkesztett. Ezt a 
96 oldalas kiadványt nem is szívesen ne-
vezem kiadványnak, mert ennek a szónak 
van egy kis pejoratív zöngéje, különösen 
ha arra gondolunk, hogy kiadvány az ál-
lattartásról, -etetésről szóló brosúra is, meg 
sok olyan megjelent, egyébként nagyon sok 
tapasztalatot átadó kiadvány, amely a min-
dennapi életünkhöz tartozik, azokat teszi 
könnyebbé. Ez esetben teljesen másról van 
szó, hiszen a falu felett elviharzott hét és fél 
évszázad történelmi eseményeit, történel-
mi viharokat, földesúri döntéseknek a falu 
közösségére így vagy úgy ható konzekven-
ciáit, jószándékait vagy éppen pereskedés-
ből győztesen kikerülő felperes vagy alpe-
res elképzeléseit, a török megszálló hadak 
zsarnokoskodásait, a török szandzsákban 
meghatározott kötelezettségeit, megértő 
vagy éppen zsarnokoskodni szándékozó 
akarásait rögzíti ez a történelmi visszapil-
lantás.

Történelmi hűséggel tekint vissza a job-
bágyfalu mindennapjaira, nehézségeire és 
történelmi hitelességgel rajzolja meg Tápi-
ószecső község polgárosodás útján megtett, 
könnyűnek semmiképpen nem mondható 
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történéseit, évtizedekre, évszázadokra ki-
ható sajátosságokat, történelmi eseménye-
ket. Hitelesen rögzíti mindazt, ami csak 
Tápiószecső községhez kapcsolódik, ami 
sajátosan csak szecsői. Amiben e falu kö-
zössége éppen történelmi, származási, val-
lási hovatartozása alapján eltér mindazok-
tól a falvaktól, községektől, amelyek a Tápió 
mentén, itt a Gödöllői-dombság lankáin 
hosszú évszázadok során kialakultak. Így 
itt említhetem a falu sajátosságaként, nép-
rajzi kurriuzomként népviseletét, a sajátos 
szecsői rózsa kivirágzását az asszonyok ün-
nepi népviseletén vagy éppen sajátos dal-
lamainak motívumait, azoknak jellegzetes 
sokaságát, amely éppen mostanában került 
összegyűjtésre és CD-n való megjelente-
tésre. Ebben a sajátosságban említhetném 
a falu római katolikus mély vallásosságát, 
elkötelezettségét, azt a további kutatásokat 
igénylő feltevést, hogy Tápiószecső a XVI-
II. század elejétől hosszú időn át búcsújáró 
helye volt a környező községeknek éppen 
vallási egységességénél fogva. Az meg már 
csak az idősebbek emlékezetében él, hogy 
a gondosan rendezett, virágosított utcáin a 
lányok négyesével, ötösével, legszebb nép-
viseleti ruhájukban kart-karban, önfeled-
ten rótták a szecsői utcákat, helyi népdalo-
kat énekelve.

Tápiószentmáron, Tápiógyörgye, Tápió- 
szele fekvésénél fogva, talajviszonyait, föld-
birtokhelyzetét illetően összehasonlítha-
tatlanul gazdagabb település volt minden 
időkben. Itt Tápiószecsőn a szerényebb 
anyagi lehetőségek, kondíciók ellenére 
mégis önfeledtebb, a régi tradíciókból adó-
dóan életvidámabb, optimistább atmoszfé-
ra lengedezte be a mindennapokat, nem is 
beszélve az ünnepi napok készülődéseiről, 
az ünnepnapok, az úrnapi nagy kiterjedé-
sű virágdíszes sátrak áhitatáról, az egyhá-
zi ünnepek egész évre kivetülő boldogság-, 
megelégedettségérzéséről. Ebben látom én 
ennek a községnek meghatározó másságát, 
a népművészet továbbélésének lehetősége-
it, a történelem produkálta balsorsból újra 

kezdeni tudó energiatöbbletét, emberi és 
közéleti optimizmusát. Ez a könyv jól vá-
logatott reprodukcióival ezt tudja sugallni. 
Innen a könyv sikere, a könyv utáni érdek-
lődés és az opusz megbecsülése.

Hogy a Tápió-vidék községeinek közmű-
velődési, kultúrhistóriai, történelmi, mű-
vészeti, sajtóbibliográfi ai kötetei az utóbbi 
évtizedekben ilyen intenzitással, tudomá-
nyos hitelességgel, szakmai igényességgel, 
esztétikai szépségben tudnak megvalósul-
ni, az elsősorban Kucza Péter nagykátai 
gyűjtőnek köszönhető. Annak a rendkívüli 
igényességnek, sokoldalúságnak, múltat 
tisztelő és a jövőnek megmutatni szándé-
kozó emberi elhatározásnak, szándéknak, 
anyagiakat nem sajnáló nagyvonalúságnak 
köszönhető, amely őt ebben a szándékában 
inspirálja. A könyv másik írója, szerzője ha-
talmas kutatómunka eredményeként tette le 
névjegyét szülőfaluja népének, bizonyította 
szakmai hozzáértését, történészi munkájá-
nak elévülhetetlen érdemeit. Anka László 
tevékenységéről elismeréssel kell nyilatkoz-
ni, mert példás az a munka, ahogyan szülő-
falujának történelmi mélységeiből kikutat-
ta azokat a tényeket, amelyekre fel lehetett 
fűzni azokat a helytörténeti sajátosságokat, 
amelyek csak erre a településre voltak jel-
lemzőek. Kikutatta történelmi tények, bi-
zonyítékok alapján a közösség életét, a falu 
feletti hét és fél évszázad történéseit. Levél-
tári kutatások, történelmi monográfi ák leí-
rásai alapján, eredeti dokumentumok isme-
retében fogalmazta meg a falu történelmét 
a rézkortól a Kartal nemzetségig. Kubinyi 
Ferenc kutatásaira alapozva ír a község mai 
helyén épített földvárakról, az itt talált régé-
szeti emlékekről, amelyek a Magyar Nem-
zeti Múzeum régészeti gyűjteményében ta-
lálhatók. A népvándorlás korabeli gepidák, 
kvádok, szarmaták, hunok, avarok emlékei 
itt is ugyanúgy megtalálhatók, mint a Tápió 
völgyének más falvaiban. A honfoglaló ma-
gyarok közül a Kartal nemzetség települt le 
ezen a helyen, ők lettek későbbiekben a kör-
nyék földesurai.
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Történelmileg bizonyíthatóan IV. Béla 
idejében íródott le az az oklevél 1264-ben, 
amelyben Szecső neve megjelent Zecheu 
formában. Pereskedés folytán a név külön-
böző formában előfordul, egyértelműen 
igazolható, hogy Szecső településről van 
szó. Nagy értéke a könyvnek, hogy Lázár 
deák térképén (1528) fi lológiai levezetéssel 
azonosítani tudta a mezővárosi ranggal 
büszkélkedő Szecsőt. A török hódoltság ko-
rának történelmi hitele, a törökök elűzése 
utáni 1691-es községbírói szervezet meg-
alakulása, az első hívatalos pecsét leírása, 
majd a Rákóczi-szabadságharc megpróbál-
tatásainak közlése utáni helyzet az Esterhá-
zyakkal, a Grassalkovichokkal statisztikai 
adatok alapján nagyon pontosan és a tör-
ténelmi helyzetnek megfelelően elemződik 
Anka László kutatásai alapján. Az 1849-es 
események akpcsán hitelesen íródnak le 
Mericzay János tápiószecsői plébános ki-
végzésének motívumai Damjanich János 
tábornok önkényes döntése szerint. Itt ta-
lán annyit jegyeznék meg, hogy az esemény 
soha nem kapta volna azt a fi gyelmet, ame-
lyet megérdemelt volna. Egy agrárközség 
jellemzői a 19. században cím alatt Anka 
László leírja mindazt, aminek jellemzője a 
község fekvése, a talajviszonyai és az ebből 
adódó szegénység: hisz ¾ részben sivány 
homok, ¼ részben agyagos homok jellemzi 
a község területét.

