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ÉVFORDULÓK 

Buda visszafoglalásának 
történelmi körülményei 

Buda visszavívása (1686. szeptember 2.) nemcsak magyar, hanem nemzetközi értelemben véve is nagy 
jelentőségű és horderejű esemény, amit annak idején egész Európa megünnepel t . Fordulópont az oszmán 
hatalom és az európai nemzetközi koalíció, a Szent Liga (a Habsburg-uralkodó mint német-római császár és 
magyar király, Velence, Lengyelország, Oroszország pápai védnökség alatt létrehozott szövetsége) között 
1685 után kibontakozó és 1699-ben, majd végérvényesen 1718-ban lezáruló háborúban. Olyan kiemelkedő 
esemény, amely — miként a harmincéves háború (1618—1648) — a kont inens egészére kihatot t , és döntő 
változásokat hozott a nemzetközi hatalmi egyensúlyban, különösen Közép-Kele t -Európa és a Medi ter raneum 
népeinek történetében. Visszaszorította az oszmán birodalom európai hata lmát , lezárta több évszázados 
európai expanziójának korszakát , kiiktatta Közép-Európa népeinek tör ténetéből az évszázadokon át tartó 
török háborút , és Magyarország egészét visszakapcsolta az európai közösségbe. 

E nagy jelentőségű küzdelemben nemcsak a Szent Liga csapatai vet tek részt, számos ország (Franciaország, 
Anglia, Itália, Spanyolország, Svédország stb.) önkéntesekként küldte el fiait, segédcsapatként harcolni. 
A korabeli Európa hatalmas, közös anyagi á ldozatokkal és szellemi energiáinak megfeszítésével — a kora 
újkor technikai , szervezési, hadművészeti tudásanyagának, diplomáciai és ideológiai teljesítményeinek 
összességével — járult hozzá a győzelemhez. 

Hangsúlyozandó tehát , hogy az európai erők — korabeli kifejezéssel élve: a keresztény világ — 
fölülkerekedése szoros összefüggésben áll azzal a folyamattal , amit az újkori Európa születésének nevezhe-
tünk. Az európai országok és népek összefogása a 17. század nagyszabású diplomáciai és politikai eredménye 
volt. 

Az oszmán hatalom elleni nemzetközi összefogás igénye az európai protoindusztriális fejlődés 
szükségleteinek (a török területek nyersanyaglelőhelyei, kereskedelmi útjai , piacai) és a 17. század második 
felében belső reformokkal megerősített és új támadásba lendülő oszmán hatalom expanziós akcióinak (Kréta, 
Erdély, Lengyelország, Oroszország, Bécs) kihívására fogalmazódott meg. A törökellenes nemzetközi 
koalíció elvi és gyakorlati alapjait és kereteit — a 16. századi javaslatok és próbálkozások után — a westfáliai 
békével (1648) kialakuló hatalmi helyzet talaján született tervek és előterjesztések dolgozták ki. Ezek 
Velencétől Lengyelországig, Angliától Franciaországig, a német fejedelemségektől a román vajdaságokig, az 
erdélyi fejedelemségtől Horvátországig, a pápai államtól Moszkváig és Magyarországig egész Európát 
foglalkoztatták és olyan személyiségeken kívül, mint Zrínyi, Turenne , Milton, Sobieski, Leibnitz, magyar 
politikusok nevét is megörökítet ték. A megvalósításhoz az európai országok egymás közti ellentéteinek 
feloldásán át vezetett az út, amelynek legfontosabb állomásai Lengyelország és Oroszország, valamint 
a Habsburg-birodalom és Franciaország, továbbá Anglia érdekellentéteinek egyeztetése, vagy alárendelése 
voltak a közös nagy célnak. A Szent Liga eredményes működésének gazdasági alapjait az országok népeinek 
munkája és az teremtette meg, hogy mozgósítani tud ták részben az egyházi vagyont, részben Európa 
pénzembereinek tőkéjét a nagy vállalkozásra, és á th idal ták a szövetségesek belső ellentéteit. N e m kevésbé 
fontos feltétele volt a győzelemnek, hogy mint t i tkos szövetségesek és segítők, az oszmán birodalom hatalma 
alatt vagy érdekszférájában élő országok és népek is részt vettek a küzdelemben. így az erdélyi fejedelemség, 
továbbá a román fejedelemségek (Moldva és Havasal föld) és a balkáni országok népei. 

A háború közös ideológiája a keresztény szolidaritás jegyében születet t ; ez ideiglenesen há t té rbe szorította 
a dinasztikus és az állami ellentéteket. 

Magyarország a 15. század óta megállás nélkül ta r tó és súlyos véráldozatokat követelő harcokban 
tartóztatta fel a török terjeszkedését. Amikor az ország Mohács után három részre szakadt szét, saját erejére 
hagyatkozva karddal és politikai eszközökkel folyta t ta a küzdelmeket a magyar államiság megtartásáért . 
Hazánk területén két világbirodalom ütköző vonala húzódott keresztül. A kivérzett magyar társadalom a 17. 
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század második felének döntést érlelő évtizedeiben egyre súlyosabb és tragikusabb érdekellentétbe került 
a Habsburg császár és magyar király dinasztikus politikájával. A királyhű magyar politikusok és az erdélyi 
fejedelemség európai kezdeményezésekkel egybekapcsolódó nagyszabású vállalkozása (1663—1664) 
a törökök kiűzésére meghiúsult . A magyar politika többszörösen megosztva, részben törvényenkívüliségbe 
szorulva a török hatalom szférájában is kereste a csonka államiság lehetőségét. Thököly Imre, a török és 
f rancia támogatással létrehozott Felső-Magyarország fejedelme, a Habsburg-ellenes e rők oldalán remélte 
a magyar államiság megtartását , miközben Sobieskivel és Eu rópa protestáns országaival is mindvégig 
megtar tot ta kapcsolatát. 

Az 1683-as esztendő dön tő fordulatot hozott az európaiak és az oszmán birodalom hatalmi erőviszonyai 
között. A török kísérlet Bécs bevételére összefogásra késztette az európai hatalmakat . A nemzetközi koalíció 
hadseregének elsöprő győzelme (1683. szeptember 12.) a török közép-kelet-európai hatalmát visszaszorító 
másfél évtizedes háború nyitánya lett. A Habsburg császár és magyar király, továbbá Lengyelország, Velence, 
majd Moszkva pápai védnökség alatt megkötöt t szövetsége, a Szent Liga 1684-ben megindítot t háborúja 
súlyos küzdelmek — sikerek és kudarcok — u tán 1686-ban jelentős állomásához érkezet t : Magyarország jövő 
fejlődése szempontjából tör ténet i jelentőségű volt Buda visszafoglalása. 

Buda ostromát a Szent Liga hadserege 1686. június 18-án kezdte meg. Ugyanakkor Sobieski János 
északkeleten, Velence a Balkánon indított támadást a török ellen. Buda ostromában évszázados tapasztalatok 
érvényesültek, amikor egyidejűleg Magyarország egész területén támadást indítottak, hogy lekössék a török 
végvárak erejét, s elvágják az ellenfél utánpótlási vonalát. Az ostrom sikeréhez azonban hathatósan 
hozzájárult a korabeli hadi technika új vívmányainak alkalmazása. A Lotharingiai Károly és Miksa 
Emmanue l vezetésével, Európa és Magyarország minden szegletéből származó harcosok részvételével a vár 
déli és északi oldalán alapos technikai és tüzérségi előkészítés után többször indítottak hősies rohamokat . 
Miután az elszántan harcoló várvédők felmentésére érkező nagyvezér hadseregét is visszaszorították, 
mindkét fél hatalmas véráldozatai és szenvedései árán 1686. szeptember 2-án délután döntő rohammal 
bevették Buda várát. Abdur rahman , az utolsó budai basa méltó el lenfélként , harcosai többségével hősies 
harcban elesett. A magyar királyok székhelyéről 150 év után lehullott a félhold, Mátyás király egykori fényes 
palotája a várossal együtt füstölgő romhalmazzá vált. 

Buda visszavételétől azonban még súlyos, váltakozó sikerrel folyó, keserves harcok vezettek a háborút 
lezáró karlócai békéig (1699). 

A Magyarország török területeinek visszafoglalásával és az országegység helyreállításával végződött 
háború európai kihatású teljesítmény volt : a Szent Liga nagy teljesítménye történelmi te t t . A hadszíntérré 
vált Magyarország népe ismét hosszú éveken át viselte a pusztító háború súlyos megpróbáltatásait . A háború 
anyagi terheinek oroszlánrészét Magyarország viselte. Buda visszavívásában mintegy 15 000 magyar katona 
vett részt ; részben királyi magyarországiak (pl. Esterházyak, Batthyány Ádám, Bot tyán János), részben 
Thököly Imre Habsburg-zászló alá állott hívei (pl. Petneházy D á v i d , Fiáth János) tün te t ték ki magukat. Bár 
a magyar katonaság — ahogy akkortáj t nevez ték: a nemzeti milícia — elsősorban helyőrségi szolgálatot látott 
el, nem egy fontos török vár körülzárását is rájuk bízta a Hadi tanács . Thököly Imre, aki mindent megtet t , 
hogy a magyar érdekekér t állami szinten kapcsolódhassék be a Szent Liga vállalkozásába, az erőviszonyok 
alakulása folytán hazájából kiszorulva törökországi emigrációba kényszerült. 

A visszafoglalt Magyarország államiságát nem állították helyre. A bécsi udvar a török alól felszabadított 
részeket fegyverrel szerzett területeknek nyilvánította. E részeket az osztrák Udvari Kamara , közvetlenül 
pedig a Budai Kamarai Adminisztráció igazgatása alá rendelte, tehát kivonta a magyar rendi intézmények 
rendelkezése alól. Miközben idegen főtisztek és hadseregszállítók, aulikus magyar főurak és katolikus 
egyháziak hatalmas bir toktesteket kaptak itt, a felszabadított terüle tek eredeti nemességének birtokjogát még 
akkor is csak a bir tokérték 10%-ának, az ún. „ fegyvervál t ságnak" lefizetése után ismerték el, ha azt 
támadhata t lan iratokkal tud ták igazolni. Az ide menekült szerbekből katonai határőrvidéket formáltak, 
amelyekre nem terjedt ki a nemesi vármegyék fennhatósága. Mindezen intézkedések kétségkívül szöges 
ellentétben álltak a kor magyar rendjei által szentnek és sér thetet lennek tekintett és fél tve őrzött alkot-
mánnyal . Pedig a katonaság folyamatos jelenléte amúgy is automat ikusan csorbította a magyar rendi 
intézmények jogkörét, a jobbágynépre pedig nálunk szokatlanul súlyos állami te rheket rótt. 

Valójában azonban mindezek egy, az ország további fej lődése szempontjából kétségtelenül pozitív 
változás negatív kísérőjelenségei voltak. A bécsi központi kormányzat , amely már jó másfél százada 
sikertelenül küzdött a magyar rendekkel az ország szoros betagolása érdekében, a visszafoglaló háború 
katonai diadalait fe lhasználva igyekezett megváltoztatni Magyarország és a Habsburg-birodalom más 
részeinek viszonyát. S ha intézkedéseinek egyikét-másikát az u tókor történeti értékelése a magyar fejlődésre 
károsnak ítéli is, ez nem homályosíthatja el azt a tényt, hogy mindeközben a tö tök uralmat valóban 
felszámolták Magyarországon, s ez főleg ugyanannak a kormányza tnak köszönhető. 

Elismert tény, hogy a legrosszabb európai feudális struktúra is összehasonlíthatatlanul tágabb teret enged 
a fejlődés irányába ható gazdasági s társadalmi mozgásoknak, mint az a szerkezet, amelybe a török uralom 
Magyarország középső részét belekényszerítette. A despotikusán kormányzot t , minden lényeges életmegnyil-
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vánulást a hadsereg érdekeinek alárendelő oszmán államszervezet még a török etnikumú, muszlim vallású 
népesség magán- és csoportérdekeinek is rendkívül csekély mozgásteret engede t t ; a török bi rodalomban még 
a muszlimoknak sem voltak olyan szervezeteik és intézményeik, amelyeknek révén törekvéseiknek érvényt 
szerezhettek volna. Az ál landó létbizonytalanságban élő, ide-oda dobált hűbérbir tokosoknak egyetlen célja 
lehetett : alattvalóiktól minél kisebb befektetéssel minél többet kicsikarni. A közvetlen kincstári kezelésben 
álló b i r tokokon minden túlcentralizált irányítási szisztéma örökös rák fené je : a tisztviselői önkény és 
korrupció gátolta a folyamatos fejlődést. Nálunk a török uralom azonban nemcsak immanens vonásai miatt 
hatott torzí tóan, hanem elsősorban azért , mert másfélszáz esztendőre hazánk földjére plántál ta a szüntelen 
háborúskodást . A török hódí tók ellen folytatott honvédelmi háborúk — kivált az ún. „t izenöt éves háború" 
(1593—1606) — zúzták szét a megszállt terület középkori magyar településszerkezetét, te t tek gyéren lakott 
pusztasággá némely, tizedeltek meg más országrészeket , amit nem ellensúlyozhattak a városok török 
igazgatási, katonai , muszlim művelődési célú építkezései, sem egyes mezővárosok és a marhakereskedő réteg 
gyarapodása. A szakadatlan háborúk pusztították el a magyarországi népesség másfél évszázados természetes 
szaporulatát , s változtatták meg végzetesen, visszafordíthatatlanul az ország etnikai összetételét. Ezek 
szaggatták szét a korábbi gazdasági kapcsolatok f inom szövevényét, lökték vissza a magyar gazdaságot az 
extenzív művelési formák út jára , s tették lehetetlenné, hogy jobban közelítsen a nyugati fejlettségi szinthez. 
S végső soron ezek a háborúk hají tották ezt a korábban egységes és a térségben erősnek számító országot 
a hadak országútjának szélére, ahol néha puszta létéért is küzdenie kellett. Magyarország az újkori Európa 
születésének korában a nyugatihoz mérve amúgy is visszamaradott fej lődésű kelet-európai régióhoz tartozott, 
a török jelenléte és a szakadat lan háború azonban sokszorosára nagyítot ta ennek kedvezőtlen kihatásait. 

