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– Szilágysomlyón született, jelenleg Szé-
kelyudvarhelyen él. Mennyire volt hosz-
szú és göröngyös az ide vezető út, melyek 
voltak az életkezdés fontosabb állomá-
sai?

– A Szilágy megyei Szilágysomlyón 
születtem 1938. november 15-én. Szülő-
házam mondhatni történelmi környezet-
ben található, mintegy 50–60 méterre a 
somlyói Báthoryak várától. Szüleim 
megbecsült tagjai voltak az akkori som-
lyói társadalomnak, apám kiváló gépla-
katos, dízelmotor szakértő, anyám kis-
tisztviselő. Az a somlyói népesség, ami-
be belecsöppentem, nemzetiségileg ke-
vert volt, a többségi magyarok mellett ott 
voltak a románok, zsidók, szlovákok és a 
cigányok is. Városom az etnikai békes-
ség színhelye volt, nem volt ismert a 
nemzetiségi gyűlölködés, a régiek 
ismerték, beszélték a másik nyelvét, tisz-
telték a szomszédok szokásait, kultúrá-
ját. Ilyen környezetben írattak be 1945-
ben a helyi református felekezeti iskolá-
ba. Itt mindössze három évet tanulhat-
tam a ma is élő Fodor László igazgató-
tanító irányítása alatt. Az 1948-as esz-
tendő az iskolarendszer felbolygatását is 
jelentette. A felekezeti iskolákat államo-
sították, így kerültem többedmagammal 
a 2. számú magyar, 7 osztályos elemi is-
kolába. Az itt eltöltött első iskolai év a 
semmittevés esztendeje volt. Mi, a tanu-
lók nagyon szerettük ezt az állapotot, 
nem volt tanterv, nem volt tankönyv. Az 
osztálytanítónk, hogy nehogy valamiben 
tévedjen, a közelben lévő római kato-
likus templom toronyórájának segítsé-
gével oktatta nekünk az idő mérését. Az 
iskolánknak jól képzett tantestülete volt, 
megtanítottak viselkedni, gondolkodni, 
ismereteket felhalmozni és ezeket fel-
használni. Tisztelettel és szeretettel gon-
dolok mindazokra, akik életem első sza-
kaszában oktatóim, nevelőim és irányí-
tóim voltak. Az iskolán kívül rengeteget 
tanultam anyai nagyapámtól és nagybá-
tyámtól, ők a közeli nyomdában dolgoz-

tak, szabadidőm nagy részét ott töltöt-
tem, a betűk, a nyomtatott oldalak vilá-
gában. Ők tanítottak meg arra, hogy mi a 
haza- és nemzetszeretet, segítettek nem-
zeti történelmünk főbb állomásainak 
megismerésében, megtanítottak a könyv 
szeretetére, az olvasni vágyásra, közel 
hozták mindazon ismereteket, amelye-
ket az osztályharcos és internacionalista 
iskolapolitika mint károst kivetett. Jól 
emlékszem arra, hogy milyen körülmé-
nyek között jutottam mint IV. osztályos 
az első könyvem birtokába. Magyar 
könyvek vásárát rendezték meg váro-
somban, megtakarított pénzecskémből 
egy tanulók számára készült magyar he-
lyesírási szótárat vásároltam. 1952 
őszén, mivel Szilágysomlyón megszün-
tették a középfokú oktatást, a legköze-
lebbi városban, Zilahon, a volt Reformá-
tus Wesselényi Kollégiumban folytat-
hattam tanulmányaimat. Az akkori ne-
vén a zilahi 2. számú Elméleti Líceum-
ban, majd 1953-tól az Ady Endre Elmé-
leti Líceumban a szovjet iskolai modell 
szerint, gyorsított eljárásban 10 osztály 
után kaptunk érettségi oklevelet. Itt, an-
nak ellenére, hogy kitűnő tanáraink vol-
tak, a kor parancsára nem sokkal marad-
tunk, alacsony tudásszint mellett pa-
rancsra „elfelejtettek” egy sor tantárgyat 
órarendbe iktatni. Hiányzott az anató-
mia, növénytan, állattan, az algebra és 
trigonometria felsőbb szintje, rajz, ének, 
művészettörténet, a magyar irodalom 
költőinek, íróinak színe-java stb. Ha jól 
emlékszem, a román irodalomból három 
év alatt jutottunk a Sadoveanu által meg-
írt Mitrea Cocor végére, ebből írtuk az 
érettségi dolgozatot, ebből felvételiz-
tünk az egyetemre is. Ellenben egy sor 
olyan ismeretre tettünk szert „sorok” kö-
zött, amit az akkori generációk soha nem 
felejtettek el. A Wesselényi Kollégium-
nak a több évszázados múltja volt a há-
tunk mögött, a hagyományok őrződtek 
és mentődtek nemzedékről nemzedékre, 
szabályozva volt a tanár-diák viszony, 
íratlan szabály követelte a tanár tisztele-