Világháborútól világháborúig cím alatt 
rendkívül összefogottan, 14 oldalon ösz-
szesűrítve leírja az első és második vilá-
gégés megpróbáltatásait, annak minden 
gondjával, nélkülözéseivel, a családok min-
dennapjainak hátrányaival, a családfők 
hadba vonulásának nehézségeivel, megpró-
báltatásaival. Színesen mutatja be a község 
egyleteinek, közösségeinek, egyesületeinek 
sokszínűségét, a két világháború áldoza-
tainak emlékét megörökítő ünnepségek 
hangulatát és bemutatja az ezekben vezető 
szerepet vállaló közéleti vezetők, emberek 
odaadó lelkesedését, akik a trianoni tragé-
dia idején, majd a reviziós bizakodás idő-

szakában vállalták a falu vezetését, remény-
kedtek tevékenykedésükkel a nemzet, így 
Tápiószecső helyzetének jobbra fordulásá-
ban. Francz Rezső, Honti Ferenc, dr. Müller 
László, Gregor István, Németh Béla, Szen-
te Jenő, vitéz Simon Lajos, Lipták György, 
Szíjgyártó Ferenc, Kovács Ferenc, Vekely 
József, Schvarda Béla egyénisége, munkája 
feltétlenül megemlítendő. 

Az utcák, terek, épületek 34 lapon örökí-
tődnek meg, rendkívül sok fényképpel, régi 
levelezőlapokon, archív felvételek formájá-
ban, lényegre mutató szövegekkel. Én ebből 
csak két dolgot szeretnék itt megemlíteni. A 
már a bevezetőben említett vallásosságról, 
annak összetartó erejéről, a templom rövid 
történetéről és a Magdolna-telepi parcellá-
zásról, mert mindkettő nagyon fontos mo-
mentum  Tápiószecső község történetében. 
Az Esterházy hercegek voltak a község plé-
bániájának kegyurai, így ők voltak a meg-
határozók a templom életének folyamatos, 
zavartalan működésének biztosításában. 
Ők döntöttek a plébános, káplánok kineve-
zéséről, alkalmazásáról, a templom felújí-
tásáról. Esterházy Miklós és fi a, Esterházy 
Antal nevéhez fűződik a ma is álló temp-
lom felépítése az 1770-es évek végén. Anka 
László egyháztörténeti kutatásaiból tud-
juk, hogy a XIV. században már állt itt egy 
templom gótikus formában. Ezen templom 
történetének eseményei között sok-sok száj-
hagyományban élő feltevés kering, hogy 
tudniillik altemploma is, kriptája is volt 
ennek a torony nélküli templomnak. Nagy 
hiátusa a régészeti vizsgálódásoknak, hogy 
ezt a feltevést a későbbiekben nem kutatták 
meg. Nem tették egyértelművé ezt az állí-
tást a templom történetében. A templom 
védőszentje Myray Szent Miklós, ezért a de-
cember hatodikai búcsúnak mindig fontos 
momentuma volt a község életében, annak 
ellenére, hogy a decemberi hideg miatt a 
nagy sátras búcsút szeptember 8-án tartot-
ták.

A másik, amiről említést szeretnék ten-
ni: ez a magdolna-telepi parcellázás, amely 
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egész struktúrájában lényeges változást ho-
zott Tápiószecső életében. A Hevessy-birtok 
nagy része a község nyugati részén Magdol-
na-telepen és Szőlős-telepen helyezkedett 
el. Gyönyörű fekvésű, igényes környezet-
ben, rangos épületekkel, stranddal rendel-
kező birtok volt, a Hevessy család kedvenc 
nyaralóhelye. 1920 táján a gazdasági válság 
hatására a család kénytelen volt a birtok 
egy részétől megválni, parcellázták és így 
tudott a falu egy szép résszel gazdagod-
ni, hozzátéve, hogy valószínű a Hevessyek 
közbenjárására vasúti megállóval is tudott 
a településrész gazdagodni. Ennek a parcel-
lázásnak dokumentumai, színes plakátja, a 
parcellázási terv, korabeli barnított képes 
levelezőlapok szép, értékes színfoltjai a kö-
tetnek.

A kötet további tagolása szerencsésen 
fogja össze az agrárfalu mindennapi életét, 
a népi kultúra továbbélését, hiszen hitte, 
hogy a népművészet, a népdal, a népi szo-
kások olyan intenzitással tudnak a mai élet 
szerves részévé válni, mint ebben a köz-
ségben. A szecsői néprajzi anyag gazdag-
sága, az Ofella család gyüjtő és megmentő 
szándéka, építészete, viseleti gazdagsága, 
színessége, a népdalok variánsai a kötetben, 
a napi paraszti munka, a kapálás, kaszálás, 
aratás, cséplés nehéz munkájának kiegészí-
tőjeként jelennek meg és ez nagy érdeme a 
kötet két szerzőjének, Anka Lászlónak és 
Kucza Péternek.

(Anka László–Kucza Péter: Tápiószecső 
anno. A 750 éves falu története írásban és 
képekben. Önkormányzat, Tápiószecső, 
1014. 96 oldal)

Bihari József

 EGY KLASSZIKUS MŰ  
 ERDÉLY ARANYBÁNYÁSZATÁRÓL 

Végre magyarul is megjelent az erdélyi 
ércbányák egykori főfelügyelőjének, Köle-
séri Sámuelnek Auraria Romano-Dacica 
című latin nyelven írt műve, amely eredeti-

leg éppen háromszáz évvel ezelőtt, 1717-ben 
látott napvilágot Nagyszebenben.

A könyv az egyik legkorábbi magyar bá-
nyászati munka volt. Köleséri levelezéséből 
tudjuk, hogy ez a mű csak első kötete egy 
három részre tervezett nagy országismere-
ti, összefoglaló munkának, ami ha megje-
lenik, erdélyi honismereti irodalmunknak 
gyöngyszeme lehetett volna. Célul tűzte ki 
bányászatunk teljes történetének bemutatá-
sát a római kortól egészen a XVIII. száza-
dig. A megjelent könyv elsősorban az euró-
pai hírű erdélyi aranybányászat dák-római 
kori történetét írja le. Köleséri művét az 
uralkodónak, „a győzhetetlen, fenséges” III. 
Károlynak ajánlotta, aki jutalmul egy arany 
kegylánccal ajándékozta meg őt. Ki is volt 
ez az ember? 

Köleséri Sámuel 1663. (valószínűbb for-
rások szerint: 1661.) november 18-án szüle-
tett a Borsod megyei Szendrőn. Partiumi 
származású református lelkészcsalád gyer-
meke volt, így természetesen őt is papnak 
szánták, s külföldi egyetemekre küldték. 
1680-tól Leidenben bölcsészetet és fi lozófi -
át, 1682-től Franekerben teológiát tanult, 
de 1683 nyarán már Angliában találjuk. A 
kiváló képességű fi atalembert a teológiánál 
jobban érdekelték a természettudományok. 
Londonban Newton előadásait is hallgatta. 
Első művei fi zikai tárgyúak voltak, a fény-
ről, majd a világ rendjéről írt értekezést. 
1685-ben két doktori diplomával érkezett 
haza, de véglegesen ráébredt, hogy a papság 
nem neki való, ezért Teleki Mihály támoga-
tásával ismét nyugatra utazott, hogy orvosi 
tanulmányokat folytasson. 1688-ban orvo-
si diploma nélkül tért haza, ennek ellenére 
Nagyszeben városa physicusként, orvosként 
alkalmazta. Oly sikerrel kúrálta a polgá-
rokat és a környék nemesi családjait, hogy 
híre terjedni kezdett. Nagynevű erdélyi 
családok, a Telekiek, a Bethlenek, a Káro-
lyiak választották háziorvosuknak.

A sokoldalú tudós tevékenységei közül 
mind kortársai, mind az utókor az orvos-
tudományt tartja legfontosabbnak. Első 
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orvosi műve 1707-ben jelent meg, amelyben 
a skorbut egyik válfajáról, az általa földkö-
zi-tengeri skorbutnak nevezett betegségről 
ír, kora tudományos színvonalán. 1709-ben 
az Erdélybe behurcolt pestisről ír, ismerteti 
tüneteit, majd kitér a gyógymódokra. 

Orvosi működése mellett érdeklődése 
Erdély ásványkincseinek és bányászatának 
megismerése felé fordult, s hamarosan or-
szágosan is elismert bányászati szakember 
lett. Rendkívüli képességei megnyitották 
előtte az utat a magasabb állásokra. 1699-
ban már mint ismert bányászati szakem-
bert, kinevezték az erdélyi ércbányák főfel-
ügyelőjévé. A császári hivatal az országhoz 
visszatérő, nagy múltú, de a háborúk miatt 
leromlott állapotba került erdélyi ércbá-
nyák felmérését, újbóli beindítását és nyere-
ségessé tételét tűzte ki célul.  