A Habsburg-birodalomba tagolt ún. királyi Magyarország rendjei — némelykor a töröktől függő , de belső 
ügyeit önál lóan intéző erdélyi fejedelemség segítségével — kemény küzdelmet folytat tak a központi 
kormányzattal a viszonylagos különállás fenntar tása , a külön magyar érdekek érvényesítése érdekében. 
A magyar rendek néha a török segítségét is igénybe vették a Habsburg-kormányzat ta l szemben különállásuk 
megőrzéséért folytatott harcukban, ez veszélyes kétélű fegyver volt. Igaz, a törökség által ide importált 
értékes keleti anyagi és szellemi műveltségi hatások Nyugatra közvetítésében a törökök által meghódított 
magyar területek is jelentős szerepet játszottak, s mindeközben azokból maguk is prof i tá l tak egyet-mást 
(a török díszítőművészet, zene, lakáskultúra, öl tözködés s étkezési szokások számos eleme beépült a magyar 
kultúrába). Mindez azonban vajmi kevés kárpótlás az elszenvedett károkér t . 

Az 1685 és 1699 közt folyt felszabadító háború igazi jelentősége abban áll, hogy — igaz, súlyos újabb 
károsodások út ján — jó időre megszüntette a feudális kori magyar fej lődés legnagyobb gát já t : a háborút . Ha 
döcögve és béklyózottan is, a részben újra egységessé vált Magyarország végre megindulhatot t a békés 
gazdasági-társadalmi fejlődés út ján. S ha a felszabadító háborúk utáni időszakban valamit sikerült le-
dolgoznia a fejlődésben élenjáró területek mögötti hátrányából, úgy abban érdeme van annak a tisztnek és 
ka tonának — legyen magyar, német, olasz, spanyol, francia vagy bármely más nemzetiségű, aki a háborúban 
vérét hul lat ta . Buda visszavívása — a visszafoglaló háborúk minden visszássága ellenére — a magyar 
történelem legpozitívabb eseményei sorába tartozik. 

A nógrádi szénbányászat 125 éve 
1861. május 14-én alakult meg az első, üzemszerű bányászatra szerveződött bányatársulat a nógrádi 

szénmedencében. A Szent Is tván Kőszénbánya Társulat neve később többször változott, 1868. augusz-
tus 6-tól vette fel a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. nevet. Az elmúlt százhuszonöt évben a nógrádi szén-
medence a magyar gazdaságnak, a társadalmi folyamatoknak szerves és jelentős részévé vált. Jelentős 
műszaki alkotások létesültek a területen (1892-ben először az országban itt épült villamos vontatás, az 
1920-as években réselőgépes kísérletek folytak, a kötélszállitás ál talánosan használt volt), széles körben 
épültek kolóniák, népházak. A szénmedence kezdet től a munkásmozgalom egyik fellegvára volt. Az első 
sztrájk a vasutat építő és a bányában dolgozó munkások elégedetlensége következtében 1867-ben rob-
bant ki és a felszabadulásig számos — sajnos emberéleteket is követelő — munkásmegmozdulás ját-
szódott le. A nógrádi honismereti és üzemtörténeti kuta tómunka, a megyetörténet számos igényes fel-
dolgozása sok részletet tár t már fel eddig is ezekről az eseményekről. 

A felszabadulás után a szénmedence elsőként fogott a termeléshez, szolgálva az újjáépítés, majd az 
iparfejlesztés szénigényének kielégítését. Ma a nógrádi szénbányászat lényegesen csökkent létszámmal 
és termelőüzemmel, évente egymillió tonna szénnel látja el az országot, egyre jobban korszerűsítve a 
föld alatt i termelést és a külszíni szénelőkészítést. 

A 125 év múltjának ismerete egyben a jövő fejlődésének az alapja is. Ezért a Nógrádi Szénbányák 
több rendezvénnyel emlékezik politikai, társadalmi és technikai múltjára. A tudományos emlékülések 
mellett az újjáalakított föld alatti múzeum névadója (a múzeum a Pothornik József nevet veszi fel), 
ugyanitt a külszíni skanzen és dombormű avatása, túrák a munkásmozgalmi és bányászati múlt útvo-
nalain, bányászatra emlékeztető emlékmű (F-típusú jövesztőgép) felállítása a Sólyomhegyen, és más ren-
dezvények teszik a megye, az ország számára emlékezetessé az évfordulót . A jubileumi évhez jelentós. 
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mértékben járulnak hozzá a nógrádi üzem- és honismereti, meg a múzeumi körök szakemberei és a tár-
sadalmi alkotói, ak iknek tevékenysége szintén gazdagította az eddigi időszakot. A nógrádi szénbányá-
szat emlékére szervezett programok 1986. május 14-én, az első bányavállalat alapí tásának emlékére ren-
dezett jubileumi üléssel kezdődtek. 

Krisztián Béla 

Pável Ágoston emlékezete 
m 

Neve sajnos nem eléggé ismert a nemzet tudatában. Pedig megérdemelné. A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola mai hallgatói, raj tuk kívül néhány szombathelyi lokálpatrióta, továbbá a 
nyelvészek és a népra jzkuta tók ismerik alaposan sokoldalú tudományos, tudományszervezői, pedagógiai 
és költői munkásságát. Pedig neve és munkásságának ismertetése az összes jelentős lexikonunkban meg-
található. A Magyar Néprajz i Lexikon 4. kötetében Kósa László többek között a következőket í r ja: 
„Pável Ágoston nyelvész, néprajzkutató. Tanár i , majd doktor i diplomát szerzett a budapesti egyete-
men. 1928—1942 között vezette a szombathelyi múzeum néprajzi tárát. Szlovén (vend) származású, 
elsősorban saját népe, illetve nemzetisége népi kul túrájának és i rodalmának, valamint a magyar—szlovén 
kulturális kapcsolatoknak kutatója volt. Magas szintű szlovén filológiai ismeretei miatt 1920 után meg-
hívták a ljubljanai egyetemre, de nem fogad ta el a fölkínált tanár i állást. Egyre inkább elszigetelődve 
Szombathelyen élt, és a lkot ta meg értékes é le tművét ." 1 

Kiss Gyula nyugalmazott főiskolai tanár , a jeles Pável Agoston-kutató a tudós pedagógus és szerkesz-
tő kettős elkötelezettségéről ír. Egyrészt: „ A Mura melletti szlovénség fia holtáig hű maradt népéhez 
és annak kultúrájához, másrészt az őt befogadó magyarság ha ladó kulturális törekvéseihez és kultúrá-
jához is" ragaszkodik. Majd így folytat ja: „ A Magyar Tanácsköztársaság bukása u tán , 1920-ban bün-
tetésből Szombathelyre helyeztetvén — gimnáziumi tanári munká jának ellátásán túl — a legkorszerűbb 
elveknek megfelelően alakí t ja ki és irányítja Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesületének 
könyvtárát , segíti jobb időkre átmenteni az egyesület rendkívül mostoha körülmények között tengődő 
múzeumát, végezetül pedig 1934-ben a megye tudományos folyóiratát indítja meg, s 1941-től Dunán-
túli Szemle címen Vas, Veszprém, majd Zala megyék közös orgánumává fejleszti. Mindezekkel — le-
írhatatlan anyagi nehézségek között, a hivatalos Magyarországtól még formálisan is alig támogatva — 
sikerül olyan tudományos műhelyt kialakítania maga körül, amely — legalábbis a hatását illetően — bi-
zonyos mértékben akár el nem nyert egyetemi katedrájáért is kárpótolhat ja ." 2 

A következőkben d ióhéjban megkísérlem bemutatni Pável Ágoston sokoldalú munkásságát . 

Tudományos munkássága 
a) Nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok. Itt csupán főbb dolgozatainak cimét szeretném fel-

sorolni: Az Orpheus monda rokonai a délszláv népköltészetben; Két szláv—magyar tárgyú értekezés 
(Melich János és Asbóth Oszkár Szláv jövevényszavaink című tanulmányait muta t ja be). A Bankó 
leányról szóló széphistória délszláv forrásai; A Hunyadiak a délszláv népköltészetben. Nem tudok vala-
mennyiről szólni, de két problémát szeretnék bővebben kifejteni. Az egyik a Szláv jövevényszavaink. 
Itt is és később is, más tanulmányaiban is beszél arról, hogy valamikor ezer évvel ezelőtt mintegy 300 
szláv szó került a nyelvünkbe. (Pl. bagó, bajusz, béres, bűn, boszorkány, kincs, kormány, megye, püs-
pök és törvény); ma pedig mi és a németek adunk át szavakat a szomszédos szláv népeknek . Ez a szom-
szédos népeknél szinte természetes, és súlyos hiba két nép, két nemzetiség egymás ellen fordítása. Pável 
a magyar és a délszláv kapcsolatok építője abban a korban, amikor ez nem volt népszerű dolog Kelet-
Közép-Európában. „Két nép hű f i ának" vallja magát, a nemzetiségeknek szerinte mindenüt t az orszá-
gok között i híd szerepét kell betölteniük. 

b) Néprajzi tanulmányok és jegyzetek. Pável Ágoston válogatott tanulmányait és cikkeit leánya, Si-
monné Pável Judit és Rózsa Béla rendezte sajtó alá, ebben a néprajz több mint 100 oldalt kapott. Pon-
tos és hiteles leírást o lvashatunk az ő r s é g és Muravidék népi táplálkozásáról, lakásviszonyairól, a ma-
gyarok és a szlovén-vendek életmódjáról, nyelvjárásáról, gazdálkodásáról. Pável Ágoston néprajzi gyűj-
tőútjait térképen mutatja be. Feltünteti azt a mintegy 30 magyar és szlovén települést, ahol gyűjtött. 
E gyűjtőterület határolópontjai Óriszentpéter és Vashidegkút (Cankova) , északon Szentgot thárd, délen 
Muraszombat. A terület ma Magyarországhoz és Jugoszláviához tartozik. A gyűjtőutak eredményeként 
született dolgozatokban fontos anyagot közöl az itt élő lakosság életéről, hétköznapjairól , munkájáról, 
szokásairól (Nyílt tűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál. Örségi képek, Rigászás a Vendvidéken és az 
Örségben). Megismerkedhetünk az őrségi és a muravidéki olajütéssel. Megtudjuk, hogy hányfélekép-
pen fogyasztja a Nyuga t -Dunán tú l déli csücskében élő ember a tököt , hogyan történik a köles és a haj-
dina vetése, ápolása, megmunkálása, cséplése, étkezési célra való felhasználása. Bepillantást nyerhet az 
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olvasó az ő r s é g egyik településének, bzalafőnek ősi mesterségeibe, a halászatba és a vadászatba. Vizs-
gálja a lentermelést és -feldolgozást, valamint a mosás hagyományos munkafolyamatát a folyóvízben. 
Pá vei Ágoston gyűjtés közben rajzokat is készített, az eszközöket pontosan leírta, a szereplőket le-
fényképezte. 