tét, a tanáriba vagy netán az igazgatói 
szobába való behívás rendkívüli és soká-
ig számon tartott eseménynek számított, 
a diákotthon megszervezése és működ-
tetése a régi szokásokra épült. Manapság 
egy fiatalnak nem sokat mond a konvik-
tus, az apparitor, a szilencium, a szolgá-
latos diákok rendszere, a szobafőnök, az 
iskolakezdés ünnepélyessége, a végzős 
diákok búcsúztatása, a ballagás, a diák- 
énekek, az iskola nagycsengőjére füg-
gesztett boros üveg, ezt az iskola kapusa 
kapta, hogy az utolsó kicsengetés minél 
hosszabb legyen…

Így kerültünk ki a „nagyéletbe”, ami-
kor még a 17. életévünket sem töltöttük 
be. A családban kapott indíték alapján a 
jövőmet a történelem szakon képzeltem 
el. 1957-ben kezdtem meg tanulmányai-
mat a Bolyai Tudományegyetem törté-
nelem és magyar karán. 1961-ben a Ba-
beş–Bolyain végeztem és lettem okleve-
les tanár. Az egyetemi évek során kitűnő 
egyetemi tanárokkal, professzorokkal 
hozott össze a sors. Szeretettel gondolok 
vissza dr. Imreh Istvánra, dr. Jakó Zsig-
mondra, dr. Ferenczi Istvánra, a tragikus 
sorsú dr. Borbáth Károlyra, dr. Pataky 
Józsefre, dr. Szabó T. Attilára. Szomorú 
élményként megemlítem a Bolyai Tudo-
mányegyetem egyesítését a Babeş Tudo-
mányegyetemmel, amit akkor a román– 
magyar barátság megerősítése címén 
hajtottak végre. 

– Hosszú időn keresztül a szebeni ma-
gyar művelődési élet meghatározó sze-
mélyiségeként tevékenykedett. Miért vál-
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Lázárok erdélyi kapcsolatrendszeréhez 
ad érdekes adalékot a 19. számú irat, 
mely szerint 1783 tavaszán hallerkői gr. 
Haller Pál 500 rajnai forintért zálogo-
sította el Lázár Imrének „két briliántos 

26gyűrűjét, egy arany pixissét  és egy de-
fensios arany lántzát”. 

Különösen izgalmas részletekkel 
szolgál a mentalitástörténet kutatóinak 
a 25. számú irat, hiszen a tanúvallomá-
sok a taplocai Lázár Imre harmadik fe-
lesége, Benkő Krisztina ellen felmerült 
boszorkánysági vád kivizsgálása során, 
1784–1785 folyamán kerültek feljegy-
zésre, ezekben az asszony italozásairól, 
férje és mostohagyermekei „boszorká-
nyoztatásáról” olvashatunk. 