1702-ben kiküldik Kölesérit, hogy Ab-
rudbányán és környékén tegyen intézkedé-
seket a bányászat és az aranymosás tekin-
tetében, vizsgálja meg a bányastatútumo-
kat és szokásjogot, és ha lehet, újítsa meg 
azokat. Feladata volt a Verespatak melletti 
tavak helyreállítása, a zúzóknak vízzel való 
ellátása céljából. Köleséri tevékenysége és 
intézkedései eredményesek voltak, az erdé-
lyi bányászat néhány évtizeddel később fel-
lendült és újra virágzásnak indult. Köleséri 
Sámuelt 1715-ben főkormányszéki titkárrá, 
majd 1727-ben tanácsossá nevezték ki. Fel-
emelkedését feltétlen császárhűségének és 
magas rangú pártfogójának, Savoyai Jenő 
hercegnek is köszönhette. 

A korabeli tudományos élet nagyra érté-
kelte az 1717-ben kiadott bányászati művet. 
Két évvel később a Császári Természettu-
dós Társaság fölvette tagjai közé. A német 
természetkutatók Leopoldina Társasága, 
a páduai és pétervári akadémia is tagjává 
választotta.  1729-ben ő volt az első magyar, 
akit a nagy tekintélyű londoni Royal Soci-
ety is tagjává választott. 

Kiterjedt levelezést folytatott kora német, 
svájci, angol, holland, román tudományos, 
művelődési és politikai életének kiválósá-

gaival. A hallei és jénai pietista felvilágoso-
dás eszméit és kiadványait a havasalföldi és 
moldvai román fejedelemségek felé közvetí-
tette tovább. Széles körű irodalmi tevékeny-
séget végzett, több mint ötven munkáját 
tartják számon. Igazi polihisztor volt, írá-
saiban teológiai, fi lozófi ai, jogi, történelmi, 
régészeti, numizmatikai, nyelvészeti, orvo-
si, matematikai, fi zikai, bányászati, minero-
lógiai témákkal foglalkozott. 

Köleséri Sámuel lelkes bibliofi l volt. Kora 
leggazdagabb, mintegy négyezer kötetes 
könyvtárával rendelkezett az országban, 
messze felülmúlva kortársait, Pápai Páriz 
Ferencet és Bod Pétert is. A könyvek be-
szerzése, összegyűjtése nagy hozzáértésről, 
sokoldalú érdeklődési körről tanúskodik. 
Bibliotékájában ott sorakoztak a korai né-
met felvilágosodás legfrissebb kiadványai, 
az államismereti történeti iskola lényeges 
művei, teológiai, történeti, jogi, orvosi és 
természettudományos könyvek. Halála 
után a Gubernium kötelezte az örökösö-
ket, hogy a könyvtárat egyben kell tartani, 
majd leltárba vetette a könyveket. Sajnos ezt 
a hatalmas kincset nem sikerült megőrizni. 
A tervek ellenére nem lett belőle közkönyv-
tár, a könyvek egy része egy padláson pené-
szedett meg, míg végül olcsón elárverezték 
azokat.

Mindehhez hozzájárult a sikeres és elis-
mert tudós kiegyensúlyozatlan és zaklatott 
magánélete is. Háromszor nősült, de házas-
sága mindig rosszul sikerült. Első feleségé-
ről nem sokat tudunk, a másodikkal húsz 
évig élt, majd beadta a válókeresetet, és még 
abban az évben újra házasodott. Az ottha-
gyott feleség azonban bosszút forralt, és bi-
gámia vádjával jelentette fel, arra hivatkoz-
va, hogy válásuk egyoldalú és törvénytelen 
volt.  A 16 évig húzódó per a nőnek adott 
igazat, így Köleséri börtönbe került. A meg-
hurcoltatások miatt a szebeni tömlöcben 
agyvérzést kapott, s ott halt meg 1732-ben.

Köleséri legjelentősebb műve, az Auraria 
Romano-Dacica először Nagyszebenben 
jelent meg 1717-ben, 257 oldalon. Sikerét 
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mutatja, hogy a század végén, 1780-ban má-
sodszor is kiadták Pozsonyban és Kassán, 
amelyhez a neves történész, Pray György írt 
előszót. E második kiadáshoz kapcsolódik 
egy olténiai eredetű görög orvos, Mihail 
Sendo írása is: Historico – Phisico - Topog-
raphica Valachiae (Havasalföld történelmi, 
fi zikai és helyrajzi leírása) címmel, amelyet 
1724-ben írt, irodalmi levél formájában, azt 
Kölesérinek ajánlva. A mostani magyar 
fordítás csak az alapművet tartalmazza. A 
szerző művében következetesen a Dacia 
szót használja a Transylvania (Erdély) kife-
jezés helyett. A fordító is csak a címben vál-
toztatott, s Erdély aranybányászata címmel 
jelent meg a könyv a szó szerinti Római-dá-
ciai aranybányászat helyett.

Az Auraria hat fejezetre oszlik. A mű ele-
jén hosszú ajánlást találunk az uralkodó III. 
Károly magyar királynak és német-római 
császárnak, akit „a haza atyjának”, „szá-
mos ország fenntartó Atlaszának”, „Erdély 
legjobb fejedelmének” titulál. Ezután az 
olvasóhoz szól, amelyben vázolja műve cél-
ját, hogy közreadja a dák-római bányászat 
vázlatát, különös tekintettel az aranybányá-
szatra. Az aranyról szándékozik írni, melyet 

„sárban keresgélik, sötétből hozzák a fényre, 
örök nedvgyülemből vonják elő, tűzzel főzik 
ki, vízzel tisztítják, sötét alakok kormos keze 
öltözteti szent küllemébe, szemet és szívet 
gyönyörködtető alakban adják ajándékba, 
végül szekrények mélyére és egyéb szent és 
eldugott zugokba rejtik”. 

Az első fejezet a dák-római aranybányá-
szat történetét tartalmazza. Itt ismerteti a 
Traianus császár által meghódított római 
tartomány, Dácia aranybányászatát. Le-
szögezi, Erdély földje Európa bármely or-
szágánál több fémet és ásványt rejt, s azo-
kat itt igen könnyű kibányászni. A Római 
Birodalom súlyos kárt szenvedett volna, 
ha Traianus nem hódítja meg Dáciát, ezt 
a „mindenben dús bőségszarut”. Nem vélet-
lenül emlegetik a korabeli feliratok Daciát 
rendszeresen „Felix”-nek, azaz boldognak, 
szerencsésnek.

A tartomány megszerzése után nagy 
gondot fordítottak a bányászat elindításá-
ra, mert abban látták a provincia sikeres 
kormányzásának kulcsát. Ezért alapította 
a császár a híres és más tartományokban 
alig emlegetett Auriarium Collegiumot, az 
aranybányák testületét, amely intézményt 
számos jogosultsággal, intézkedési lehe-
tőséggel ruháztak fel. A szerző ismerteti 
a bányák tisztségviselőit és felsorolja az 
ércekben gazdag bányavidékeket. Olyan 
bányavárosnevekkel találkozunk a szöveg-
ben mint Zalakna, Slatna (Zalatna), Awrud 
(Abrudbánya), Off umbánya (Off enbánya), 
Kereschbánya (Körösbánya), Kisbánya, 
Rézbánya, Volcoi (Vulkoi), Rudna (Radna). 

Amikor a rómaiak feladták Dáciát és ki-
ürítették a tartományt, a bányászat meg-
szűnt, azt majd csak a magyarok élesztik 
újjá. A magyar királyok német bányászokat 
hívtak a bányavidekekre, akik a régi bányá-
kat újra működésbe vonták és a bányaváro-
sokat virágzóvá tették. Négy híres bánya-
várost említ Dél-Erdélyben: Abrudbányát, 
Aranyosbányát, Körösbányát és Rézbányát 
(Kisbányát). 