Tudományszervezői munkássága 
Mint már láttuk Pável Ágoston minimális tiszteletdíjért szervezte, irányította a Vas megyei Kultúr-

egyesület több intézményét, továbbá megindította a Vasi Szemlét, mely kezdetben a megye, majd Nyugat-
Magyarország legfontosabb tudományos folyóirata lesz. A szerény tudós — miként Arany — önmaga 
teljesítményével soha nem volt megelégedve, mégis egy alkalommal k imondta : „Magyarországon ma, 
a fővárost kivéve sehol sincs olyan magas színvonalú irodalmi és művészeti élet, mint Szombathelyen" . 3 

Ez a kijelentés teljesen megalapozott . Csak csodálni lehet, hogy a Vasi Szemlében mennyi tanulmány 
látott napvilágot a megye területének több ezer éves múltjáról, történelméről , egyházművészetéről, a 
dunántúli irodalomról, a vasi népi építészetről, ö n á l l ó kiadványokat is megjelentetett — mintegy tizen-
ötöt — , melyeknek anyaga — témáit illetően is — jóval túllépi a megyehatár t , a Dunán tú l t , sőt az or-
szághatárt is. Némelyik cikkre, tanulmányra Európában is felfigyeltek. Pável Ágoston remek szak-
embergárdát épített ki maga körül (Smidt Lajos, Tóth János), de írtak a folyóiratokba egyetemi taná-
rok és kuta tók az ország minden részéről. Igaza van Kiss Gyulának abban, hogy a Pável Ágoston által 
Szombathelyen létrehozott tudományos munkának a koronája a Vasi Szemle volt. „Folyóira tában tud a 
legnagyobb hatásfokkal és a legmesszebbre hatóan önismeretre, ér tékeink vállalására és fenntar tására , 
mások értékeinek megbecsülésére tanitani. Errő l a maga alkotta katedráról neveli elébb a megye, ké-
sőbb Nyuga t -Dunán tú l értelmiségét szellemi igényességre, áldozatvállalásra, tudományos alkotómun-
kára." A szerző a továbbiakban felidézi Pável Ágoston szerkesztői, muzeológusi és könyvtárosi munka-
kapcsolatát a falusi taní tókkal , orvosokkal, papokkal , jegyzőkkel. A kapcsolat minden esetben egyen-
rangú és korrekt volt. E n n e k köszönhető, hogy évi 4 pengős pártolói díj mellett 1944 őszéig fenn tu-
dott maradni a folyóirat. S a fenntar tás költségeit zömében Vas megyei értelmiségiek vállal ták, mint-
egy 500 fő. 4 

Szólni kell Pável Ágoston műfordí tói tevékenységéről is, valamint arról, milyen nagyszabású mun-
kát végzett a magyar kultúra Jugoszláviában tö r ténő népszerűsítése érdekében. Jelentős szerepe volt ab-
ban, hogy Az ember tragédiája szlovén nyelven megjelenjék.5 Cikket ír Cankarról , a szlovén nép nagy 
regényírójáról magyar és szlovén folyóiratokban, továbbá Elin Pelinről, a bolgár Gorkijról .6 

Szombathely és Vas megye tudományos — kulturális életének a motorja. így például kezdeményezi 
Magyar László világhírű utazó obeliszkjének a felállítását a megyeszékhelyen, továbbá Széchenyi Ist-
ván, és Gáyer Gyula, kiváló botanikus emléktábla-avatását . 1944-ben oroszlánrészt vállal az 1900 éves 
Szombathely jubileumának megrendezésében, és a n n a k tudatosításában, hogy mit adott a magyarság-
nak és Európának ez a „szegény, de böcsületes vá ros" . ' 

Pedagógiai tevékenysége 
Szombathelyen hosszú időn keresztül reálgimnáziumban tanított . Nem volt könnyű dolga. Egyrészt 

az iskolatípus, másrészt sokirányú egyéb tevékenysége miatt. Magyar-latin szakos t aná rkén t nagyon 
igényesen dolgozott. 

Már komoly tanári múlt állt mögötte — 21 esztendeje tanított — amikor 1933-ban iskolájában elő-
adást tar tot t az irodalomtanítás céljáról. Felfogása szerint az iskolai és a házi o lvasmányoknak, vala-
mint a magyar irodalmi témájú dolgozatoknak meghatározó szerepe van az if|ú jelleme, világnézete ki-
alakítása szempontjából. Felhívta a figyelmet a tanulók önállóságra nevelésének fontosságára. Elítélte 
a kötelező olvasmányok tartalmi kivonatolását, amit — Sík Sándor irodalomtörténésszel együtt — 
embertelen kínzóeszköznek nevez. Helyette inkább a különböző szempontok szerinti feldolgozást 
ajánlja. Előadásában kifogásolta, hogy gimnáziumban a holt latin nyelvet nagyobb óraszámban tanulják 
a d iákok, mint a magyart.8 

Kiváló kosztos d iákjának, Weöres Sándornak a tehetségét már korán felismerte.9 „ É n — ki talán 
mindenkinél jobban ismertem Sándor diákot — merem állítani, hogy Weöres már az iskola kur ta pórázán 
is inkább író volt, mint d i á k . " Első verseskötetéről írott elismerő szavait így fejezi be : „ A magyar iro-

'Fő m i i t : Pável Ágoston válogatot t tanulmányai ci cikkei Szombathely, 1976. (Szerkesztette: dr Simonná Pável J»dn é» 
Rózsa Béla). A kötetben ta lá lha tó térképmelléklet Pável Ágoston gyűjtőterülete . 
2Kiss Gyula: Pável Ágoston és a faluii va»i ér telmiség (Adalékok a honismeret i mozgalom Vas megyei előtörténetéhez). 
A Szombathelyi Taná rképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szombathely, 1978. 205. old. 
'Ünnepi hét. In Pável Ágoston: Válogatott t anu lmánya i és cikkei: Szombathely, 1978. 254. old. 
*öt év In : P Á. im. 261. old 
'Az ember tragédiája szlovénül. I n : P. A. im. 212—215. old. 
«Elin Pelin, a bolgár Gork i j , I n : P Á. im. 205—206. old 
'Az 1900 éves Szombathely In : P Á. im 270. old 
' I rodalomtaní tásunk céljáról (Beszéd). In : P. A. im. 244. old. 
»Weöres Sándor Pável Ágostonhoz intézett leveléből (Csönge. 1932. dec. 19.) In. P A. im. V. képmelléklet 
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dalomtörténetben még nem volt rá példa, hogy valaki t izenöt éves korában ilyen tömöt t tarisznyával es 
ilyen biztos léptekkel indult volna el a halhatatlanság fe lé ." 1 0 

Tanítványát , a félárva Gazdag Erzsi költőt szintén támogat ja . Egy írásban azt kívánja, hogy „a 
Parnasszusra való megérkezése hamaros és diadalmas legyen".1 1 

Mint már említettem, Pável Ágostont a korabeli irodalom költőként is számon tar tot ta . Egy 1936-
ban megjelent verseskötetéről — a Felgyújtott erdőről — Radnót i Miklós írt kr i t ikát a Nyugatban. „ A 
Felgyújtott erdőt ugyanaz az ünnepélyes, kissé primitív érzéskifejezés jellemzi, mint Vak völgy ölén így± 
zsolozsmázok kötetét. Versalkotásában és nyelvében van valami nemes értelemben vet t diákosság, a vers-
értő a kevéssé sikerült verseit is valahogy bájosnak találja és élvezi, s a nyelvvel való sokszor remény-
telen és eredménytelen küzdelmét is érdeklődéssel kíséri, mert a sikertelenség mögött mindig érzi a si-
kerre való törekvést, a költői lelkiismeretet. Ha nem sikerült valami Pável Ágostonnak, akkor az a küz-
delem ellenére sem sikerült . Nyelve erősen költői, szereti a nagy nehéz szavakat, olyanokkal találko-
zunk nála, melyek az utolsó húsz évben nem nagyon szerepeltek a líra szókészletében. Verse mindig 
ünnepélyes, és ez az ünnepélyesség erősen emlékeztet az Adyéra. Az esti csillag nyoszolyába kergeti, de a 
barnakontyú éjszaka és a lompos csend mellett szerencsés képei sorát idézhetnők." 1 2 

A felszabadulás után fontos tette volt az orosz nyelvtanfolyam megindítása a város pedagógusai ré-
szére. Sajnos, sokágú munká jának gyümölcsét nem érhette meg. 

Éle tműve azonban igy is egész. Tisztelheti benne tudós tagját és kultúraközvetítőjét a szlovén n é p ; 
tiszteli benne a tudományszervezőt és polihisztort Magyarország, méltó helyére emelvén nemes törek-
véseit. Az egyre terebélyesedő hazai honismereti mozgalom pedig egyik jelentős felszabadulás előtti kép-
viselőjének ismeri el. Munká já t , teljesítményét bátran odaál l í that ja példaképei közé. 

Vas megye ma is példát mutat a művelődés ápolásában, miként azt az újraindult Vasi Szemle, a szom-
bathelyi Berzsenyi Dánie l Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei és a Vasi Honismereti Köz-
lemények színvonalas cikkei , tanulmányai bizonyítják. D e hivatkozhatnék a szabadtéri néprajzi mú-
zeumra vagy a szombathelyi képtárra is, melyek anyaga tiszteletet és elismerést ébreszt nemcsak szerte 
e hazában , hanem a nagyvilágban is. 

Tungli Gyula 

Lakatos 
Demeter 

csángó költő 
(1911—1974) 

Lakatos Demeter, 1972. 
(K. László felvétele) 

Sohasem láttam Lakatos Demeter t , nem jártam Moldvában, Szabófalván, ahol élt. Folyóiratokban ta-
lálkoztam először a nevével, majd Domokos Pál Péter moldvai csángómagyarokról tar tot t előadásában 
hallottam róla. 

Lakatos Demeter csángó költőt többször felfedezték és hamar elfelejtették. 
Ds ida Jenő volt az első, aki lelkesedéssel bemutat ta őt a Keleti Újságban, 1935-ben. Széfeddin Sefket 

bej, a török származású magyar újságíró és f i lmrendező moldvai magyar falvakat járva bukkant Lakatos 
Demeterre , ahogy könyvében megírja. 

Ezu tán sok évig tartó szünet következett . 
Ismereteim szerint Faragó József kolozsvári folklorista volt, aki újra bemutatta őt az Utunkban , 1956-

ban. Ezu tán kezdődtek el a iszórványos ismertetések Erdélyben és nálunk is. Erdélyben Beke György 
tette a legtöbbet a csángó népköltőért , szívén viselte a sorsát, újra és újra felidézte személyét folyóiratok-
ban és könyvekben is. N á l u n k a közönség Újváry Lajos festőművész Kortársban közölt emlékezetes sorai-
ból szerezhetett tudomást az első, név szerint ismert moldvai csángó költőről. 

10Weöres Sándor: Hideg van. In : P. A. im. 258 old. 
1 'Gezdeg Erzsi: Pável Ágo i lon In : P A im. 260 old 
"Radnóti Miklós: Próza, novellák él t anu lmányok Szépirodalmi, 1971. 524—525. old 
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1958-ban a bukaresti I rodalmi Kiadó szerződést kötött Lakatos Demeter re l , verseskötetének kiadására. 
Teltek az évek, a kötet megjelenése váratott magára. 1972-ben újra felcsillant a remény, a Kri ter ion Ki-
adótól levelet kapot t : kiadják verseit. Azonban a szabófalvi népköltö hiába bizakodott. Közben Domokos 
Pál Páter nálunk próbálkozott verseinek kiadásával, de fáradozása nem járt eredménnyel. 

Múlnak az évek. Néha még írnak róla, azután talán elfelejtik. Kihull az emlékezetből, hogy a moldvai 
magyarságnak, népköltészetünk és régi nyelvünk fogyatkozó számú őrzőinek költője támadt. Megpróbál-
am összeállítani Lakatos Demete r bibliográfiáját, a róla szóló ismertetéseknek és megjelent verseinek 

jegyzékét. Ezzel tisztelgek a csángó költő emléke előtt, születésének 75. évfordulóján. Talán sikerül fel-
keltenem az érdeklődést és végre napvilágot lát verseskötete. 

Ki volt Lakatos Demeter? Feleljenek azok, akik írtak róla. 
„ A költő szülőfaluja, Szabófalva nagy csángómagyar falu Román városától északnyugatra, 9 km-nyire, 

a Szeret és a Moldova folyók között . Szabófalva a XIV. század harmadik negyedében alakult Moldvai 
Vajdaság létrejötte előtt már megvan, tehát lakói ott ősfoglalóként kezdik el életüket. Az i rodalomban öt 
másik csángómagyar faluval — Tamásfalva, Lökösfalva, Dsidafalva, Kickófalva és Dumafa lva — együtt 
jelenik meg, azoknak központ jaként . A moldvai va jda 1606-ban a »Secil«-i ortodox bará toknak ajándé-
kozza jobbágyfaluként. Amikor a moldvai katolikus csángómagyarok lelki vezetésének ügye a Hitter-
jesztés Kongregációjának (Propaganda de Fide) kezébe került, nem kaptak nyelvükbeli papot, hanem 
olasz, lengyel, bulgár stb. misszionáriusokat, ak ikkel beszélni sem tud tak . . . Hiába könyörgött a szabó-
falvi magyar nép a legalacsonyabb fórumtól a legmagasabbig magyar papért , nem adtak neki. Sok misszio-
nárius nem állott hivatása magaslatán, sőt rossz erkölcsú életével inkább rontotta, mint segítette a szabó-
falvi csángómagyar nép lelki ügyét, 1671-ben így írnak a pápának küldött levelükben: »Mü Szabó 
Falui keresztienek az eöt Faluval edgüt alazatosan es teöredelmes szübeöl akarjuk Nagisagtoknak es 
Szentsegteknek niomorusagos eletünkeot jelenteni. Mü nekünk az mü eletünk hasonló az oktalan bar 
mokhoz, kik soha az Istent diczjrni nem tudj iak, hanem cziak az oktalansaghban elnek (. . .) az melj 
Misszionárius Baratokot az Szent Gülekezet ide, küldött (. . .) nem ugy viselik magokat az mint az 
Regula kévánná, hanem reszegesek (. . .) melj minden embernek, de mü nekünk magia toknak legh 
inkab nagi botrankozasunkra vagion . . .«" 

„Hír t adot t Rómának az anyanyelvű paphiányról Zöld Péter jelentése alapján Batthyány Lajos erdélyi 
püspök is, mégsem kaphattak a szabófalvi csángó-magyarok papot. A múlt században több magyar tudós 
kereste fel Szabófalvát: Jerney János, Munkácsi Bernát , Szarvas Gábor , Rubinyi Mózes, a német Wei-
gand professzor, századunk elején pedig Wichmann György finn egyetemi tanár töltött ott több hónapot 
és szedte össze nagyszerű szótárának, a német nyelven megjelent csángó-magyar szótárnak nyelvi anyagát. 
Onnan származik Rab Mihály püspök, akinek szülői csak csángó-magyar nyelven tudtak, neki is anya-
nyelve volt a magyar, mégis püspökké válása után nemhogy nem beszélte, hanem tiltotta, hogy egyház-
megyéje templomaiban magyarul beszéljenek. A legnagyobb és egykor leggazdagabb csángó-magyar köz-
ségben, Szabófalván századunk harmincas éveitől e sorok írója, majd Balla Péter, Lükő Gábor , Jagamas 
János, Szabó T. Attila, Kallós Zoltán, Ujváry Lajos és többen mások is megfordultak, akik mindannyian 
tanúi a Lakatos Demeter nyelve élő életének. 