A 26. számú levélben, melyet 1785. 
március 29-én Lapusnyákról írt Lázár 
János (a hajdani Jankó) bátyjának, 
Pálnak, az időjárás alakulásáról és gaz-
dasági hatásairól tudósít: „itten olyan 
nagy tél vagyon, hogy ehhez hasonlót az 
mostani nyomdoki ember nem ért, bez-
zeg ha eztet csak három héttel tudhattuk 
volna ez előtt, a szénát nem adtuk volna 
hitelbe … ma a szalmát is mind kész-
pénzzel fizetik.” A 27. számú irat, Lázár 

27Pál 1787 telén sógorának  írott levele 
érdekes információkkal szolgál a család 
gazdasági ügyleteire és a korabeli árak-
ra nézve („a 16 köböl rosból, vékáját d. 
84 vévén, kell jőni 53 forintnak és 76 
pénznek, eztet a Sz. Tamási árendával 
együtt küld ki sietve, hogy egy kevés 
gabonát vehessek jókor vélle, egyebek 
addig maradgyanak, a míg kívánod, is-
mérsz te engemet, én is tégedet, remél-
lem mi edgyütt meg alkhatunk ez vilá-
gon. … Juhot reménlem Enyeden lehet-
ne oltsóbban szerezni, de ezeket későre 
lehet esztenára adni, mivel arra a juhok 
későn bárányoznak”), de bizalmas in-
formációkat tudunk meg a családtagok-
ról is („Kalárit [kihúzva] kéré Nagy 
Sigmond, a perceptor, de özvegy, négy 
gyermekű ember lévén, nem tartám ta-
nátsosnak adni, ő megházasodék. Már 

28kéri Krausz, az Actuarius , aki most 
Marosvásárhelyi notarius lett 500 R. 
forinttal, nem tudom mit tsináljak, bár 
tsak hús hagyatra jöhetnétek le, sok pa-
naszom s közlő dolgom volna, a melyet 

29levélbe nem tehetek…).
A 30. számú iratból derül ki, hogy a 

Lázárok balázstelki jószágát eredetileg 
Szentiványi Mihály, gr. Haller János gu-
bernátor és br. Daniel Zsófia dévai pre-
fektusa kapta zálogba, majd amikor öz-
vegye, Kálnoky Borbála a Lázár Imre 
felesége lett, a Lázárok örökölték a Hal-
ler-részbirtok zálogjogát. A család bir-

tokviszonyainak tanulmányozásához 
elengedhetetlen forrást jelent a 33. szá-
mú iratcsomó, amely „a csíki portékák” 
1775. évi összeírása mellett tartalmaz 
egy 1801-ben kelt osztálylevelet Lázár 
Imre fiai (Pál, János és Ferenc) között, 
illetve egy birtokösszeírást 1833-ból, 
melyet özv. Lázár Pálné Kőszegi Mária 
halálát követően vetettek papírra, to-
vábbá egy, a taplocai és csicsói jószág 
ügyében 1838-ban ifj. Lázár Pál és Im-

30re között született osztálylevelet is.  
1838-ból való a Lázár Farkas és Antal 
közötti osztálylevél is (41. sz.).

A XIX. század második felének 
iratai közül említésre méltóak az or-
szággyűlési képviselő Lázár Déneshez 
felesége, Wildburg Riza és öccse, Do-
mokos által írt levelek, melyek fogal-
mazványokban maradtak a család levél-
tárában.

A taplocai Lázár családnak a 
csíkszeredai Levéltárban őrzött iratai 
közül itt most csak a legfontosabbak, 
legjellemzőbbek kerültek bemutatásra. 
Ezek viszont nemcsak a családtörténé-
szek, hanem a hely- és gazdaságtörténé-
szek figyelmére is bizton számíthatnak.