A második fejezet az aranybányászati 
munkát mutatja be. Először a természetes 
módon, mosással gyűjthető „szabad arany” 
lelőhelyeiről ír. Majd ismerteti az ókori és 
saját korának bányászati technológiáját, 
munkamódszereit, bányászati eszközeit, 
szerszámait. Az ókori polihisztor, Plini-
us Természetrajzában leírtakat idézi, s fűz 
hozzá magyarázatokat az erdélyi viszonyok 
és saját helyszíni tapasztalatai alapján. Vi-
tatja az úgynevezett varázsvessző (virgula 
divinatoria) gyakorlati eredményességét a 
fémek kutatásában. Mint írja: „Mindeddig 
azonban senkinek sem sikerült bizonyítania, 
hogy egy mogyoróvessző, különösképpen pe-
dig Szent János napján, délben, egyetlen csa-
pással lemetszett mogyorófavessző hogyan s 
miért lehetne alkalmas fémek megtalálására 
és egyéb célokra.”

A következő fejezet az aranypénz veré-
séről szól. Az arany megmunkálásának, 
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megtisztításának módszereit, majd az 
aranyérmék verésének történetét és tech-
nológiáját ismerteti. Tudjuk, hogy Köleséri 
Sámuel szenvedélyes pénz- és érmegyűjtő 
is volt. Számos ritka antik példa után pre-
cízen bemutatja az erdélyi magyar érméket, 
amelyeket 1529-től Szapolyai János, János 
Zsigmond, Báthory István, Báthory Kris-
tóf, Báthory Zsigmond, Báthory András, 
Székely Mózes, Bocskai István, Rákóczi 
Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor 
és felesége, Brandenburgi Katalin, a két Rá-
kóczi György, Barcsay Ákos, Kemény János, 
Apafi  Mihály és Rákóczi Ferenc fejedelmek, 
valamint más főurak és városok verettek.

Egy rövid fejezet foglalkozik a bányá-
szattal és pénzveréssel kapcsolatos törvé-
nyekkel, rendeletekkel. Ezt követően az 
arany eredetét, létrejöttét és tulajdonságait 
mutatja be. A fejezetben a föld mélyén elő-
forduló ércek, elsősorban az arany előfor-
dulási helyeiről, geológiájáról, ásványtani 
fajtáiról, tulajdonságairól, a fém feldolgo-
zásának módjáról ír, kora tudományos igé-
nyével. Az alkimisták tevékenységéhez erős 
kétségeket fűz, s nehezen hihetőnek tartja, 
hogy más fémből aranyat lehet készíteni. 
Bár később a bécsi kincstárban látott alki-
mista kísérlet elbizonytalanítja, mert nem 
hiszi, hogy a felséges császárt is rá tudta 
volna szedni egy aranycsináló. Ezért végül 
inkább gazdasági okok miatt utasítja el az 
aranycsinálást.

Az utolsó fejezet az arany orvosi hatásait 
vizsgálja. Ebben foglalkozik az aranynak a 
gyógyításban és orvostudományban be-
töltött szerepéről. Ára miatt azonban csak 
uralkodóknak készítenek belőle egyedi or-
vosságokat. Részletezi, milyen kórságokra, 
betegségekre lehet jó az aranytinktúra.

Az Auraria igazán sokoldalú mű, amel-
lett hogy bemutatja az erdélyi aranybá-
nyászatot, értékes numizmatikai, régészeti, 
történelmi, jogtörténeti, vegyészeti, orvosi, 
sőt, alkimista fejtegetéseket is tartalmaz. 
Számos érdekességet közöl, Decebál kin-
cseitől kezdve az aranyszőlő legendájáig. 

Nyelvezete néhol barokkos, de végig élve-
zettel olvasható. A szerző korának rendkí-
vüli műveltségű alakja volt, ami tükröződik 
művében is. A fordító jegyzeteivel, utósza-
vával, névmutatókkal, valamint korabeli 
bányászati-kohászati metszettekkel gaz-
dagított könyv értékes tudománytörténeti 
munka.

(Köleséri Sámuel: Erdély aranybányá-
szata. Kölesériana 2. Fordította, az utószót 
és a magyarázatokat írta: Magyar László 
András. Szegedi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Irodalomtudományi 
Doktori Iskola–Erdélyi Múzeum-egyesület, 
Kolozsvár–Szeged, 2015. 190 oldal)

Udvarhelyi Nándor

 SZŐD ÉS KÖRNYÉKÉNEK  
 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS HŐSEIRŐL 

A napokban jelent meg A Magyar Kultúra 
Lovagja, Volentics Gyula Sződi hősök köny-
ve, 1914–1918 című új kötete, mely alcíme 
szerint: A nagy háborúban a hazáért hősi 
halált halt, fogságba esett és megsebesült 
sződiek, felső- és alsógödiek, sződligetiek és 
csörögiek emlékezete címet viseli.

Az első világháború centenáriuma arra 
kötelezi a helytörténészt, hogy igyekezzen 
minél többet feltárni a múlt emlékeiből, ez-
zel is táplálva a közösség kollektív emléke-
zetét a száz évvel ezelőtt történtekkel kap-
csolatban. Így van ezzel e könyv szerzője 
is. A könyv célja: örök emléket állítani a ka-
tonahősöknek. Őrizzük meg az emléküket, 
tisztelegjünk életük és haláluk előtt! 

Nem a történelemkönyvekből ismert, át-
fogó első világháborús történet elevenedik 
meg e lapokon – az elolvasható másutt több 
száz kötetben –, hanem a szűkebb pátria, 
Sződ és környéke, a Nagy háború kezdetén 
még a közigazgatásilag hozzátartozó két 
Göd, Sződliget, Sződrákos és Csörög regi-
onális története lett most a fókuszba állítva.

A Szent Korona országaiból hadba szó-
lított közel 4 millió katonából 661 ezer el-
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esett és 743 ezer megsebesült. A kötetben 
bemutatott 117 hősi halott, valamint a 278 
megsebesült és hadifogságba került – jó-
részt gyalogos baka – száma e sokasághoz 
képest ugyan elenyésző, de e település tag-
jainak, családjainak számára meghatározó 
volt. A több száz helybeli bevonult katoná-
ból – mai ismereteink szerint – több mint 
százan sohasem térhettek vissza szerette-
ikhez. Ők azok, akik ma is idegen földön 

– az első világháború európai frontjainak 
háborús tömegsírjaiban – alusszák örök 
álmukat.

Eddig csupán az elesettek nevét ismer-
tük, a hadifoglyokról, sebesültekről viszont 
nem tudtunk semmit sem. Vajon rajtuk kí-
vül még hány sződi harcolt, sebesült meg, 
vagy esett fogságba? Régóta foglalkoztatták 
a kutató-szerzőt ezek a kérdések, és mivel 
sikerült a jó néhány évig tartó adatgyűjtés 
végén választ kapnia ezekre a kérdésekre, 
megosztja az olvasóval az eredményt. 

Néhány iparos közvetetten úgy került be 
e kötet közel 80 oldalnyi táblázatos lajstro-
mába, hogy a háború idején még más, tá-
volabbi településen lakott, majd csak a bé-
keidőben nyitott kereskedést, vagy kezdett 
ipart űzni az 1920–1930-as években Alsó- és 
Felsőgödön, Sződligeten. A korabeli ipari, 
kereskedelmi almanachokban büszkén fel-
sorolták frontszolgálatuk helyeit és kitünte-
téseiket is. 

Hiteles, tiszta forrásokra támaszkodó, 
160 oldal terjedelmű mű született. A legfőbb 
forrás a bécsi Hadilevéltár (Kriegsarchiv) 
állományában kutatható Osztrák–Magyar 
Monarchia I. világháborús veszteséglistája 
(Verlustliste) volt. Ezekben szerepelnek a 
sződi katonák személyi adatai, valamint a 
halál, eltűnés helye, ideje is rövidítve, né-
metül. A Hírek sebesültekről és betegekről 
(Nachrichten über Verwundete und Kran-
ke) adatai között egyes esetekben a sebe-
sülést és a betegséget pontosan feltüntetik, 
más esetekben csupán a beteg szót használ-
ják. A pontos életrajzi adatok vonatkozásá-
ban a másik jelenős forrás a Váci Püspöki 

és Káptalani Levéltár plébániai anyaköny-
veinek adatbázisa volt. Ebből, és részben az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza (Mormon Egyház) anyakönyvi 
adatbázisainak felhasználásával sikerült a 
kötetben szereplő személyek családi adatait 
pontosítani. Ezeken túl az életrajzi adatokat 
a korabeli ipari és kereskedelmi almana-
chok, adattárak és gyászjelentések adataival 
is kiegészítette a szerző.

A könyv végén a 32 oldalnyi színes mel-
lékletben a Nagy háború helyi emléktáblái, 
országzászlói, a katonák portréi, helyi vo-
natkozású fotók, levelezőlapok és százéves 
rekvizitumok is bemutatásra kerültek.