„Lakatos Demeter egy levitézlett elméletet sajátí tott el, amely a csángók körében itt-ott még ma is táp-
lálja—szítja nemzetiségi és nyelvi alacsonyrendűségük hitét. E z a tétel a csángó-magyarok elnemzetleníté-
sére törekvő erők egyik jelszava volt. Ugyanis anyanyelvük magyar. Miben is különbözik a moldvai 
nyelvjárás a magyar köz- és irodalmi nyelvtől? Először: hangkészletében (kiejtés), szókészletében és 
nyelvtani szerkezetében olyan magyar régiségeket őriz, amelyek köznyelvünkben ma már nem használato-
sak. Másodszor : szókészletében olyan újabb moldvai magyar tájszók és harmadszor: olyan román köl-
csönszók találhatók, amelyek köznyelvünkben szintén ismeretlenek. Tudvalevő, hogy e három sajátosság 
nem kizárólag a moldvai csángó, hanem kisebb-nagyobb mértékben valamennyi romániai magyar nyelv-
járásban föltalálható." '4* 

„Min tha 500 évvel ezelőtti vagy még régebbi nyelven szólalt volna meg valamelyik ősünk!" „ A legfel-
tűnőbb ebben a nyelvben, hogy a sziszegő hangokat sejpesen ejtik, vagyis a cs és s hang helyett c, illetve 
sz hangot ha l lunk: cak szósz (csak sós), a zs helyett z hallatszik: zdk (zsák), de sz helyett c is hallatszik: 
sokcor. A ny n-ként hallatszik: nelni, nelve (nyelni, nyelve). A magánhangzók ejtésében is különbség ta-
pasztalható. Az é hangot rövid e helyettesíti olyan szavakban, melyekben e is szerepel még : tündéré, 
méreg, lenenek, de í is jelentkezhet az é helyett: rigtül, szegin, míz• O helyett sokszor hallunk a hangot : 
dolgasztunk, hardu, de o hangot pótol u is: csaludunk, hul, vultam. ö - z é s is jelentkezik, bár nem nagy-
fokú: äste. Másik érdekes tulajdonság, hogy a magánhangzók kiegyenlí tődnek a szóban: azakat, álma-
dunk, hdnyszar, huladaznak. Az ö hang zár tabbnak hallatszik: űsz, kültú, büründ, szüli, tüllísz-

A szavak esetleg egy d elemmel bővülnek: földend, virágand, láiaind. Viszont a h ki is eshe t : feerül, 
feertt ( fehérül , fehérí t) , tüszelend (tűzhelyen). 

Ennek a nyelvjárásnak nemcsak az ejtésmódja sajátos, különbség van a szóhasználatban és a mondat-
szerkesztésben is."<3«> 

„Kedves olvasó, ki egy kicsit bizonytalankodva állsz e sorok előtt, tud jad , szerzőjük a moldvai magyar-
lakta falvak egyikében, Szabófalván él. Olvasd olyan alázattal, amilyennel Lakatos Demeter írta, aki az 
anyanyelv édes, olykor önkínzó, tisztítótüzében önmaga próbál maradni . 

Valami ősi szépség feszül e sorok között, amely a moldvai csángó nyelvjárás szerénységével együtt 
pihen el az emberben, mint letelepedő vándornépekben a béke. Akár a citeraszó, akár a kecskebélhúros 
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gordon pattogása — fel ráznak ezek a versek. Erejük az igricek énekéhez hasonlító, mint hogy a szerző 
léte is ilyen fogalommal mérhe tő ." í 2 5 ' 

„Sok avatottal beszéltem Lakatos Demete r méltatlanul e lmaradt kicsi kötetéről. Senki sem vonta két-
ségbe, hogy csakugyan ki kellene adn i . " „Ha lá l a ötödik fordulóján egy pillanatra jusson eszünkbe — mi-
ként az Igazság igen mél tóan emlékeztetett rá — ez a különös hangú, tragikus népköl tő, egy szoronga-
tott életérzés suta szavú énekese, és hátha végre mozdí tha tnánk egyet . . . posztumusz kötetkéjén. Olyan 
gazdagok vagyunk, éppen csángó-magyar vonatkozásban, hogy Lakatos Demeter örökségét egyszerűen 
eltékozolhatnék ? 

„Ügy ment el, ha tvan esztendősen, hogy egy kötetke sem marad t utána . . . Különösen verseit olvasva 
úgy éreztem, hogy a moldvai magyar népnyelv maga kívánt megszólalni általa. Nagyon szomorú lennék, 
ha hirtelen támadt hasonlatomat a lassú élet szőné tovább, s Lakatos Demeter tájnyelven írt verseit 
is magával vinné. Optimista lélek volt Deme te r — a sors peremén jobban kapaszkodunk a bizakodásba? 
—, mégis morgolódna egyen-máson. Ha lesz is egyszer kötete, élő marad-e költői nyelve, ha csak papír 
őrzi, s nem gyermeki a jkak ?"(é3) 

]riu — rí, sír, 
2seseí — csecset 
}sziu — sír 
'sepp — csepp 
5Lakatos Demeter nem járhatott magyar iskolába, mert ilyen Szabófalván nem volt , verseit ezért az élő-
beszédhez igazodva írta le (Szerk ). 

Lakatos Demeter 
Aratász 

Meg iért a búza, 
Ringossza a sziél, 
Árassza Rúza 
Kölökivel. 
Ürem száll alatt 
Buba riu," 
Seset2 nem kapót 
Azír sziu.5 

Beszíl a Rúza 
0 érti . 
Nem vár a búza. 
Kell ara tn i . 
Halgasszand a szád 
Moszt ni kiész, 
Hazafelé aniád 
Szopva visz. 

Moszt kell aratni 
Halgasz ne bűgj, 
Kiniért kell szajnálni, 
Seppet4 meg ülly. 
Nem tudom a buba 
Meg iértette, 
Lefodzsott a búza 
Zölbe vette, 
Szietett a Rúza 
Aratász nem vár. 
Minden szem búza 
Elveszteted kár. 
Kacagva szopik a buba. 
Kacagva. 
Zannya dzsönyörködik 
Kivikbe . . .5 

Lakatos Demeter: 
Messze ott hul nap szentule 

Dr. Domokos Pál Péter 
mai helyesírás szerinti á t í rásában: 

Megfog vala apám szokcor 
Kezemtul 
Micisza vala hul a nap 
Leszentul 
Mangya vala dsermek látud 
Ott nini 
Messze ott hul nap lebujik 
Moszt nini 

Megfog vala apám sokszor 
Kezemtül . . . 
Mutatja vala hol a nap 
Leszen tül. 
Mondja va la : gyermek! lá tod? 
Ot t ! Ni . . . ni! 
Messze! Ot t , hol a nap lebújik 
Most! N i . . . ni! 

O t t vagyand ed nad szip ország Ott vagyon egy nagy, szép ország 
Tudd meg te is! 
Megjárd ott a világodon 
Hát legyen rész! 

Tud meg tiesz 
Megjárd ott az vi lágodand 
He leik rísz 
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len elmenek maszt, víny vagyok 
Nem uro 
Ne felejs el en tanitlok 
Sak iuro 
Det meghűlt , okorisz monto 
Halálnál 
Mit montom iletembe ne 
Feleisd el 
Riut det monto basú nekem 
ereki 
Minha maszt i latam mind folnak 
Kunujii 
Monto nekem en nem tudom 
Mosztonig 
Elig maszt az ü tize hogy 
Belim ig 
Nem feleitem el szoha zen 
Apámot 
Kishike det voltam nekem 
Mit mondo t 
Ott vagyond a mük országunk 
Tud meg iul 
Ott hul nop minden öszte 
Leszentul. 

Én elmegyek most, vén vagyok . . . 
Nem ura . . . 
Ne felejtsd el! . . . én tanítlak 
Csak jóra! 
Míg meghalt , akkor is azt mondta 
Halálnál: 
Mit mondtam életemben, ne 
Felejts el! 
Ritt míg mondta öreg nekem 
Örökké . . . 
Mintha most is látnám, mint folynak 
Könnyei. 
Mondta nekem . . ., én nem tudtam 
Mostanáig . . . 
Elég most az ő tüze, hogy 
Belém ég. 
Nem felejtem el soha én 
Apámat . . . 
Kicsike míg voltam, nekem 
Mit mondot t : 
Ott vagyon a mi országunk! . . . 
Tudd meg jól . . . ! 
Ott, hol a nap minden este 
Leszen tül. 

Lakatos Demeter: 
Moldovának sziép tájaind 

Moldovának szíp tájaind 
Születtem 
Másznak ünüit1 a Bonyhánd 
Űresztem. 
Sak a Ziszten tudja hánszor 
Nem ettem 
Migisz lúza2 alatt niárond 
Szültültem.3 

Mezünd níztem égisz niárond 
A búzát. 
Tariszniámba edni tettek 
Puliszkát. 
Szokcor átkoztam gondomban 
A gazdát , 
Mígisz szeretem halálig 
Moldovát. 
Itt születtem, hul a Szeret 

Szompollyog, 
Szülöfüldje mindenkinek 
Szent dolog. 
Nadzs tá tám lelke kürültem 
Itt bolog4 

Szigínyszígben hitvány lelkem 
Itt boldog. 
Innend nem menek ha ippend 
Kergetnek, 
Iénekelem uj iéletit 
Nípemnek 

1ünü -— tehén 
llúza — fűz fa 
yszültül — furulyázik 
4bolog — járkál, bolyong 

Bibliográfiám elé 
Sokat böngésztem régi folyóiratokat, újságokat a könyvtárakban, de minden róla szóló írást nem talál-

tam meg. Lappanghat még néhány, különböző lapok évfolyamaiba temetve. M u n k á m b a n , a bibliográfia 
összeállításában többen segítettek, akiknek ezúttal is köszönetet mondok. A legtöbb támogatást , biztatást 
Domokos Pál Pétertől kaptam, de mindenki , akit személyesen vagy levélben felkerestem, megadta a kért 
felvilágosítást, volt, aki a népköltő leveleit mutat ta meg. 

Lakatos Demeter román nyelvű verseket is irt, de ezekkel nem foglalkoztam. A közlemények mellé 
odaírtam az újság vagy folyóirat megjelenési helyét és jeleztem ( = jellel) a cikk tar talmát . A bibliográfiai 
adatsort végigfutva e lcsodálkozhatunk: ilyen sok helyen írtak róla, annyira ismerik? Nem, ezt nem lehet 
mondani . Elszórt tudósitások ezek, amelyek csak így összegyűjtve látszanak soknak. A szabófalvi temető-
ben pihenő csángó költőt, akinek sírkövén román nyelvű a fel irat , nem ismerik. 
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Ismereteim szerint eddig 46 verse jelent meg nyomtatásban egy-egy ismertetés mellett, néhányszor ön-
állóan. Ezen kívül több verséből részleteket közöltek. A 46 versből nem egy többször is napvilágot látott, 
így például a Moldovának sziép tájaind és a N e m tudtam című hét , illetve hat a lkalommal. Versei fel-
csendültek a rádióban, szakdolgozat született költészetéről, Lakatos Demete r mégis ismeretlen maradt. 

1. (d. j.) (Dsida Jenő) : Lat ia tuk feleim zutuchel „Falevelek 
huiadoznak , det fu szél, — ura moszt ész ura ho lnap leik 
té l . " Keleti Újság, Kolozsvár, 1935. nov. 15., 6. old. = L. 
D . bemutatása és első magyar nyelvű versének közlése. 