F 350 A csíktaplocai Lázár család 
iratai (évkör: 1746–1869, terjedelem: 
0,15 fm., 53 irattári egység, leltár-
szám: 199, magyar és latin nyelvű 
iratok)

Bicsok Zoltán
levéltáros

1935 szám alatt. – Endes Miklós: Csík-, 
Gyergyó- és Kászon-székek (Csík me-
gye) földjének és népének története 
1918-ig. Reprint. Budapest, 1994. 550.
9. Uo. 187-188.
10. Gr. Haller János Csíkszék főkirálybí-
rója (1725–1734), majd Erdély guberná-
tora (1734–1755) volt.
11. A házasság révén szerzik meg a Kü-
küllő megyei balázstelki jószág zálog-
jogát is.
12. Ellene utóbb a boszorkányság vádja 
is felmerült, és erre vonatkozóan értékes 
források maradtak fenn a család levéltá-
rában.
13. Ebből az ágból származott Lázár 
László (1891–1963), és talán Lázár Béla 
és fia, vitéz Lázár Károly, Horthy Mik-
lós kormányzó testőrparancsnoka is.
14. Endes: i. m. 216.
15. Szőcs János: Zöld Péter élete és 
munkássága (1727–1795). – http:// 
www.szekelyfoldert.info/acta1996_tort
12.html.
16. Lánytestvérük, Anna kadicsfalvi Tö-
rök Ferencnek, Udvarhelyszék alkirály-
bírójának felesége lett.
17. Endes: i. m. 238–240.
18. Unokája, Árpád (1852–1903) 1887-
től Hunyad megye országgyűlési képvi-
selője volt.
19. Gyulai Rikárd: A csik-taploczai 
Lázár család. Genealógiai Füzetek, 2 
(1904). 19–21.
20. Fia, Imre (1820–1895) Bihar megyei 
aljegyző, majd ugyanott főszolgabíró.
21. Endes: i. m. 243-244, 250, 254, 266, 
272.
22. Elek ifj. Lázár Pál fia és Dénes első 
unokatestvére volt.
23. Végül Andrássy Gyula belügymi-
niszter nem őt, hanem Kállay Ubult ne-
vezte ki.
24. Mely 100 forint átvételét és négy 
részre való elosztását Nagy Márton, 
Nagy Krisztina hajadon leány, Koment-
zi Jánosné Nagy Erzsébet és Sárossi Sá-
muelné Nagy Mária kézjegyükkel és pe-
csétjeikkel igazolják.
25. A Gubernium által megerősített szer-
ződés Marosvásárhelyen kelt, 1775. no-
vember 29-én.
26. szelence
27. Valószínűleg Lázár Anna férjéről, 
kadicsfalvi Török Ferencről van szó.
28. íródeák
29. Végül Klára (1773–1815) nem az 
íródeáké lett, hanem, igaz, kilenc évvel 
később, ozsdolai gr. Kún Istvánhoz ment 
feleségül – fiuk gr. Kún Kocsárd hunyad 
megyei főispán, művelődéspolitikus, az 
EMKE egyik alapítója volt.
30. A két testvér 600 forintért adják 
bérbe birtokaikat öccsüknek, az „itten 
Csíkban lakozó” Lázár Antalnak.

1. Szabó Katalin: Visszajátszás. Csík-
szereda, 2000. 143.
2. Báthory Zsigmond királyi könyvei 
1582–1602. Közzéteszi: Fejér Tamás, 
Rácz Etelka és Szász Anikó. Kolozsvár, 
2005. 397.
3. Oláh Sándor: Szentkirályiak, zsögö-
diek, taplocaiak Homoródalmás védel-
mében. Adalékok a földrajzi tér társa-
dalmasításához. – http://www.hhrf.org/ 
hargitanepe/2007/nov/hn071129t.htm.
4. Székely Oklevéltár III. Közzéteszi De-
mény Lajos, Pataki József és Tüdős S. 
Kinga. Budapest – Bukarest, 1994. 72-
73.
5. Székely Oklevéltár IV. Közzéteszi De-
mény Lajos. Kolozsvár, 1998. 83, 527.
6. CsLt. F 27 Csíkszék iratai, III/1.
7. Mint a ferences kolostor jótevőjét, 
Lázár Antalt feleségével együtt a csík-
somlyói régi kegytemplom kriptájában 
temették el.
8. A család lófőségét a magyar királyi 
belügyminiszter is elismerte 42608/ 

„Szótáraim ott vannak a magyarországi, németországi, romániai
egyetemi könyvtárak polcain”