A szerző hitvallása szerint: e kötet ki-
adása elsősorban tisztelgés azok előtt, akik 
a legdrágábbat, az életüket áldozták a ha-
záért, nekünk, utódoknak pedig a legfőbb 
erkölcsi kötelességünk, hogy fejet hajtsunk 
világháborús hőseink előtt. Legyenek ők 
örök példaképeink! Nyugodjanak békében!

A kötet megrendelhető az alábbi e-mail 
címen vagy telefonszámon: Sződi Helytör-
téneti Alapítvány, helytortenetszod@invitel.
hu, 0620/9463–980.

(Volentics Gyula: A sződi hősök könyve, 
1914–1918. A nagy háborúban a hazáért hősi 
halált halt, fogságba esett és megsebesült 
sződiek, felső- és alsógödiek, sződligetiek 
és csörögiek emlékezete. Sződi Helytörté-
neti Füzetek. Sződi Helytörténeti Alapít-
vány, Sződ, 2016. 160 oldal)

Bottyányi István

 PÁPA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
 IDEJÉN    

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Me-
gyei Levéltára főlevéltárosának tollából 
2016 tavaszán megjelent könyv főcímét egy 
1919 februárjában a Pápa és Vidéke című 
lapban megjelent újságcikktől kölcsönözte, 
amelyet követően az alcím ad felvilágosítást 
az olvasónak, hogy miről is fog szólni a 222 
oldalas kötet.
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Az első magyarországi kommunista dik-
tatúra az azóta eltelt majd 100 év alatt szél-
sőséges értékeléseket kapott: a megszűnte 
utáni negyedszázadban a teljes elítélés és 
megvetés volt a sorsa, az 1945-ben bekövet-
kezett gyökeres társadalmi és állami váltást 
követően a dicsőségesnek állított volta nyert 
kidomborítást, míg a rendszerváltás után 
ismét az elutasítás, de leginkább a felejtés 
lett a sorsa. Viharos XX. századi történel-
münk számos politikai fordulata, rendszer-
váltása között sajátos helyet foglal el a 133 
napig fennállott Magyar Tanácsköztársa-
ság, amely rövid léte ellenére több vonatko-
zásban rányomta bélyegét társadalmunk és 
államunk további sorsára. E bő négy hónap 
alatt az addigi hazai viszonyoktól, fejlődés-
től teljesen idegen berendezkedésre került 
sor az országban, amelyet egy idealisztikus, 
az addigiakat mindenben tagadó ideológia 
vezérelt és jellemzően az erőszakot alkal-
mazta a felmerült problémák kezelésére.

A szerző bevezetőjében kifejtette, hogy 
miért nyúlt e témához: részint az eddigi 
művek a központi, fővárosi eseményekre 
koncentráltak, míg a vidék helyi történései 
alig ismertek, másrészt a megjelent munká-
kat az idológiai elfogultság jellemezte. Mint 
írta: a reális ítéletalkotáshoz az „események 
objektív ismertetése, s a történések tárgyi-
lagos értékelése segíthet(ne)”. Ennek érde-
kében munkája az általa a szemléltetéshez 
kitűnő példának tartott Pápa első világhá-
ború utáni majd egy évét tárta fel a levéltári 
anyagok, a gazdag korabeli helyi sajtó és a 
korszakkal kapcsolatos visszaemlékezések 
forráskénti felhasználásával. Ezek kap-
csán leszögezte, hogy e város „mind mérete, 
mind társadalmi összetétele, mind gazdasá-
gi szerkezete szempontjából” alkalmas arra, 
hogy a „példáján keresztül megragadjuk a 
Tanácsköztársaság és a vidéki Magyarország 
egymáshoz való viszonyulását”, s ezáltal 
e bemutatás hozzájáruljon a „tudásanyag 
gyarapodásához”.

A mű 9 fejezete jól szemlélteti annak fel-
építését és tartalmát: A város a 20. század 

elején; Politikai-társadalmi mozgalmak 1919 
márciusa előtt; Az őszirózsás forradalom és 
a pápai „fekete március”; A direktórium; A 
munkáshatalom fenntartása; A devecseri 
vörösterror; Utolsó (utáni) rúgások; Fehér-
terror Devecserben?; Bírósági felelősségre 
vonás.

A szerző megalapozásként áttekintést ad 
Pápa XX. század eleji gazdasági, kulturális 
helyzetéről, a lakosság felekezeti megoszlá-
sáról, a politikai, társadalmi mozgalmakról. 
A város ipari, oktatási-kulturális és katonai 
település volt, amely jellegei mind befolyást 
gyakoroltak a történésekre. 

A fő téma előtt a tanácsköztársasági idő-
szak közvetlen előzményeit is bemutatja, hi-
szen anélkül nem érthetőek a bekövetkezett 
események.  Kiderül, hogy a világháború 
után három politikai eszmerendszernek 
volt bázisa és befolyása a városban: a ke-
resztényszocialista, a kisgazda és a szociál-
demokrata pártok helyi szervei nyomták rá 
a bélyegüket a társadalomra. Elkezdődött 
a hagyományokkal szemben a hétköznapi 
élet világiasodása, amelynek szemléltető 
kifejezését adta egy helyi szociáldemokra-
ta vezető, a kötet címét kölcsönző Muli Jó-
zsef asztalosmester, aki világi szertartással 
temettette el hozzátartozóit. Ez akkoriban 
megrökönyödést keltett, ezért ellenfelei, 
hogy kifi gurázzák, Muli püspöknek nevez-
ték, amely gúnynév kifejezte az akkori fel-
fordult viszonyokat.

A különféle politikai áramlatok heves 
vitákat folytattak egymással, amelyek a hat 
(!), valamelyik irányzathoz tartozó városi 
lapban és gyűléseken jelentek meg, szinte 
lehetetlenné téve a zavaros időkben a város 
normális életét. E megosztottsághoz társult 
a néhány, tömegbázis nélküli, fővárosból 
irányított kommunista, akik leginkább a 
szociáldemokrata munkásságban és a szak-
szervezetekben igyekeztek befolyást találni. 
A város irányítása hónapokon keresztül 
megoszlott a hagyományos közigazgatás 
és az új hatalmi szervek,  az 1918. november 
4-én megalakult Nemzeti Tanács, majd az 



  117  

ezzel szemben 1919 februárjában létrejött 
Néptanács között. Ekkoriban egymást kö-
vették az erődemonstrációk, a különböző 
politikai irányzatok tagjai közötti atrocitá-
sok, amelyek erőszakba torkolltak. Ezek kö-
zül a legvéresebb, áldozatokkal járó az 1919. 
március 15-i volt, amikor a Katolikus Kör 
ülésekor katonai ruhás személyek sortüzet 
zúdítottak a helyiségre.

A proletárdiktatúra fővárosi kikiáltásá-
nak eredményeként helyben is létrejött a 
kommün, amely új viszonyokat teremtett 
a városban. A gyakorlatilag gyökér nélküli 
új hatalom március 24-én született meg a 
Munkástanács által legitimálva. Az ezt kö-
vetően helyi személyekből létrejött direk-
tórium, népbiztosok tanácsa, városi tanács 
igyekezett ellátni a város vezetését. Tényle-
ges társadalmi bázis hiányában valós ered-
mények nem születtek, a fővárosi hatalmi 
centrum így 1919 májusában Pápára is  telj-
hatalmú politikai biztost, egy keményvona-
las, megbízható kommunistát küldött. 

Az olvasó képet kaphat az új hatalom in-
tézkedéseiről: mint az üzemek államosítása, 
a szakmák kollektivizálása, továbbá olyan 
szimbolikusakról, amelyek belegázoltak az 
addigi életbe, így pl. a táncmulatságok be-
tiltása, a fő ellenségnek tekintett alkohol 
elleni harc (az egyik illusztrációként  fel-
használt korabeli plakát szerint „Ellenfor-
radalmár az, aki ma szeszes italt iszik!”). A 
szerző  megállapítása szerint a folytonos 
gyűlésezések, felvonulások ellenkező ha-
tást váltottak ki, az „embereknek elege volt 
a valósággal nyíltan szembehelyezkedő pro-
pagandából”. Az új világot teremteni akaró, 
ideológiailag elkötelezett, semmiből jött 
hatalom valós eredményeket, megoldáso-
kat adni nem tudott, intézkedéseiben forra-
dalmi törvényszék, rögtönítélő bíróság elé 
állítással fenyegette a rendelkezéseit be nem 
tartó lakosságot.