2. Lakató« Demeter moldvai csángó f i ú : Ideszanyám meszéli, 
hogy biztasszon, járjak szkolába. Keleti Újság, Kolozsvár , 
1936. jan. 13., 6. old. = „ N é h á n y hónappal ezelőtt verset 
közöltünk Lakatos Demeter csángó fiatalember tollából. 
Most egy kis népmeseszerű elbeszélést küldött szerkesztősé-
günkbe. Szorul szóra közöl jük ." 

3. Széfeddin Sefket bey: Lakatos Demete r a csángó költő. I n : 
A hét vár országa. Bp., 1941. 211—216 old. = Széfeddin 
ebben a könyvében a moldvai csángókról szóló részben írt 
L. D.-ről és közli Messze ott , hul n a p szentül le című versét . 

4. Faragó József: Egy szabófalvi csángó költő. Utunk, Kolozs-
vár. 1956. 48. sz. 4. old. = Bemuta t j a L. D.-t , . í r a moldvai 
csángókról és közli L. D. három versé t : Ha tudnám én, Úsz 
a ker tben . Regvei a Szeret-morton. 

5. Vészi Mária: Csángó versek. Vörös Zászló, Marosvásárhely. 
1957 = Röviden ír L. D.-ről , és közli Aratás, Itt a n iár , 
Megérett a búza című verseit. 

6. Lakatos Demeter: Moldvának szíp tá ja in , Tél a fa lun . 
Utunk , Kolozsvár, 1958. 7. sz. 3. o ld . - Két verse. 

7. I f D o m o k o s Pál Péter: Mai csángó nyelvjárásban írt leve-
lek és versek. Magyar Nyelv, Bp., 1958 3—4. sz. 568—574. 
old. = A szerző idéz L. D. leveleiből és közli Ez a világ 
alapot ia . Falumat , ínek, Angyu! Hany Gyul , Ghere című 
verseit. 

8. Belén esi Ernő: Moldvai üzenet. IV. A költő. Falvak Dolgo-
zó Népe , Bukarest , 1958. 14. sz. 7. old. = Riportsorozat a 
moldvai csángókról, az akkor még működő magyar iskolák-
ról, a negyedik rész L. D.-ről szól. 

9. (k. m.): Kiadói lá tóhatár . 1959. Előre. Bukarest, 1959. jan. 
3., 4. old. = Méliusz József az 1959-es kiadói tervről : „ É r -
dekességnek számítanak egy moldvai csángó népköltő. Laka-
tos Demeter kötetbe gyűjtött ve r se i . " 

10. Beke György: Medret vál tot t a Moldva . Előre. Bukarest , 
1959. júl. 12., 3. old. = L. D.- re l beszélget 

11. Domokos Pál Péter: Pogocsál. Magyar Nyelv, Bp., 1959. 2. 
sz. 244—249. old. = Tanulmány a L. D . használta pogocsál 
szóról és közli Pogocsál című versét . 

12. Szerkesztők-olvasók rovatban válasz Lakatos Demeternek . 
Korunk , Kolozsvár, 1963. 8. sz. 1135—1136. old. = Nem 
közlik verseit, de kérik írja meg, hogyan elevenednek meg 
ezek a versek fa luja kulturális é le tében. 

13. Séfeddin Sefket bey: Lakatos Demete r . A N a p Fiai, Buenos 
Aires. 1968. júl — aug., 158—159. old = Széfeddin a 3. szá-
mú tételben szereplő könyvéből idézik a L. D.-ről szóló 
részt. 

14. Ujráry Lajos: Hamuban parázs. Lakatos Demeter csángó 
költőről. Kortárs , Bp., 1970. 5. sz. 763—766. old. = L. D . -
ről, a moldvai magyarságról, közli : Ara tás , Nem tud t am, 
Moldovának sziép tájaind című verseit és több verséből rész-
letet. 

15. Ujváry Lajos: Lakatos Demeter csángó strófái . Tolna Me-
gyei Népújság. Szekszárd, 1970. okt . 18., 9. old. - A költő-
ről ismertetés, közli Mamákám, Vá r t a l ak , Ha tudnám én 
című verseit . 

16. Ujyáry Lajos: Lakatos Demeterről . Fo r r á s , Kecskemét, 1970. 
szept .—okt . , 24—25. old. = Közli Osz a kerben, Mamá-
kám, Ha tudnám én című verseit . 

17. Lakatos Demeter: Szérik a szüvem. Tanácsi Építő, Bp., 
1970. november , 5. old. = L. D . verse. 

18. Beke György: „Hul a Szeret szompolyog" . Előre, Bukarest , 
1971. jan. 9. , 2. old. = Riportsorozat a moldvai csángókról, 
címének L. D. versét választotta. A sorozat első részében ír 
a költőről. Többi rész: Előre, 1971. jan. , 10., 14., 16., 17. sz. 

19. Beke György: Magnetofonnal Lakatos Demeter csángó kel-
tőnél. Falvak Dolgozó Népe, Bukares t , 1971. 3. sz. 5. old. 
= Beszélgetés a költővel, közli : Moldovának szép tá ja ind 

című versét. 
20. Farkas Árpád: Lakatos D e m e t e r csángó népköltő verseiből. 

Megyei Tükör , Sepsiszentgyörgy, 1971. ápr . 25., 5. old. = 
Rövid ismertetés és L. D. Megiérkezet t a tavasz, Nem tud- ^ 
tam című versei. 

21. Lakatos Demeter: Várom a tavaszt . Tanácsi Építő, Bp., 
1971. május, 5. old. = L. D . verse. 

22. Dr. Domokos Pál Péter:Pogocsál. Magyar ösku ta t á s , Bue-
nos Aires. 1971. 3. sz. 210—221. old. = Ugyanaz, mint a 11. 
tétel. 

(Halász Péter felvétele) 

23. Beke György: Csángó asszonyok (Megőrző „Szent Szimfó-
nia") , Részletek Lakatos Demeter csángó népköltő versei-
ből. Dolgozó Nő. Kolozsvár, 1971. 5. sz. 8—9. old. - L. D. 
fényképe, Moldovának szép tájaind és Nem tudtam című 
versei. 

24. Lakatos Demeter: Ándzsu hány dzsu? Megyei Tükör , Sepsi-
szentgyörgy, 1971. május 9., 5. old. = L. D . verse. 

25. Ferencz S. István: Egy világ üzent. H a r g i t a , Csikszereda. 
1971. szept. 26., 3. old. - A költőről és Szeretem című 
verse. 

26. Nagy Csaba: Gondola tok az emigráció tevékenységéről. 
Nemzetőr, München, 1971. sz. 13. és 16. old. = Ezer kilo-
méterre Budapest től , Zürichben alkot Ma jo r -Za l a Lajos köl-
tő és ezer ki lométerre keletre, L. D . csángó költő. Mi kész-
teti magyar művek í rására ezt a két ember t ? 

27. Beke György: Egy vershez, Falvak Dolgozó Népe, Buka-
rest, 1971. 41. sz. 11. old. « L. D.-ről közli Nyár i öszte cí-
mű versét. 

28. Beke György: Csángó nyelvi epizódok. K o r u n k . Kolozsvár, 
1971. 10. sz. 1532—1536. old. = A köl tőről . 

29. Lakatos Demeter: Gyurka és a hurka (Csángó történet) . 
Tanácsi Építő, Bp., 1971. október, 12. old. = L. D. prózai 
írása. 

30. Lakatos Demeter: Nem szeretem!. Nem t u d t a m ! Korunk, 
Kolozsvár, 1971. 12. sz. 1838. old. = L. D . rövid bemutatá-
sa és két verse. 

31. Lakatos Demeter verses leveléből részletek. Korunk, Ko-
lozsvár, 1972. 3. sz. 487. old. = Levelek a szerkesztőségi 
rovatban. 

32. Szócs Kálmán: Egy csángó népköltő. Vörös Zászló, Maros-
vásárhely, 1972. jún. 18., 4 old. = L. D . rövid bemutatása, 
Mindig és Tavasz című verseinek közlése. 
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*3. Domokos Pál Péter: Lakatos Demeter és a csángó magya-
rok. Vigília. Bp., 1972. 7. sz. 474—478. old. = A költőről 
és népéről. Közl i : Ez a világ alapotia, t n e k , Ghere luam, 
Vár ta lak című verseit . 

J4. Penavin Olga: Lá toga tás egy csángó-magyar költőnél. Ma-
gyar Szó, Újvidék, 1972. dec. 16.. 11. old. = L. D. bemuta-
tása. 

J5. Lakatoi Demeter versei: Én , A vers, Magyar Szó, Újvidék, 
1972. dec. 17., 20 old. 

tó. Lakatot Demeter: Ara tás . Tanácsi Építő. Bp. , 1973. június, 
5 old. = L. D . verse. 

17. Agh Bíró Béla: Csángótör ténelem. Magyarország. Bp., 1974. 
2. sz. 24. old. = Egy mondat szól a kö l tő rő l : ,,A moldvai 
Szabófalván (Sabaoani) Lakatos Demeter kö l tő ma is ott rója 
verseit az egyre sápadó magyar nyelven." 

Mí. Gyarmath János: Hu l zseng mindig nóta l ankákban . Láto-
gatóban Lakatos Demeter csángó népi költőnél . Előre, Bu-
karest, 1974. aug. 22., 7. old. = A költő több verséből idéz 
részletet. 

J9. Beke György: Lakatos Demeter . U tunk , Kolozsvár, 1974. 
36. sz. 2. old. = L. D. nekrológja. 

10. Gyarmath János: Lakatos Demeter „ s t a f í r u n g j a " . Előre, 
Bukarest , 1974. szept . 15., 2. old. = Nekro lóg , fényképét is 
hozzák. 

41. Czegó Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demete r nemrég el-
hunyt szabófalvi csángó költő emlékére. Brassói Lapok, 
Brassó, 1974. sz. 5. old. = Czegő Zol tán verse. 

42. Lakatos Demeter: Sokszor. Tanácsi Épí tő , Bp., 1974. no-
vember, 5. old. = Bálás Gábor bemutat ja L. D.- t , fénykép 
és fenti verse. 

43. Beke György: Lakatos Demeter portáján. Feketeügy. Ripor-
tok. Eminescu Könyvkiadó , Bukarest. 1974. 71—76. old. = 
Beszélgetés L. D.-re l , közli: Moldovának szép tá ja ind és 
Nem tudtam című verseit. 

44. Bisztray Ádám: Egy költő sírjára. Lakatos Demeter 1911— 
1974. Uj Írás, Bp., 1975. 2. sz. 19. old. - Bisztray Adám 
verse. 

45 Páakándi Géza: Egy népköltő emlékére. Kor tá rs . Bp., 1975. 
2. sz. 484—487. old. = Emlékezés L. D. - re , akinek versei a 
kolozsvári kiadónál Páskándihoz kerül tek. 

46. Agh Bíró Béla: Lúza alatt a banyhánd szül tül tem. Lakatos 
Demeter csángó költő megjelenő kötete elé. Pest megyei Hír-
lap. Bp., 1975. ápr . 27., 8. old. = A köl tőről . 

47. Bosnyák Sándor: Aranyalma, bolt, suba . . . Koronázási jel-
vényeink a néphagyományok tükrében. Művészet , Bp., 1975. 
6. sz. 5—7. old. = Idéz a költő Szíp a falum Szabúfalva 
kezdetű verséből. 

48. Lakatot Demeter csángó népköltó verseiből. Kelemen Kál-
mán: A csángók. Bp. , 1975. 169. ,old. = A szerző saját ki-
adású könyvében közli a költő Moldovának szép tájain és 
Nem tudtam című verseit. 

49. Lakatot Demeter há t rahagyot t verseiből. U t u n k , Kolozsvár, 
1977. 15. sz. 3. old. = Közli Mikor búzaszem megérik és 
Molduvai tél című verseit. 

50. Sárközi Ferenc: A csángók Moldvában, Katol ikus Szemle, 
Róma, 1977. 3. sz. 268—270. old. = Egy mondat szól róla: 
, ,Közülük való a leghíresebb csángó költő. Lakatos Demeter, 
aki gyönyörű, magyar nyelvű versekben énekel te népe szo-
morú sorsá t . " 

51. Ruffy Péter: Nagy erdélyiek. Egy mai Ju l iánus barát . Ma-
gyar Nemzet, Bp. , 1977. aug. 28., 11. old. = Beke György 
munkásságát mél ta t ja , megemlékezve a r ró l , hogy Beke meg-
szólaltatta L. D . népi költőt, idéz néhány verséből. 

52. Beke György: Vizek törvénye. Riportok. Dacia Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 1977. 124. old. = Erdős Péterről szólva megem-
líti a szintén szabófalvi L . D.- t . 

53. Cscke Péter: Ki emlékszik Izsák Domokosra? Igaz Szó, Ma-
rosvásárhely, 1978. 5. tz . 383—392. old. - L. D. utalásban 
szerepel. 

54. Czegő Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demeter moldvai 
csángó költő emlékének. Ezen a par ton. Kri ter ion Könyv-
kiadó, Bukarest , 1978. 46. old. = Czegó Zol tán versesköte-
tébe felvette 1974-ben közölt (41. tétel) , de átdolgozott ver-
sét. 