Kolumbán Zsuzsánna beszélgetése Szabó M. Atilla helységnévkutatóval

Szabó M. Attila
Történész, helységnévkutató.
Született Szilágysomlyón, 1938. november 15-én.
Kutatási területe Erdély, Bánság és Partium helységeinek névanyaga, 
történeti és közigazgatási múltja, az erdélyi szászok története.
Életműve: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási 
helységnévtára (Csíkszereda, 2004).
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ukránok, lengyelek, zsidók) esetében az 
illető nemzetiség demokrata szövetsé-
geinek kértem a segítségét. 15 év ke-
mény munkáját fektettem be a kétkö-
tetes Erdély, Bánság, Partium történeti és 
közigazgatási helységnévszótárába, 
2004-ben jelent meg. A 3,5 kg súlyú, két- 
kötetes, 1400 oldalas mű 5818 település 
adatait tartalmazza, román, magyar, 
német, szász és sváb helynévanyagot, és 
a fentebb említett kisebb létszámú nem-
zetiségek helynévrendszerét is. A II. 
kötetben számos térkép segíti az olvasót 
a tájékozódásban. Ennek a munkának rö-
vidített változatát adta ki a kolozsvári 
Kriterion Könyvkiadó 2003-ban Erdélyi 
helységnévszótár címen, 534 oldalon. A 
nagyszótárom digitális formában is 
megjelent Budapesten, az Arkanum Kia-
dó CD-n adta ki 2006-ban. A Transindex 
portálon is jelen van a szótár Erdélyi és 
moldvai helységnévszótár címen. 

– Milyen volt a kiadványok visszhangja?

– Hát igen vegyes! A nagy médiumok 
(Duna Televízió, M1, M2, kolozsvári és 
bukaresti televíziók, központi lapok) egy 
percet, egy sort sem áldoztak rá, az erdé-
lyi A Hét, a kolozsvári Vasárnap, a buda-
pesti Élet és Irodalom, a történelmi pro-
filú Korall, a bukaresti Revista de Istorie 
egy-egy írása értékelte pozitívan a mun-
kámat. Könyvbemutatót tarthattam Szé-
kelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Bras-
sóban, Medgyesen, Szilágysomlyón. Vi-
gaszként szótáraim ott vannak a magyar-
országi, németországi, romániai egyete-
mi könyvtárak polcain. 

– Hatalmas munkát tudhat maga mögött. 
Melyek a jövőre vonatkozó tervei, még 
mit szeretne megvalósítani?

– 10 éve vonultam nyugállományba, 
2003 óta Székelyudvarhelyen élek. Je-
lenleg az erdélyi szászok történetével 
foglalkozom, köztes munkaként szülő-
városom, Szilágysomlyó Római Katoli-
kus Püspöki Főgimnáziumának történe-
tét írom, mert ezt a témát még nem dol-
gozta fel senki.

A hagyományos kultúrákban az új 
elemekkel szembeni kulturális attitű-
dök nem voltak túl pozitívak. Az ide-
gen, ismeretlen elemeknek hosszú 
csatát kellett vívniuk ahhoz, hogy a 
kulturális rendszer részévé váljanak.

Erdélyben sem volt ez másként. 
Bár Erdély Európa határvidékén volt, 
ahol az alaplakosságot változatos gaz-
dasági és társadalmi hatások érték, 
mégis stabilnak volt mondható az 
anyagi kultúra, konzervatívan élt év-
századokon keresztül. Az új elemek-
nek marginalizált helyük volt ebben a 
rendszerben, státus nélkül, kiszolgál-
tatottan kellett szembeszállniuk az ál-
talános bizalmatlansággal. Míg az is-
mert elemek a stabilitást, a biztonsá-
got jelentették, addig az idegen elem 
az egyensúlybó való kilendítést, a sta-
bilitás megbontását asszociálta.