Nagy Szabolcs ennek kapcsán alaposan 
elemezte e szerv működését, megörökít-
ve, hogy miért kerültek bíróság elé a pápai 
lakosok: pl. az új rend elleni izgatások, a 

szesztilalom megsértése, a rossz ún. fehér-
pénz el nem fogadása, a terményeladási 
kötelezettség nem teljesítése, továbbá ha-
gyományos élet, testi épség, vagyon elleni 
bűncselekmények miatt. Az ügyek megis-
merésének eredményeként megállapította, 
hogy a pápai forradalmi törvényszék mű-
ködését nem jellemezték kirívó túlkapások, 
a helybéli laikus bírák „természetes erkölcsi 
érzéküket felhasználva a kisebb súlyú politi-
kai jellegű cselekményekért enyhe büntetése-
ket róttak ki”. Ennek megfelelően a proletár- 
diktatúra bukása utáni jogi felelősségre vo-
nások során a hajdani bírák néhány hóna-
pos szabadságvesztéseket kaptak. A „letűnt 
kor burzsoá maradványainak felszámolása 
érdekében” új bíróság járt el a házasságok 
felbontása, apaság megállapítása érdekében. 
Az új világ hevületében a teljhatalmú poli-
tikai megbízott azt is elrendelte, hogy há-
zasságkötéseknél a „ceremónia, a múltban 
igénybe vett frakk vagy nemzetiszínű ron-
gyok, egyéb formalitások […] mellőzendők”.  

Ezen nyílt eljárások mellett a szerző be-
mutatja, hogy megjelent a városban történ-
tek szemmel tartása: a fővárosból küldött 
titkos detektívek jelentéseket tettek a köz-
pont számára a közhangulatról, a lakosság 
megnyilvánulásairól, a helyi hatalmi szer-
vek működéséről. A megfélemlítés, a ha-
talommal való szembeszállás megelőzése 
érdekében sor került túszok kijelölésére a 
város tekintélyes személyei közül a „Pápán 
lappangó ellenforradalom megakadályozá-
sára”.

Valós teljesítmény és problémamegol-
dás hiányában a legegyszerűbb az erőszak 
alkalmazása volt, mint ahogy azt a szerző 
az egyik szomszédos településen, Deve-
cserben történtek kapcsán leírta. A helyi 
arrogáns járási kormánybiztos által folya-
matosan alázott, mindennapjaiban sértett 
lakosság 1919. május 5-én azon álhíren fel-
buzdulva, hogy külföldi támadás miatt ösz-
szeomlott Kun Béla uralma, a vörösőrőket 
lefegyverezte, a diktatúra híveit elfogta, s 
kezdeményezésükre a korábbi intelligen-
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cia (pl. a szolgabíró, ügyvéd, tartalékos 
hadnagy) kezébe vette a helyi hatalmat. A 
Pápáról és Veszprémből mozgósított kar-
hatalom azonban másnapra helyreállította 
a rendet. Az ellenforradalmárok közül volt, 
akit azonnal kegyetlenül kivégeztek, míg 
másokat a Budapestről a megtorlásra ér-
kezett Szamuely László által felállított for-
radalmi vésztörvényszék elé állítottak. A 
megkínzott foglyok közül négyet a néhány 
perces „tárgyalás” után halálra ítélve ki-
végeztek, másokkal szemben hosszú fegy-
házat, továbbá hatalmas pénzbüntetéseket 
szabtak ki.

A proletárdiktatúra fővárosi megszűnése 
után Pápán még néhány napig tartotta ma-
gát a kommün. Ekkor mind a régi polgári 
rend, mind a vörös hatalom hívei fegyvert 
fogtak, közöttük több, halálos áldozattal 
járó összetűzésre került sor a városban és a 
járás falvaiban (Homokbödöge, Lovászpa-
tona). Végül 1919. augusztus 7-én veszprémi 
és győri katonai alakulatok beavatkozására 
Pápán is megszűnt a vörös uralom.  

A régi rend helyreállítása során megkez-
dődtek a letartóztatások a „több hónapig 
tartó elnyomás” okozta indulatok légköré-
ben. A kommunistákkal szembeni vizsgá-
latokat kezdetben egy hadbíró irányítot-
ta, majd az államügyészség vette át azt. A 
jogszabályoknak megfelelő eljárások során 

„szeptember 25-ére úgy látszott nagyjából 
sikerült tisztázni a pápai kommün alatt 
elkövetett bűnök felelőseinek kilétét”. Az 
ezt követő bírósági felelősségre vonások-
ról szóló fejezet különösen értékes része a 
könyvnek. A veszprémi törvényszék 1919. 
novemberi–1920. augusztusi tárgyalásai-
nak ismertetése során megtudjuk a vádak 
tárgyát (pl. izgatás, zsarolás, bűnpártolás, 
lázadás, gyilkosságra felbujtás), másrészt a 
bizonyítások eredményeként született ítéle-
teket, amelyek között több felmentő is volt. 
A szerző itt cáfolja a rendszerváltás előtti 
évtizedekben hangoztatottak szerinti ször-
nyűséges megtorlásról szóló állítást: a jog-
folytonosság jegyében illegitimnek tartott 

Tanácsköztársaság részesei a törvényes jog-
rendet támadták, cselekedeteikkel sértet-
ték a hatályos, 1878-ból származó büntető 
törvénykönyvet, így megalapozottan meg-
állapítható bűncselekményeikért részesül-
tek büntetésben. Ezek mértéke jellemzően 
enyhe, néhány hónapostól esetenként több 
évig terjedő szabadságvesztés volt. Egyetlen 
halálos ítéletre került sor: az 1919. augusztus 
4-én a lovászpatonai plébánost megölő vö-
röskatonát végezték ki. 

Nagy Szabolcs külön fejezetet szentelt a 
jogon kívüli erőszak jegyében történt ún. 
devecseri fehérterrornak. Mint leírja, erre 
egyértelmű forrás nincs, egymásnak el-
lentmondó emlékezések, vallomások tar-
talmaznak adalékokat az eseményekre. A 
korabeli zavaros viszonyok között 1919. au-
gusztus végén több tucatnyi letartóztatottat 
Pápáról Siófokra kívántak szállítani. A de-
vecseri állomáson megjelentek a „májusban 
kivégzettek hozzátartozói”, majd a foglyok 
közül többeket kiválogattak, s őket vélhe-
tően az erdőben agyonlőtték és elásták. A 
különböző – köztük az 1945 utáni mártír-
kultuszban született – kútfők elemzésének 
eredményeként végül a szerző arra a kö-
vetkeztetésre jutott, miszerint az „tűnik a 
legvalószínűbbnek, hogy a Devecserben szé-
kelő Veszprém megyei katonai parancsnok-
ság egyfajta statáriális bíróságként eljárva, 
részben a devecseri vörösterror, részben más 
vádpontok […] miatt kivégeztette a 23 pápai 
kommunistát”.

A kötet felhasználhatóságát nagyban se-
gíti alapos jegyzetelése, irodalomjegyzéke, a 
nyilvánvalóan helyi értékkel bíró személy-
névmutatója, valamint illusztrációs anyaga, 
amely önmagában is forrásértékkel bír.

A könyvet elolvasva megállapítható, hogy 
az adalékokat ad a hely-, a köz- és a jogtörté-
nész számára. A szerző szemlélete, megkö-
zelítése révén  a rendelkezésre álló források-
kal, s azok alapos elemzésével objektíven 
mutatta be egy viharos év történéseit: így 
teljesítette az előszóban megfogalmazott 
azon célkitűzését, hogy „képet nyújtson a 
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’19-es pápai eseményekről, s ezáltal hozzájá-
ruljon a Tanácsköztársaság vidéki életéről 
szóló tudásanyag gyarapodásához”.

(Nagy Szabolcs: Muli püspök temet. Ta-
nácsköztársaság Pápán. Jókai Mór Városi 
Könyvtár, Pápa, 2016. 222 oldal)

Nánási László

 „IKERKÖTET” BŐSRŐL  
 ÉS KIMLÉRŐL   

Bizonyára példa nélküli ez a kötet, amely 
a szlovákiai Bős és a hazai Kimle tűzol-
tó-egyesülete kapcsolatából kiszélesedett 
együttműködéssel jelent meg. Bős csallókö-
zi, Kimle szigetközi település, de egy kötet-
ben olvasható (és látható gyönyörű színes 
fotókkal) mindkettő múltja és jelene. 