55 Moldvai utazások. Panoráma. Bp., 1978. 50 old = Szabó-
falvánál az ú t ikönyv egy mondatot szentel a köl tőnek: „A 
csángó nyelvjárásban író híres népi költő. Lakatos Demeter 
(1911—1974) szülőfaluja, s egyben örök nyugvóhelye is 
let t ." 

56. Beke György: J á r h a t ó út. Forrás, Kecskemét , 1979. 1. sz. 
58—64. old. = Demse Márton verselgetö bákói csángó moz-
donyvezetőről ír, s közli Kányádi Sándor véleményét L. D. 
népköltőről. 

57. Beke György: Meghívó nélkül. Magvető, Bp., 1979. 122 old. 
= J á rha tó út című írását fe lvet te ebbe a kötetbe. (56. tétel) 

58. Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában. Műve-
lődés, Bukarest, 1979. 11. sz. 29—31. old. = Tör téne t i á t te-
kintésében megemlíti, hogy ő muta t t a be az Utunk hasábjain 
, ,Lakatos Demeter szabófalvi népköltőt , aki at tól fogva ha-
lálig egyre gyakrabban jelentkezett verseivel a hazai magyar 
s a j t ó b a n . " 

59. Móduvának szép tá ja ind . Lejegyezte: Salamon Anikó. Igaz-
ság, Kolozsvár, 1979. szept. 23. = Erdüs Péter moldvai sza-
bófalvi csángó elment Kolozsvárra , hogy jó ba rá t j á ra emlé-
keztessen, az öt éve e lhunyt L. D.-re. Közlik Csudálkozom, 
Nem tudtam*és Nincs kedvem című verseit. 

60. Beke György: Móduvának szép tá jaind. Korunk , Kolozsvár , 
1979. 12. sz. 942—943. old = Emlékezés az öt éve meghalt 
csángó népköltőre. 

61. A moldvai magyarok hitvi lága. Gyűj töt te , szerkesztet te : 
Botnyák Sándor. Foklór Arhcivum 12. kötet. M T A Néprajz i 
K u t a t ó Csoport, Budapest 1980. 267 old. = L. D . emléké-
nek — ez áll a kötet élén. A költő arcképe, Juhász Er ika raj-
za a 9. oldalon. Előszóból: „Keserű érzéssel jegyzem meg, 
hogy a gyűjtés körülményei nem tették lehetővé L. D. népi 
műveltségének monograf ikus igényű megörökítését, s 1974-
ben bekövetkezett vára t lan halálával a Moldvában élő északi 
magyarok utolsó ava to t t szószólója is e l távozot t . " Közli Szíp 
a falum Szabúfalva és Boldog Karácsony kezdetű versét. L. 
D . a könyvben sok helyen szerepel adatközlőként . . 

62. Csángó népzene. Eötvös Károly Megyei Könyvtár , Veszp-
rém, 1980. 116. old. = L. D . életét Domokos Pál Péter is-
mertet i , ezután 12 versét közlik: Eljött a tavasz, í nek , Kom-
bina, ö s z i s trófák, Aniám! , Aratász, Néhány s t rófa Péter 
bácsinak, Moldován!, É n , Biográfiám, Jo ledne, Messze ot t , 
hul nap szentül le. 

63. Beke György: Csángó nyelvi epizódok. Korunk Évkönyv , 
Kolozsvár, 1981. 205—209. old = Az évkönyv a Korunk 
elmúlt évtizedeire visszatekintve újraközöl írásokat . A szer-
zők megjegyzéseket fűznek régi írásaikhoz. (Ld. a 28. számú 
tétel t ) 

64. Romániai Irodalmi Lexikon. Kriterion Kiadó, Bukarest , 
1981. I. kötet. A — F . = Csángó irodalom címszónál a 319. 
oldalon említi L. D . - t : ,,A moldvai csángók soraiból íróként 
jelentkezett a szabófalvi Lakatos Demeter románul és ma-
gyarul írott költeményeivel . . . " 

65. Farkas Árpád: Lakatos Demeter verseiről: Tiszatá j , 1982. 
8. sz. 15—19. old. = L. D. bemutatása, közli : Vár t a l ak , 
Tél a falun, Aratás , Nem szeteteml, Mámákám, Szérik a 
szüvem, Nem tudtam című verseit . 

66. Hajdú D. Dénes: Lakatos Demeter emlékezete. Magyar 
Nemzet , Bp., 1985. jan. 5., 11. old. = L. D életéről. Utolsó 
m o n d a t a : ,,Itt volna az ideje, hogy fellelhető verseiből ön-
álló kötet lásson napv i lágo t . " 

67. Botnyák Sándor: Lakatos Demeter versei. Mozgó Világ, 
Bp.. 1985. 1. sz 20—22. old. = L. D jelentősége. ab 
ban reménykedtem, hogy valamelyik kiadónk e lőbb-utóbb 
válogatot t verseinek kiadására vál lalkozik." Közli : Ha tud-
nám én, Moldovának szíp tá ja ind , Kültűnek született a níp 
és A napszentület c. verseit . 

68. Hajdú D. Dénes: Lakatos Demeter sírja a szabófalvi teme 
tőben Új Ember. Bp., 1985. 22. sz. 4. old. - L. D - r ő l és a 
moldvai csángókról. 

Egyéb 
— Petőfi rádió, 1957. febr . 28., 15.30 = Az Utunk kolozsvári 

heti lap számai alapján készült műsorban bemuta t ták Lakatos 
Demeter csángó költőt . 

— Kossuth rádió. 1971. szept 21.. 20.45 - L. D . néhány ver-
se, Bevezette: Török Tamás, a verseket mondta Ambrus And-
rás és Bihari József 

— Mészáros Rita szakdolgozata: Népköltészet és műköltészet 
ha tá rán . Lakatos Demeter csángó költő versei. (Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged, 1978.) 

— A 80 esztendős Domokos Pál Péter, a moldvai magyarság 
vándorapostolának, tudós kuta tó jának köszöntése. Budapest , 
Goldberger Művelődési O t t h o n , 1981. ápr. 28. = A műsor-
ban elhangzott L. D. M ó d u v á n a k sziép tájaind című verse. 

— „Móduvának sürü vize." A 80 esztendős Domokos Pál Pétert 
köszönti az Egyetemi Színpad. Budapest, 1981. jún. 2. = Az 
emlékezetes esten többszázan hallhatták L. D- Móduvának 
sziép tá ja ind és Messze o t t , hul nap szentül le című verseit . 

— Pisztrángok kara című előadás. Forrás Kör. Országos Szé-
chenyi Könyvtár díszterme, 1981. nov. 12. = A műsorban 
szerepelt L. D: Móduvának sűrű vize című verse. 
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HflGv/omfínv 

Apácai Csere János, 
népének tanítója 

„. . . azok közül, akik tanulmányaikban elő tudják 
segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de azok 
közül, akik elő akarják segíteni, a legnagyobb vagyok." 

( Apácai) 

Ahogy Segesvárnál délnek fordulva eltérünk a Küküllő völgyétől, magunk mögött hagyjuk Erdély 
legnagyobb folyójának, a Marosnak a vízgyűjtő rendszerét is. Erdély keleti medencéjének fő folyója 
az Olt, amely a gyergyói havasok déli lejtőjén ered, innen délnek, majd északra fordul, végül a Vörös-
torony-szoroson elhagyja a Kárpátokat . Előbb azonban még végigszáguld hömpölygő vizével a fel-
csíki, az alcsíki, a háromszéki és a barcasági medencéken. A Barcaságot a Bodoki- és a Baróti-hegység 
öleli át, dél felől pedig Brassó házrengetegei zárják el a Déli-Kárpátoktól , illetve a Tömösi-hágótól. 
A Barcaság vegyes lakosságú vidék, szászok, székelyek — másnéven a hétfalusi csángók — és romá-
nok lakják. A Barcaságnak az Olt menti egyik kis fa lu jában. Apácán született 1625-ben a neves magyar 
pedagógus, Csere János. 

A romantikus, zegzugos kis székely falut hadd mutassa be a nagy Helikon-nemzedék egykori tagja 
Bartalis János, ak inek bölcsője szintén itt ringott az Oj t mentén. „Rendezet t , széles utcák, köböl vagy 
téglából épített házak, melynek tetején pirosan csillogott a jól kiégetett cserép . . . Mindig szelíd, jóin-
dulatú, szorgalmas népség lakott Apácán. És hagyományőrző is volt, hiszem, hogy ma is az. Én , gyer-
mekkoromba visszatekintve, ott látom az iskola homlokzatán a Csere János emlékét megtisztelő már-
ványtáblát. Ez keltette fel először bennem az érdeklődést falunk nagy szülöttje iránt. A hosszúfalusi 
polgári iskola önképzőkörében foglalkoztunk a gondolat tal , hogy feldolgozzuk a Csere János életéhez 
fűződő adatokat , de nem találtunk forrásmunkát . Annyi évtized után életrajzomban kanyarodtam visz-
sza a szülőföldhöz, mely az ő láthatatlan létezésének örökségéből nekem is juttatott egy biztatásnyit, 
valamennyit, mely hittel és büszkeséggel tölti el az embert , győzzön bár rajta látszólag távolság és 
idő . . . " 

A falu közepén találom az Apácai Csere János nevet viselő általános iskolát, előtte az emlékművet . 
Az iskola homlokzatán ott díszlik — felújított formában — a Bartalis János által említett fekete már-
ványtábla: 

Hol a kicsiny ház, melyben bölcsője ringa CSERÉNEK 
Századok érckeze közt elpusztult, nyoma sincs. 

Ámde szülöttje nevét nem bántá s most e falak közt 
Mint tanító buzdít gyermeket és tanítót. 

A brassómegyei tantestület, 1881 
Ki is volt hát Apácai Csere János? Válaszként álljon itt három idézet, három különböző korból : 

Bethlen Miklós: „Apáczai nyitá meg Erdélyben a tudós embereknek mind a valóságos tudományok-
nak, mind a becsületnek ajtaját, megmutatá magán, hogy a magyar is megérdemli a doktori és profesz-
szori nevet és viselheti ." Toldy Ferenc szerint: „Apáczai a XVII . századbeli nemzeti irodalomnak P á z -
mány és Zrínyi mellett a harmadik nagysága. Sütő András erdélyi Prométheusznak nevezi, majd így 
folytatja: „. . . a siker és a polgári jólét, a gondtalanság kecsegtette. Utrecht hívta, lenne rektora . . . s 
maradjon itthoni véreinek távolbaszakadt emléke. Hazajött mégis az első magyar enciklopédiával, egy 
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Deskartes tudományával , hogy azt népének nyelvére átültesse." Valljon végül önmagáról : „Müveim 
írása közben nem töltöttem haszontalanul időmet, szüntelenül gondoltam szülőhazámra, és megkezdtem 
bálám lerovását, mellyel tartozom néki . " 

Apácai Csere János (eredetileg Csere János) 1625. június 10-én született szabad székely paraszti 
családból. Tanulmányai t szülőfalujában, Kolozsvárott és Gyulafehérvárott végezte. Az egykori fejedelmi 
székhelyről Geleji Katona István püspök segítségével hollandiai egyetemre küldték ösztöndíjasként. 
1648—1653-ig tanul Hollandiában, főleg Utrechtben. Itt ismerkedik meg mélyebben az angol polgári 
forradalom eszméivel, a presbiterianizmussal1 és annak haladóbb irányzatával, az indipendens gondola-
tokkal. De hatással volt rá a francia polgárság deskartesi filozófiája is. Tevékenysége a teológiai szem-
lélet egyeduralmának megszüntetésére irányult. Határozot tan elválasztotta a rációra, az értelemre ala-
pozó emberi bölcsességet a hitre épülő isteni bölcsességtől. Hollandiában gyűjtötte össze a Magyar En-
ciklopédia anyagát , és itt kezdte kinyomtatni 1653-ban. Ez a műve lényegében az első magyar nyel-
ven írt tudománytár , amelyben Apácai magyar nyelven szól az olvasóhoz. E k k o r szólal meg először 
nyelvünkön Ramus, a francia fi lozófus, Kopernikus a heliocentrikus elmélet megalkotója, és René 
Descartes, aki megfogalmazta az örök kételkedés elméletét. Az Enciklopédia a természet tudományok, 
a társadalomtudományok és a teológia keretében tételesen tárgyalja az akkor i tudományos világ ered-
ményeinek összességét. A nyugati világ tudományának fejlettsége döbbent i rá hazájának elmaradott-
ságára és a magyar nép szellemi korlátoltságára. A bajok gyökerét abban látta, hogy az iskolákban la-
tin nyelven tan í tanak , és a tudományok tárát, a könyvet sem a nép nyelvén írják. Feladatul tűzte ki, 
hogy népének nyelvére lefordítsa a tudományok összességét. Az Enciklopédiában ír ja: „ E z a látvány 
lebegett szemem előtt éjjel nappal, és oly hevesen kínozta lelkemet, hogy gyakran elűzte szemeimről 
az álmot, elvonta figyelmemet a tanulásról, és minden gondolatomat az a vágy foglalta el, hogy segít-
sek szülőhazámon. Ezért nekidühödtem az írásnak és . . . hozzáláttam, hogy minden fajta tudomány-
ból magyar nyelvre fordítsak valamit . . . " A felemelkedés biztos útját az anyanyelvi oktatásban látta. 
„Felemelkedni csak a tudásban lehet — mondja Apáczai — de mi némák vagyunk, barbarus állapot-
ban élünk, a tudománynak nincsen magyar nyelve." Az általa megismert nemzetek szellemi fejlettségét 
is az anyanyelvi oktatással magyarázza: „Nem csoda — írja az Enciklopédia előszavában —, hogy azok 
a népek tudás és műveltség dolgában túlszárnyaltak minket , hiszen az összes tudományokat anyanyel-
vükön olvassák és közlik, tanít ják és tanul ják ." 