A kultúrnövények európai elterje-
dését, meghonosodását általában már 
feldolgozta a kultúrtörténeti szakiro-
dalom. Beszámoltak róla, hogyan, mi-
lyen úton érkeztek el Európába, kik 
fogadták, hány évtizedet vagy évszá-
zadot kellett a kulturális rendszer 
peremvidékén tölteniük, míg rést 
kaptak a rendszerben, és beékelőd-
hettek ebbe.

A dohánynak is évszázadokon át 
kellett várakoznia, míg beépülhetett a 
székelyföldi gazdálkodási rendszer-
be, és míg felhasználásának módo-
zatait elsajátíthatta az itteni alapla-
kosság.

1981. év előadói – Banner Zoltán, Balázs 
Imre, Szilágyi Júlia, Kántor Lajos, Ri-
toók János, Fodor Sándor, Ferenczi Ist-
ván, Dáné Tibor, prof. dr. Spielmann Jó-
zsef, Ráduly János, Bartis Ferenc, Beke 
György, Tonk Sándor, Lászlóffy Csaba, 
Varró János, Imreh István, Ditrói Ervin, 
Tóth Sándor, Egyed Ákos, Benedek Zol-
tán, Méhes György, prof. dr. Pálffy Béla, 
Vofkori László, dr. Újvári József, Bartha 
Levente, Binder Pál, Szegő Júlia, Dávid 
László, Kányádi Sándor, Wessely Tibor, 
Sebestyén-Spielmann Mihály, Veress 
Magda, Veress Zoltán, Dávid István, 
Benkő Elek, Herédi Gusztáv, Kerekes 
György, Benczédi Sándor, Csép Sándor, 
Szentimrei Judit, Aniszi Kálmán, Pillich 
László, Dehel Gábor, Sylvester Lajos, 
Beder Tibor, Kovács Nemere, Csávossy 
György, Gálfalvy György, Boér Ferenc, 
prof. dr. Módy Jenő. A hallgatóság a vá-
ros magyarságának minden rétegéből 
származott, hetente 50–100 érdeklődő is 
eljött, nem volt ritka a nagy eseménye-
ken megjelenő 300 hallgató sem. Intéz-
ménnyé nőtte ki magát ez a szabade-
gyetem, az egyházakon kívül találkozó 
helyet biztosított fiatalnak, idősnek 
egyaránt, ismerkedési lehetőséget adott 
a fiataloknak. Nagyon sok magyar há-
zaspár a szabadegyetemnek köszönhette 
a megismerkedés lehetőségét. Főisko-
lánk történetének egy szakasza 1984. 
május 10-én zárult, ekkor az államvé-
delem a leváltásomat indítványozta, a fő 
vádpont az volt, hogy 1984. dec. 8-án, az 
országos tiltás ellenére, meghívottunk-
kal, Kántor Lajossal együtt megemlé-
keztünk Kós Károly 100. születésnap-
járól. Az előadások sora nem szakadt 
meg, 1984 szeptembere és 1989 decem-
bere között Jakab Elek mérnök vette át 
az irányítást. A rendszerváltás után ismét 
jómagam kíséreltem meg a folytatást, de 
néhány előadás után pénzbeli támogatás 
híján 1991 májusában ténykedésünket 
feleségemmel együtt befejeztük. Pályám 
állomásai közé tartozik a Szeben me-
gyei RMDSZ vezetésében való részvé-
tel, előbb oktatási-művelődési alelnök-
ként, később megyei elnökként ügy-
ködtem 1996-ig, utána megyei EMKE 
elnökként Kiss Károly unitárius lelkész-
szel és Illyés alapítványi támogatással 
tető alá hoztuk a medgyesi – Szeben me-
gyei – Magyar Házat. Szerkesztőbi-
zottsági tagja voltam a néhány évig meg-
jelenő Nagy-Küküllő havilapnak, ezt 
Medgyes és Segesvár magyarsága 
jelentette meg.