Természetesen, ma már megszokott, 
hogy a testvértelepülési (vagy más) kapcso-
latok révén a közös kulturális programok 
magas szintre emelkedjenek. A közös tele-
püléstörténeti könyv valóban különleges, s 
csak remélhetjük, hogy más, hasonló kap-
csolatokkal rendelkező községek, városok 
is követik majd az ilyen jellegű, egymást be-
mutató, megismertető kiadvány készítését.

A kötet nem csak tartalmában, hanem a 
gondos szerkesztői munka (és a nyomdai 
igazán kiviteles szépsége által is) különleges, 
egyedi mű, köszönhetően a szerzőknek és 
a könyv tördelőszerkesztőjének, Mészáros 
Angelikának. A kötet különlegessége (bár 
ez nem példa nélküli) egyrészt az, hogy a 
szövegtest pasztell sárga alapon piros színű, 
a szöveg-kép aránya közel azonos mértékű, 
s ez utóbbiak információanyaga teljes körű 
megismerést biztosít az olvasó számára. 

Az „ikerkötet” főcíme, az Értékek a Duna 
mentén, hűen jelzi a két település történel-
mi hagyományait és azokat a településfej-
lesztési eredményeket, amelyeket Bős város 
és Kimle község lakosai őriznek, illetve el-
értek. 

A Bőst bemutató rész az olvasót nem 
csak a történelmi múlt változatos idősza-

kán vezeti át, hanem olyan egyedi, csak e 
településre jellemző épületeket, életmódot, 
hagyományokat, rendezvényformákat is 
bemutat, amelyek különlegesen sajátossá 
teszik és megkülönböztetik a környező kis-
városoktól, falvaktól. A meghittséget jól je-
leníti meg a kötet előszavának néhány mon-
data: „Friss városi státusza ellenére Bős a 
nagyközség és a kisváros közötti ’átmenetet’ 
jelenti mindennapjainkban – külsőségében 
és ’mentalitásában’ egyaránt. Közösségün-
kön belül még szinte mindenki mindenkinek 
személyes ismerőse. Elmondhatjuk: mind-
nyájunkat egy tő éltet, ami nem más, mint 
az anyanyelv.”

A kisváros középkori oklevelei, épített 
örökségei, a Duna melletti egykori és a XX. 
században megváltozott hétköznapi és az 
ünnepi életmód bemutatása, s az olyan kü-
lönlegességek leírása, mint a mendikálás, a 
bőgőtemetés, vagy az újmódi ketrecharc, a 
sportélet számos más hagyományos és új 
formái, a Tánc- és Tornastúdió nem csak 
arról szólnak, hogy gazdag közösségi élet 
van a kisvárosban, hanem arról is, hogy la-
kói igazi közösségi életet hoztak létre ma-
guk körül – és főképpen: önmaguknak. S 
nem mellékes az sem, hogy egyre többen 
fedezik fel e nagy múltú, modernizált tele-
pülést, ahol a bősi vízierőmű-komplexum 
jelképe is korunk változásainak. 

A könyv másik része Kimlét, a „sokszínű 
települést” mutatja be. Eller Gizella polgár-
mester asszony így ír az előszóban: „Ebben 
a könyvben keressük a motivációt, az építés 
történetét, a hozzá fűződő legendákat, az 
előttünk zajló eseményeket. Így válik az ol-
vasó is aktív részesévé a velünk élő múltnak. 
Megismerheti a falu híres embereit is, akik 
tereinken, utcáinkon sétáltak hajdan, itt él-
tek, itt dolgoztak… A könyvről: három útvo-
nalra fűztük fel Kimle látnivalóit, melléjük 
illesztettük a hozzájuk kapcsolódó története-
ket, legendákat, régi újságcikkeket…”

A sokszerzős kötet első részében a falu 
történetéről olvashatunk, majd a „séták” 
közben tárulnak fel azok a településrészle-
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tek, amelyek legendákkal, mondákkal vagy 
éppen valós történetekkel, események-
kel idézik meg a múltat, a közelmúltat és 
napjainkat. A „séta” három falurészt érint, 
amelyeknek megvan a maguk sajátos egy-
kori és mai közös történelme: Magyarkim-
le, Horvátkimle, Novákpuszta. A három 
nemzetiség (magyar, horvát, német) színes 
életformája, hagyományai, néprajza mellett 
ott találjuk azokat a sorsfordító eseménye-
ket is, amelyek emlékét máig őrzik: a tö-
rökvész, a kuruc–labanc háborúskodás, az 
1848–49-es szabadságharc, a két világhábo-
rú, a kitelepítés, az árvizek és más tragédiák 
történetei. A község „beszélő” emléktáblái 
is arról tanúskodnak, hogy e település is 

„megírta” a maga történelmét, mindenkori 
lakói azonban újra és újra feltámasztották 
falujukat. Ennek a küzdelemnek őrzője e 
kötet is, amely szakszerű, olvasmányos le-
írásban mutatja be az eggyé olvadt települé-
sek múltját és jelenét.

A kötet utolsó fejezetében a 130 éves helyi 
tűzoltó-egyesület történetéről olvashatunk, 
amely (szó szerint is) egyik zászlóvivője 
volt a bősiekkel történő kapcsolat kialakí-
tásának.

(Értékek a Duna mentén. Mészárosa 
Angelika [összeáll.]: Bős. Biacsics Elvira et 
al: Kimle. Kimle Község Önkormányzata, 
Kimle, 2016. 123, 143 oldal)

Tölgyesi József

 FRISNYÁK SÁNDOR   
 ÚJ KÖNYVÉRŐL   

A geográfus egyetemi tanár, emeritusz 
professzor Frisnyák Sándor (Szikszó, 1934. 
május 14.–), a hazai történeti földrajz meg-
újítója életének kilencedik évtizedében is 
rendkívül eredményesen kutat, aktívan 
vesz részt tudományszakának közéletében, 
és rendszeresen új tanulmányokkal, köny-
vekkel gazdagítja az életművét. A felsőokta-
tásban végzett félszázados tevékenysége, az 
általa nevelt földrajztanárok és kutatók sora 

mellett, a honismeret művelőinek is számon 
kell tartaniuk Frisnyák professzor munkáit, 
mert azok alapvető támpontot adhatnak 
egy-egy térség megismeréséhez, az ott élők 
múltjának megértéséhez. Tevékenységének 
alapját a táj és az adott földrajzi keretek kö-
zött élő embercsoportok kapcsolatának, a 
különféle létformák történetének feltárása 
képezi, amiben a földrajzi viszonyokkal 
árnyaltan felelteti meg a különböző emberi 
közösségek históriájának jegyeit. Nagy ala-
possággal rajzolja meg az ember tájformáló 
tevékenységének hatását, ezzel egy-egy táj 
népe életmódjának, műveltségének törté-
neti szakaszait. Tanulmányok és könyvek 
sorát publikálta a Kárpát-medence kul-
túrtájának geneziséről és változásairól, a 
feudáliskor földrajzi munkamegosztásáról, 
a régiók megformálódásáról. Munkáiban 
összekapcsolta a földrajzi feltételek és a tár-
sadalom változásának történeti folyamatát, 
ami kiindulása lehet a lokális és a kistáji 
történeti–honismereti feltárásoknak is. Bár 
gondolkodását elsősorban a Kárpát-me-
dence egésze keretezi, részletező vizsgálatai 

– egyebek mellett – a Nyírségtől, Felső-Ti-
sza-vidéktől a Bodrogközön, a Tokaj-Hegy-
alján, a Hernád és a Sajó völgyén át a Bük-
kig és a Gödöllői-dombságig terjednek, s 
szolgálnak alapvető kiindulásul e térség 
népe generációinak megismeréséhez.  

Frisnyák Sándor történeti földrajzi 
írásainak újabb gyűjteménye A föld ere-
jéből élünk címmel jelent meg, a kötet a 
2012–2016 között tudományos konferen-
ciákon elmondott előadásainak szerkesz-
tett szövegeit tartalmazza. A fejezeteket az 
emberi tevékenységek térbeli jelenségei, a 
kárpát-medencei kultúrtájak kialakulása 
és változása, valamint a gazdaság területei 
szerveződésének problematikája kapcsolja 
egybe. Alapvető kérdésük a termőtáj ki-
alakulása, alakulása és közelmúltbeli álla-
pota, ami kihat az ott élők megtartásának 
lehetőségére, jövőjük formálására is. Nincs 
lehetőség a Kárpát-medence egészét, ill. a 
történeti régiókat, egyes kistájak vagy egyes 
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települések történeti földrajzát tárgyaló ta-
nulmányok részletes bemutatására, csupán 
azok tematikai csomópontjait említem. 