Hollandiából hazatérve a gyulafehérvári akadémia tanárává nevezték ki. Itt jelentette meg két ki-
sebb müvét 1654-ben, a Magyar logikácskát és a Tanács című pedagógiai iratát. Haladó gondolkodása 
azonban csakhamar kiváltotta a konzervatív tanári kar nemtetszését. Kivált éles hangon támadta Badi-
rius Izsák, aki egykoron a kivégzett I. Károly angol király lelkésze volt, s Angliából elmenekülve Gyula-
fehérvárott kapot t tanári állást. A presbiteriánus tanokat valló Apácait nyíltan megtámadta és II . Rá-
kóczi György fejedelem címére adreszálva mondja : ,,. . ama gazembereké helyett a fejedelmek vére 
fog kiömleni." (Utalás I. Károly kivégzésére). A célzás megtette hatását, és a fejedelem magából ki-
kelve jelentette ki : „Apáczai uram, a Medgyesi presbiteriomot, amíg élek, ide be nem hozza kend. Mást 
ne tanítson, mert Isten engem úgy segéljen, valami mást tanít, a Marosba vettetem, vagy a toronyból 
hányatom le." Az angol lelkészről írja Németh László: „Apáczaiban ő — emigráns szimattal — a ha-
zai felforgatók, presbiteriánusok, indipendensek erdélyi rokonát kereste, s a Stuartok sorsával akar ta II 
Rákóczi Györgyöt rémíteni." 

A haladó eszmék vállalásáért Apácait megfosztották tanári állásától, és csak a fejedelemasszony, 
Lorántffy Zsuzsanna közbenjárásának volt köszönhető, hogy nem történt komolyabb bántódása. Gyula-
fehérvárról elkerülve a kolozsvári kollégiumban kapott katedrát. Ebben az iskolában tanított egyko-
ron Szenei Molnár Albert, a híres hitvitázó és zsoltárkészítő. Apácai mellőzötten és üldözötten is hű 
maradt eszméihez. Ezt igazolják a kolozsvári kollégiumban tartott székfoglalójának szavai is: „Ideje 
hát, hogy felébredj , te álmos, te mámoros, te hályogos szemű magyar nép ! Végre, végre ébredj fel az 
álomkórból, leheld ki magadból Bakkhoszt , kinek folyton áldozol, oszlasd cl gyógyírral szemeid homá-
lyát! Nézd, szemléld, vizsgáld, milyen forrásból ered tömérdek nyomorúságod, melynek súlya alatt gör-
nyedsz. Drága gyermekeid, hazánk reményei, már bölcsőjüktől fogva a tudat lanság feneketlen örvényébe 
merülnek, és így felnőtt korukban sem látják meg soha a világosságot, sem saját javukat, sem a haza 
javát. Még egyszer mondom hát, serkenj fel és állíts alsó iskolákat . . ." 

A kolozsvári kollégium épületének egv része még ma is látható a Farkas utcai templom mellett — 
műemlékké nyilvánítva. Itt Kolozsvárott új erővel látott munkához. Munkakedvét fokozta, hogy ta-
nítványai szép számmal jöttek utána Gyulafehérvárról . Új tanári kart szervezett maga köré, és anyagi 
támogatásért fordult Lorántffy Zsuzsanna fejedelcmasszonyhoz: „Kegyelmes asszonyom, noha jól tu-
dom, mely sok ecclesiák támaszkodnak a Nagyságod fejedelmi kegyességre, mindazáltal . . én is, Nagy-
sagodnak egyik méltatlan cliensc, kényszerítettem scholám nevével nagy szükségében Nagyságod előtt 
esedezni . . ." Apácai merész terveket szőtt. A legmagasabb képzés érdekében akadémia felállítását 
szorgalmazta Tervezetet készített „Egy magyar akadémiának lerajzolása" címmel és pártfogásra az új 
fejedelem elé, Barcsav Ákos elé terjeszti 1658-ban: „Kisebb vagyok, kegyelmes uram, mind magam s 

'A kálvinista vallás angliai cs az észak-amerikai változata (Szerk.). 
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mind ez iráskám, mintsem bátorságosan az Nagyságod méltóságos tekinteti előtt megjelenthetném . . . ez 
kicsiny iráskámban nagy közönséges haszonra igyekezem, szívesen fájlalván a szegény magyar nemzet-
nek académiája nemlétéből kiszármazott s ez világon széljelterjedett barbarus nevét s honjában is rette-
netes kárát, kinek jelenthetem fá jda lmamat , a mutathatom erről való orvosságkereső supplicatiómat . . . " 

Tudósi meglátásaival azonban messze megelőzte korát . Terveit halomra döntö t ték , és az akadémia is 
csak puszta áb rándnak bizonyult. A XVII . századi Erdély nem is volt alkalmas az ily merész tervek 
megvalósítására. Ál landó kül-és belháborúk sújtották az osztrák és a török világhatalom közé szorult 
Erdélyi fejedelemséget. D e az elismerés, amit nem kapott meg a hatalmasságoktól, a hálás taní tványok 
lelkéből fogant, s ez a legnagyobb jutalom egy pedagógus számára. Hallgassuk meg mit ír róla Bethlen 
Miklós erdélyi kancellár: „Apáczai . . . a tudományt és könyvek olvasását úgy megszerettette vélem, 
hogy azt senki és semmi ki nem űzhet te az elmémből . . . Apáczait . . . az isten ebből az ostoba háládat-
lan magyar világból, mely ő reá méltatlan volt, kivetette . . . ha maradéka marad t volna, és módom 
lett volna benne, bizony megmutattam volna, hogy én Apáczait mint atyámat úgy tartottam, szeret-
tem, becsültem, s emlékezetét ma is becsülöm." 

Fiatalon, alig 35 évesen, tüdővészben halt meg a magyar tudományos nyelv megteremtője és a szá-
zad legnagyobb pedagógusa. „1660. január 9-én szomorú menet kanyarodott a kolozsvári házsongrádi 
temető hóborította fái közé — írja Kocziány László. Papok, deákok, polgárok sorakoztak fel egy ko-
porsó, és az azt kísérő halálra vált asszonyka mögé. A bámészok azt beszélték, hogy Apáczai G e r e Já-
nos uramat kísérik utolsó útjára, de azt már kevesen tudták , hogy a XVII . századi Erdély művelődésének 
legnagyobb apostolát temetik, aki még nem is olyan régen azt ígérte, hogy addig nem hal meg, míg ta-
nítványaival meg nem ismerteti magyar nyelven az összes tudományokat . . . " Kopjafás sírja elenyé-
szett. Magam is hiába kerestem egy nyári délután — nem találtam. De jelképesen odavésem Székely-
föld nagy fiának sírkövére emlékeztetőül Bartalis János nekrológját : 

Lobogott egy láng!. . . 
Ott kelt életre Apácán, 
az Olt menti kicsi faluban 
és felszökkent égmagasra. 
A 17-ik század, vérzivataros fegyvercsörgése 
volt a bölcsödaU, mely végigkísérte 
rövid élete folyamán 
34 évet élt. „ « . . . . » . 

Dr. Szenassy Zoltán 

Egy kiaknázatlan helytörténeti forrás: 
a II. József-féle országos kataszteri földmérés 

Célom a II. József-féle magyarországi országos kataszteri földmérés jelentőségének, forrásértékének 
megvilágítása a helytörténetírás különféle ágazatainak, s különösen a földrajzi nevek gyűjtésének szem-
pontjából. Ezt a kataszteri földmérést sokan még ma is összetévesztik Magyarország első katonai fel-
térképezésével, amelyet — tévesen — II. József-féle katonai felvétel (josefinische Aufnahme) néven is szo-
kás emlegetni. Ez utóbbit még Mária Terézia rendelte el 1764-ben, bár végrehaj tásában (1782 és 1785 
között) II . Józsefnek is jelentős szerep jutott. Ezeket a katonai célokat szolgáló — és sokáig katonai 
t i tokként is kezelt — térképeket [a hozzájuk tartozó „országleírások"-kal (Landesbeschreibung) együtt] 
a kartográfusok, geográfusok, településtörténészek s más, táj történettel foglalkozó ku ta tók , az 1930-as évek 
óta — mióta a mai Magyarországra vona tkozó lapjai hazánkban is hozzáférhetők — egyre szélesedő körben 
jól felhasználják.1 Kevesen tudnak azonban (néha még a más történeti korokkal foglalkozó szakemberek is) 
az említett kataszteri földmérésről, illetőleg többnyire csak annyit tudnak róla, hogy dokumentumai jórészt 
elpusztultak. 

Magyarországon — jól tudjuk — nemcsak a könyveknek, hanem a levéltári i ratoknak is megvan a 
maguk — gyakran szomorú — sorsa. Jól példázzák ezt a t émánkhoz tartozó iratok és térképek pusztulá-
sának és részben való megmaradásának viszontagságai, s különösen a hajdani népélet megismeréséhez 
páratlanul értékes forrásanyagot őrző — s témánk kutatástör ténetének szempontjából is igen jelentős — 
Kecskeméti Városi Levéltár irataioak balvégzete. Gondos vezetői ugyanis úgy kívánták menekíteni a le-
véltárat a második világháború viszontagságai elől, hogy a Duna—Tisza-közi homokvidék egy isten 
háta mögötti, biztos menedéknek hitt tanyájába szállították. Sajnos, végül is az egész környéken csak arra a 
tanyára esett bomba, s ott pusztult az egész levéltár. 

A kutatók már századunk elején felfigyelhettek volna a t émánkhoz tartozó, megmarad t levéltári iratok 
jelentőségére. Ugyanis egyik folyóiratunk szűkszavú kommentárra l már akkor 63 oldal terjedelmű táblá-
zatos kimutatást közölt a földmérés lappangó iratanyagaból.2 Hogy ez nem tör tént meg, talán éppen a 
folyóirat szerkesztőségének ígéretével magyarázható: „Az itt először nyilvánosságra hozott anyag részle-
tes feldolgozását lehetőleg még ez évben reméljük közzétenni ." 
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így aztán csaknem három évtizedig kellett várni, míg az 1930-as évek elején napvilágot látott Fördös 
Lászlónak alapvető fontosságú jeles tanulmánya, mely a kecskeméti városi levéltárban akkor még megta-
lálható iratanyagra támaszkodva ismertette e nagyjelentőségű felmérés munkálatait, s már akkor rámuta-
tott többoldalú forrásértékére, ö a szerzője az első elemző publikált feldolgozásnak is.3 

Fördős László nemcsak a kecskeméti dokumentumok feldolgozásával vitte előre a kutatást, hanem az-
zal is, hogy körkérdést intézett valamennyi levéltárhoz a kataszteri felmérés megmaradt dokumentumai-
nak számbavétele Céljából., Erre ugyan túlnyomórészt negatív válaszokat kapott, a példája által inspirált 
kutatók azonban fokozatosan másutt is rábukkantak az országos felmérés dokumentumaira,4 újabb és 
újabb részleteket hozva nyilvánosságra a nagyszabású akció szervezéséről és lebonyolításáról — igazolva 
eközben a kecskeméti iratanyagot feldolgozó s ezzel az utókor számára megmentő Fördős értékelését, 
amely szerint határainkon belül s azon kívül fennmaradt térképekből, s még inkább a korábban mások 
által át nem vizsgált „telekkimérési" iratokból a korszak gazdaság- és társadalomtörténeténoki megisme-
réséhez igen becses tények és tanulságok elemezhetők ki. 