– Munkái alapján legfontosabb tevé-
kenységi területe a helységnévkutatás. A 

helységnévszótár összeállítása hatalmas 
munka. A feleségével, Szabó M. Erzsé-
bettel összeállított Erdélyi helységnév-
szótár című munka 1992-ben jelent meg, 
majd ezt követte az Erdély, Bánság és 
Partium történeti és közigazgatási hely-
ségnévtára. A kötetek hatalmas informá-
cióanyagot tartalmaznak. Összeállítá-
sukkor milyen munkamódszereket alkal-
mazott, akadt-e segítség?

– Diákjaim között voltak magyarok, ro-
mánok, szlovákok, németek, cigányok, 
számukra részemről nem volt felállítva 
külön mérce. Elbeszélgetve velük, min-
dig visszatérő kérdés volt: melyik hely-
ségből származnak, van-e annak a romá-
non kívül más neve is. Nagyon bosz-
szantott, amikor magyar vagy esetleg né-
met gyermek a faluja nevét románul adta 
meg. A 80-as évek elején elkezdtem cé-
dulákon gyűjteni a Medgyes környéki 
helyneveket, a tevékenységemet kiter-
jesztettem később egész Erdélyre. Az el-
készült és legépelt névanyaggal 1987 tá-
ján jelentkeztem a kolozsvári Kriterion-
nál, ahol jóindulattal eltanácsoltak, a 
Ceauşescu éra legvégén nem volt il-
domos nemzetiségi helységnévgyűjtés-
sel foglalkozni. 1992-ben jelenhetett 
meg 10.000 példányban a Kriterion Ké-
zikönyvek sorozatban az első, három-
nyelvű (román, magyar és német) hely-
ségnévszótáram. A kis könyv sikerén 
felbuzdulva kutatni kezdtem Erdély, 
Bánság és Partium helységeinek néva-
nyagát, történeti és közigazgatási múlt-
ját. Több mint 400 kiadvány (népszám-
lálási kiadványok, monográfiák, okle-
véltárak, lexikonok, helységnévszótá-
rak, statisztikák, folyóiratok stb.), a bras-
sói, marosvásárhelyi, kolozsvári, szat-
márnémeti, budapesti, bécsi levéltárak, 
megyei könyvtárak anyagai, a németor-
szági Erdély Intézet – Siebenbürgen Ins-
titut, Gundelsheim/Neckar fénymásolt 
anyagai, a budapesti Hadtörténeti Intézet 
térképtára, a budapesti Központi Statisz-
tikai Hivatal központi könyvtára, a Tele-
ki László Intézet könyvtára segítettek az 
anyag összeállításában. Külön köszönet 
illeti a Teleki László Intézet főmunka-
társát, Bárdi Nándort, aki állandó segí-
tőm és támogatóm volt. A székelyud-
varhelyi Dokumentációs Könyvtár veze-
tője, Róth András Lajos támogatását és 
segítségét ugyancsak köszönöm. A ta-
nyavilág és telepek mai állapotának fel-
mérésére több mint 300 db, postán el-
küldött levélben érdeklődtem a telepü-
lések lelkészeinél, pedagógusainál, a ki-
sebb létszámú nemzetiségek (csehek, 
szlovákok, szerbek, horvátok, bolgárok, 

lalta fel a szervezői szerepet, melyek vol-
tak a munka nehézségei, szépségei?