A könyv első három fejezete a Kárpát-me-
dence, a történeti Magyarország tájhaszná-
latának változásaival foglalkozik a közép-
kortól a XVIII. századig. Azt a folyamatot 
tárgyalják a tanulmányok, hogy a térség el-
térő táji adottságai kihasználásának organi-
zálásával az államszervezet miként formál-
ta meg az ország gazdaságát, s hogy az eltérő 
létformák – nem ritkán az etnikai arculattal 
is összefüggő – rendszere hogyan szervesült 
a gazdaság és a műveltség nagy tömbjévé. 
A negyedik tanulmány az előzők összegzé-
seként is értelmezhető: a Kárpát-medence 
vásárvonalainak és vásárhelyeinek megfor-
málódása az eltérő tájhasználati (művelési) 
formák gazdasági kapcsolatainak szerkeze-
téhez igazodott. Az alföldi, dombsági, kö-
zép- és magashegységi létformák gazdasági 
egységgé szervezése egyszersmind az eltérő 
műveltségi csoportok rendszeres érintkezé-
sének szükségét és csatornáit is megerősí-
tette. Az eltérő adottságú tájak találkozása, 
az azok jelentőségét realizáló vásárhelyek 
és a kisebb-nagyobb kereskedelmi körze-
tek központjai a térszerveződés energikus 
területei, amelyek Magyarország gazda-
sági érrendszerének – állandó vagy válto-
zó – csomópontjait képezték. (A történeti 
Magyarország kapcsán mindig gondolnunk 
kell erre a sokféleségre!) 

A könyv második nagy tartalmi egysé-
ge néhány történeti táj történeti földrajzi 
változását tárgyalja. Foglalkozik Bácska 
tájhasználatának történeti szakaszaival 
(a honfoglalás korától a trianoni határok 
megvonásáig), egy másik írás Abaúj-Torna 
vármegye regionális szerkezetét mutatja 
be az új országhatárok létrejöttét meg-
előző időszakban (1885–1920). Az utóbbi 

„medence vármegyét” Frisnyák Sándor fel-
földi „életkamraként” mutatja be, amely-
nek tengelye a Hernád völgye volt, s ahol 
a változatos természeti erőforrások sokféle 
emberi tevékenységben öltöttek testet és 

szervesültek egységgé. (Az első világhá-
borút követő békerendszer ezt a térséget is 
megosztotta.) Önálló fejezetek foglalkoz-
nak a Gödöllői-dombság XVIII–XX. száza-
di szőlőgazdaságával, a Szerencsi-dombság, 
az Abaúji-Hegyköz, az Abaúji-Hegyalja és 
az Alsó-Hernád-völgy történeti földrajzá-
val, valamint a Zempléni-hegység tájhasz-
nálatának és gazdasági térszerveződésének 
évszázadaival. Az utóbbi, főként a XVII–
XVIII. században az ország egyik leggaz-
dagabb és legsűrűbben lakott mikrorégiója, 
Tokaj-Hegyalja okán Frisnyák Sándor kuta-
tásainak egyik központi területe, amelynek 
megismeréséhez évtizedek óta új meg új 
elemekkel és összefüggésekkel járul hozzá. 

A kötet utolsó egysége lokális történeti 
földrajzi feldolgozásokat ad közre, amelyek 
azonban változatos történeti formákat ír-
nak le, különböző módon megszerveződött 
közösségek életének történeti földrajzi alap-
jait mutatják be. A bortermelő mezőváro-
sok (Abaújszántó, Tarcal) és a bodrogközi 
falvak (Bodrogszerdahely, Cigánd, Pácin) 
eltérő földrajzi adottságai eltérő gazdasági 
alkalmazkodást igényeltek, s a különböző 
létformák különféle lokális kultúravál-
tozatokat hoztak létre. Megfi gyelhetők a 
különbözőségek akár a bodrogközi falvak 
esetében is: a folyószabályozás és a vízren-
dezés előtti vízjárások a falvak táji típusait 
formálták, amelyet a vízrendezés nagyban 
egységesített, de egészen nem számolt fel.

Csak megismételni tudom, hogy Fris-
nyák Sándor könyve és egész munkássága 
alapot jelent a honismereti kutatásokhoz is. 
Írásainak persze több rétege van: a külön-
féle szaktudományok mellett támpontot és 
szemléletet meríthetnek belőle a helyisme-
ret munkásai.

(Frisnyák Sándor: A föld erejéből élünk. 
Történeti földrajzi tanulmányok. Nyíregy-
házi Egyetem Turizmus és Földrajztudo-
mányi Intézet–MTA Társadalomföldrajzi 
Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi 
Albizottsága, Nyíregyháza, 2017. 238 oldal)

Viga Gyula
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A Magyar Kultúra Napja 2018, XXII. pályázat
1989-től január 22-e A Magyar Kultúra Napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey 
Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.

A Palóc Társaság több mint két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a 
pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, 
az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fi ataljaink tehetségének kibontakoztatása.

2018-ban már 22. alkalommal hirdetjük meg pályázatukat. Kérjük a Felvidéken, Délvi-
déken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-me-
dencében élő magyar fi ataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gon-
dolataikkal járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszi-
lárdításához.

2018-ban az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:
 1. „S én visszasírlak, messzi Napkelet!”– Őstörténetünk és ősműveltségünk emlékei
 2. Miről mesélnek a romok? – Regélő magyar történelem
 3. „Mért vérzett annyi hős fi ad?” – A háborúk emlékei családunkban, környékünkön
 4. Akikre büszkék lehetünk – Neves magyar emberek (sportolók, művészek, mesterek…)
 5. „Én gyomrommal is szeretem hazámat” – Eledelek magyar módra
 6. Az én világom! – Szülőhelyem a szülőföldemen
 7. Én iskolám, köszönöm… – Mit adott nekem a magyar iskola?
 8. „Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom” – A magyar nyelv az otthonom
 9. „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” – Sajó Sándor honszerető költészete
10. „… nem lehet feledni, nem, soha!” – Nemzet államhatárokkal szabdalva

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
Résztvevők: a pályázaton az alap (általános) iskolák felső tagozatosai (I. korosztály: 10–14 évesek), 

a középiskolások (II. korosztály: 15–18 évesek) vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített 
(tehát más felhívásra, pályázatra be nem adott), akár több dolgozattal is, valamint azok a már felnőtt, 
egykori diákok, akik az eddigi pályázatainkon helyezést értek el (III. korosztály).

A dolgozatok terjedelme (kérjük betartását): az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkeve-
sebb egy gépelt oldaltól legtöbb 10 gépelt oldalig terjedhet (ami oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 
leütést jelent); a II. és a III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb három gépelt oldaltól 
legtöbb 20 oldalig terjedhet.

Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképmásolatok) 
nem értendők a fenti terjedelembe!

Továbbá kérjük, hogy a dolgozatírók külön ügyeljenek a következőkre: a gépelés kizárólag 12 pon-
tos, Times New Roman betűtípusú és másfeles sorközű legyen!

A pályamunkák elején (és nem a végén!) fel kell tüntetni a dolgozatíró nevét, a dolgozatíró életko-
rát (hány éves a dolgozat írásakor?), a korosztályt, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. 
korosztály), a dolgozatíró lakcímét az adott ország nyelvén és villámlevélcímét (e-mail), a település 
nevét magyarul, ahol iskolája működik, az iskola nevét, amelynek diákja, valamint a felkészítő tanár 
nevét, villámlevélcímét (e-mail) és távbeszélőszámát.

A dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real–net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni kizárólag 
egyszerű .doc formátumban, valamint a színes rajzokkal vagy fényképekkel díszített dolgozatokat 
egy példányban hagyományos postai úton is az alábbi címre:

Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia
A dolgozatok beérkezési határideje mindkét formában: 2017. december 15.

Eredményhirdetés: Budapesten, 2018. január 21-én, vasárnap.
A korosztályok helyezettjei a leendő támogatóknak köszönhetően jutalomban részesülnek majd.

A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó felkészülést, sok sikert kíván a Palóc Társaság!