– Tanárként több helységben tevékeny-
kedtem. Tanítottam Szilágy megyében 
Szilágysomlyón, Perecsenben, Szeben 
megyében Erzsébetvároson (Elméleti 
Líceum és Mezőgazdasági Líceum), 
Kiskapuson (Elméleti Líceum, majd 
Vegyipari Líceum) és Medgyesen (Bát-
hory István Általános Iskola, Axente Se-
ver Líceum magyar tagozata). Szeben 
megyébe medgyesi származású felesé-
gem révén jutottam 1969-ben, áthelye-
zéssel. Itt egy más világba csöppentem, a 
szilágysági életvitel merőben különbö-
zött a Szeben megyei állapotoktól. Eb-
ben az új környezetben magyarként két-
szeresen kellett bizonyítani, sokkal töb-
bet kellett felmutatni ahhoz, hogy em-
berileg, szakmailag elismerjenek, érté-
keljenek. Itt a magyar és román nyelv 
mellett illett ismerni a német nyelvet is. 
A városban akkor megközelítőleg 
10.000 magyar és közel 13.000 német 
anyanyelvű élt. A szász környezet, a 
szász műveltség, a hagyományok meg-
határozták az emberi kapcsolatokat, a 
társasági szokásokat. Akiket a szászok 
befogadtak, azok hosszú időn át élvez-
hették barátságukat. Amikor 40 évvel 
ezelőtt Medgyesre kerültem, ott egy gaz-
dag művelődési élettel találkoztam. 
Működött a háromnyelvű szabadegye-
tem, a háromnyelvű népszínház, kóru-
sok, néptáncegyüttesek, zenekarok stb. 
A szabadegyetem magyar tagozatát ak-
kor Koncz Ilona tanárnő vezette a Sze-
ben Megyei Magyar Dolgozók Tanácsá-
nak támogatásával. 1970 őszén felesé-
gemmel, Mayer Erzsébettel bekapcso-
lódtunk a szabadegyetem szervezésébe, 
majd vezetésébe. Koncz Ilona nekünk 
adta át a stafétabotot, az intézményből 
rövidesen országszerte ismert népi egye-
temet alakítottunk ki. Az előadások szín-
tere előbb a Városi Művelődési Ház volt, 
később a Városi Szakszervezeti Művelő-
dési Ház keretében működtünk, élvezve 
az intézmény anyagi és erkölcsi támo-
gatását is. Nem hagyhatom ki Hudea 
Achimet, a művelődési ház akkori igaz-
gatóját, aki szívügyének tekintette sza-
badegyetemünk működését. Hetente tar-
tottuk összejöveteleinket, mindig azon a 
hétköznapon, amikor nem volt magyar 
adása a román televíziónak. Abban a sze-
rencsés helyzetben voltunk, hogy meg-
hívhattuk és megismerhettük az akkori 
erdélyi és bukaresti magyar tudomá-
nyosság, az irodalmi és művészeti élet 
kiválóságait. Előadást tartott körünkben 
– a teljesség igénye nélkül, az 1980., 

A dohány azon kultúrnövények 
egyike, amely Amerikából szárma-
zott, és a hagyomány szerint már Ko-
lumbusz felfigyelt rá. Első leírása Ro-
man Pane spanyol szerzetestől szár-
mazott, aki Kolumbuszt második útjá-
ra elkísérte. A XVI. század derekán 
már Európában is feltűntek a dohány-
ültetvények, jelezve a növény terjedé-
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sének folyamatait.

Erdélyi meghonosodását Benkő 
József székely polihisztor, a középaj-
tai pap, történész és botanikus ismer-
tette 1792-ben. Benkő a kultúrnövény 
első felbukkanását a XVI. század vé-
gére tette, majd fokozatos terjedését a 
XVII. század elejétől kezdve követte 
nyomon. Úgy vélte, hogy – akárcsak a 
kávét – a dohányt és a dohányzás szo-
kását is a törökök honosították meg 

2vidékünkön.  Benkő munkájának ér-
deme, hogy ismertette a dohány vidé-
künkön elterjedt válfajait, és megem-
lékezett ezek köznépi elnevezéséről. 
A XVIII. században tehát már több 
válfaját ismerte az erdélyi lakosság: a 
Basa dohányt, amely apróbb és vasta-
gabb levelű, a gagyás dohányt, amely 
szélesebb és hosszabb levelű, a török 
dohányt, amely apró növésű, a cigány 
dohányt, amelyet alávalóbbnak, csí-
pősnek és csupán forrázás nyomán 
használhatónak vélt. A virginiai do-
hányt először hidvégi gróf Nemes Fe-
renc királyi tanácsosnál látta, de is-
merte az enyves, a puja, a fatsagos, a 
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fürtös és a csipkés válfajait is.

Népi kultúraMegkérdeztük

Dohányvágó

A szemerjai        dohánytermesztés