Fördős László példáját, még az 1930-as évtizedben, a kartográfus Irmédi-Molnár László követte, aki a 
legteljesebben fennmaradt Zala vármegyei anyagról közölt a Földrajzi Közlemények hasábjain térképek-
kel is illusztrált ismertetést.5 Ezután ismét majd másfél évtizedes csend következett. Az 1950-es évek kö-
zepétől aztán történeti-statisztikusok és gazdaságtörténészek kezdtek behatóbban foglalkozni ennek a 
kataszteri felmérésnek más levéltárakban is fennmaradt töredékeivel, amelynek eredményei azonban 
tanulmányokban csak az 1960-as évek láttak napvilágot.6 

A történeti-statisztikus Dávid Zoltán speciális irányban szélesítette ki a téma elemző feldolgozását. Az 
1960. évi Történeti Statisztikai Évkönyvben, és később publikált tanulmányaiban az ország több vidéké-
ről hiteles adatokat szolgáltatott a korszak mezőgazdaságának és főbb terményei (búza, rozs, árpa stb.) 
termésátlagainak megismeréséhez.7 Ugyancsak konkrét levéltári iratanyag alapján ismertette Dávid 
Zoltán 1970-ben a Veszprém városi és vármegyei kataszteri felmérés munkálatait, amelyből érzékletes 
képet kapunk az ország más megyéiben folyó munkálatokról is.8 

Dávid Zoltánnal párhuzamosan, de tőle függetlenül, elemezte Sándor Pál is a kataszteri földmérés ira-
tait, s ezekre támaszkodva pontos és hiteles adatokat tudott szolgáltatni a XVIII. századi jobbágybirto-
kok kiterjedéséről. Kutatásainak eredményeit 1961-ben megjelent munkájában összegezte.9 Témánk szak-
irodalmában példát találunk már egyetlen helység kataszteri felmérési munkálatainak bizonyos szempon-
tú történeti feldolgozására. Ez is Sándor Pál munkája. A Dávid Zoltánéval egy kötetben publikált tanul-
mánya Rezi község földbirtok-statisztikáját dolgozta fel az 1789 és 1853 közötti kataszteri felvételek 
alapján. Később Dávid Zoltán is végzett hasonló vizsgálatokat.10 

Már az eddigiekből is kitűnik, milyen rendkívüli jelentőségű forrásanyag pusztult el nagyobb részében 
annak idején. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy a megmaradt töredékeket is érdemes lenne jobban 
feltárni és többoldalúan feldolgozni.11 

Átlátjuk ezt, ha tudjuk, hogy az egész nagyszabású „földmérőhadjárat" gondosan kidolgozott „hadi-
terv", módszer szerint ment végbe az egész ország területén. Többlépcsős, jól működő szervezet irányí-
totta, melynek jól felkészített „vezérkara" (a kancellár ellenőrzése alatt működő csoport) volt Bécsben, 
továbbá fő- és alkomissziói működtek a II. József által létrehozott, több megyét összefogó tíz kerület-
ben (Felsőcommissiók) és az összes megyékben (Alsócommissiók), amelyek a városokban és községekben 
működő felmérő csoportokat (ezekről még külön is szólunk) nemcsak felkészítették, hanem irányították 
és ellenőrizték is. Az uralkodó a nagyobb vagy egyenetlen domborzatú területrészek felmérésére olyan 
katonai szakmérnök-gárdát rendelt ide a birodalmi tartományokból, amelynek tagjai már az első kato-
nai felmérés során alapos gyakorlatot szerezhettek, s együttműködtek az akkor már minden megyében 
rendelkezésre álló földmérőkkel, „híres matematikusokkal". (A katona-térképészek között magyarok is 
voltak.) 

A 200 évvel ez előtt, 1786. böjtelő havának 10. napján (február 10-én), három nyelven kiadott ural-
kodói rendelet terjedelmes végrehajtási utasítást, útmutatót, ún. Instrukciót is tartalmazott, s valóságos 
tanfolyamokat rendelt el (s valósított meg) az irányítók és az általuk irányítottak számára. Útmutatást 

1Borbély A.ndor és Nagy lúlia: Magvarország I. katonai felvétele II. lózsef korában. Bp., 1932. 
1Horváth Sándor: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1901. 62. old. 
3Fördös László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. A Szegedi Alföldkuta tó Bizottság könyvtára. I II . 
szakosztály közleményei 11. sz. Szeged, 1931. 
'Főglein Antal: A „Conseriptio Josephina" sorsa. Levéltári Közlemények, 1931. 112. old. 
5Irmédi-Molnár László: Az 1786. évi kataszteri felmérés Zalavármegyében. Földrajzi Közlemények, 1939. 330. old. 
''Dávid Zoltán: Magyarország első kataszteri felmérése (1786—1789). Történeti Statisztikai Évkönyv. Bp., 1960. 33. old. 
''Dávid Zoltán: Adatok a mezőgazdasági termelés nagyságáról 1786—1789. Történeti Statisztikai Évkönyv 1965—1966. 
Bp., 1968. 99. old. 
8Dávid Zoltán: Az első kataszteri felmérés végrehajtása Veszprém vármegyében. A Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei 1970. 9. sz. 71. old. 
''Sándor Pál: A jobbágybirtok történeti-statisztikai vizsgálatához 1786—1853. Bp., 1961. 
x0Sándor Pál: Rezi község földbirtokstat iszt ikája a kataszteri felvételek tükrében. Történet i Statisztikai Évkönyv. Bp., I960. 
59. old. — U. ó.: Kecskemét települései és gazdaságföldrajzi képe a XVII I . század végén. Kecskemét, 1934. — Dávid 
Zoltán: Adatok Jászkisér mezőgazdasági viszonyairól az első kataszteri felmérés alapján. Szolnok Megyei Múzeumi Év-
könyv, 1978. 
" A szakirodalom alapos át tanulmányozásából kitűnik, hogy vannak nyomok, adatok, melyeknek a kérdéssel foglalkozó 
kutatók még nem jártak utána. 
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adott a földmérés módozatai ra nézve a különféle terepeken, megszabta a földmérő eszközök méreteit, s 
kitért még a földmérő láncokat és a kitűző léceket hordozó segédmunkások napidíjaira is. Az útmutató-
hoz mellékelve voltak a felmérés során használandó rovatos iratfélék mintái is. 

A fe lmérő csoportok serény munkáját szemléletesen mutatja be az a jól tá jékozot tnak látszó tréfás 
gúnyirat, amely Bécsben, még II. József életében nyomdába került , s a császár halála u tán nemsokára meg 
is jelent.12 „A szegény adó-f izető népnek terhes költségével előszerzett írás-tudó If iak, s oskolákra reá-
únt Gyerkőtzék fordí t ta t tak ezen munkára , kik nem szokván a napon való munkás járáshoz, s gyenge 
artzollattyokat kéméiván a verő fénytől, sok helyeken árnyékban rejtéztetnek, hol ott el nyomottatván az 
álomtól, jó aluvó verseket rántot tak , a Parasztok azonban a Lántzokkal , és Póznákkal keresztül kasul 
fu tároz tak a határon, s az u tán rovásról hordogat ták a fel-serkent, és fél álomeszű Föld-mérő Tudóskának 
Lajstromába szélét, hosszát a bé-nyargalt f ö l d e k n e k : és így gyakran a rosszul végzett mérést , még rosz-
szabbul jegyzette-fel a D e á k U r a m ! " 

Újszerű vonása volt a kataszteri munkála toknak, hogy pontosan felmérette nemcsak a jobbágyi, hanem 
a nemesi tulajdonban levő földbir tokokat is. Ez volt ugyanis az egész akció egyik fő feladata. A másik 
feladat pedig a különféle művelési ágazatokba ta r tozó termőterületek (szántók, rétek, legelők, erdők, sző-
lők) át lagjövedelmének megállapítása volt. Ez a tulajdonosok bevallása alapján, a felmérés helyszínén tör-
tént meg, a községek bírá inak, esküdtjeinek, a felmérést irányító mérnököknek és a csoport mezőgazda-
sági kérdésekben járatos szakemberének színe előtt . A jövedelembevallás adatait az előre elkészített ro-
vatos lapokra kellett fel terjeszteni a felmérést irányító és ütemes elvégzését ellenőrző megyei albizottsá-
gok vezetőiének. 

Hogy képet kapjunk a fe lmérő csoportok összetételéről, közreadom itt a Veszprém város felmérését 
végző munkacsoport tagjainak névjegyzékét.13 A községekben is hasonló felmérő csoportokat szerveztek, 
á l ta lában 6 jobbágy közreműködésével . A kiadott központi instrukció szerint a szegényebb jobbágyoknak 
is képviselve kellett lenniük a csoportban. Ezeke t is felkészítették a munkára , s esküt kellett tenniük, 
hogy munkájukat híven, részrehajlás nélkül végzik. A tényleges mérésben mindig csak há rman működtek 
közre, s csak olyankor hívtak be közülük váltást, ha valamelyikük érdekelt vagy elfogult lehetett a mé-
résnél. 

A fe lmérő munkák átgondol tságának és szervezettségének illusztrálására bemutatom a Veszprém város 
területének ún. „szakaszbeosztását" ábrázoló térképvázlatot , amelyet a helyi felmérő csoport vezetőinek 
előre el kellett készíteniük, s jóváhagyás végett fe l kellett terjeszteniük a megyei albizottság vezetőjének.14 

A megyei szervező és irányító munkát jól érzékeltetik azok a Veszprém város f e n n m a r a d t felmérési 
iratanyagából összeválogatott szemelvények, amelyeket Dávid fen tebb említett tanulmányában tett közzé. 
Egyaránt tükröződnek b e n n ü k a nagyszabású munkála toknál adódó problémák, valamint az a céltudatos-
ság és erély, amely az uralkodótól a különféle végrehaj tó és el lenőrző testületeken végighaladva minde-
nütt érvényesült. Idézek néhány szemelvényt az iratokból.15 

Egy 1786. október 20-án kelt leiratból: A Direc tor urak szüntelen járták a községeket, biztassák, oktas-
sák, vezessék hogy a munka buzgón és eleven serénységgel folytattassák, a hibák előre orvosoltassanak 
és minden a kívánt jó renddel nyomakodjék a kívánt céljához, az engedetlenek, visszavonók és lusták 
név szerint beadassanak, hogy méltó büntetésüket vegyék." 

Egy 1787. október 6-án kelt feljegyzésből: „Tapasztal tatot t némely helységekben nagy különbség a 
bevallásban, úgy, hogy egy telekben hasonló fö ldű birtokos felényit vallott, mint a másik, és a szomszéd 
helység, kinek határa sokkal zsírosabb, kevesebbre vallott, mint a savanyú földű község, de tudják meg 
ezen á lnok bevallók, hogy nem megy szájok i ránt , azért jobb most korán idején vallják meg az igazságot, 
te lkeket ne terheljék, ne ta lán utóbb más szántsa vesse földjeiket . . . " 

1788. december 8-án kelt leirat: „Mivel a felső helyeken tapasztaltat ik, hogy némely községek és ura-
ságok a termés vallása, a közép proportióra nézve nem igen híven és voltaképpen teszik, és ily formán 
több községek, uraságok, is egyetértenek és összebeszélnek, miképpen tegyék a földgyükről a vallást, ez-
által pedig a controlléria célját semmivé tenni akar ják , az ilyen esetben idővel büntetés által is kényszerít-
tetni fognak . " 

Mindenk i „azon legyen, hogy mentül igazabb vallást tehessen a termésről, hogy a felelet terhét és dup-
la költségét, amelyet a bir tokos az új vallás vagy annak megjobbétása által magának elkerülhetet lenül sze-
rez, el távoztathassa." 

1786. december 7. : „Aho l áradások vagy vizes határok vannak , minden iparkodásokat a községek reá 
fordí tsák, hogy a téli fagygyal azokat fölmérhessék." 

Agrár tör ténet i szempontból is érdekes ada toka t tartalmaz a város nótáriusának az a pontokba foglalt 
válasza, amelyet az al ispánnak a terméseredményt kevesellő, 1787. november 9-én kelt leiratára küldött. 
Kivonatos ismertetés: 1. A veszprémi szántóföldek nagyon kövesek. 2. Mivel már régi járt földek, így 
nem lehet azokhoz hasonlí tani , melyek nem régen irtattak, mint a bakonyiak. 3. Mivel minden második 

"SpiíUnbcrf Pdl: Szabad elmélkedések a' Földeknek ki mérése szerént-fel-ál l i tandó Adózás' Systémájának tökélet lenségéről . 
Kassa, 1790. 
13A bizottságnak tagja volt a bíró, egy esküdt , egy nótár ius és ökonómus, valamint 12 választott személy, akik közül 4 ne-
me« volt. Vö. Dávid Z. 1970. 
"Dávid 2 . 1970. 
1SDdvid Z. 1970. 
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I. II. 111. IV. 

o> Neve-
zett 

K i m é r é s S z á n t ó 

•o* 
53 rá 

Neve a Fölbir tokosnak 
és a földbir toknak, 

Neve-
zett Száma a Parasztok 

által 
a Föld-
mérők foglalnak 

(fi 3 
15 5 

avagy fundusnak . 

A háznak numerusa 
a mostani foglal öleket által magokban 

P 
u. 

avagy fundusnak . 

A háznak numerusa föld-
mértéknek hosi-

szúsát? 
Slélt»-

Síft • - ö l e k e t holda-
kat Öleket 

Malomszeg. 

1. szakasz . 

Falu dülő . 

E szakaszba t a r toznak : 
a falu házai a hozzátar tozó ker-
tekkel, a falu alatt elterülő ré-
tek és ló, továbbá az Uraság 
belsötelke, általában mindazon 
telkek amelyek 1—126. top. sz. 
alá esnek. E szakasz ha tá ra i : 
északon "a 10, keleten 8, d í len 
az 5. és nyugaton 2. szakasz. 

1 Az Uraság halas tava. Be le-
hetne vetni : 

8 mérő rozzsal vagy 
8 mérő árpával mérő 8 100 42«/« 2«/m 16 

l A falu kertje mérő tyu 50 5V« 

3 A falu alatt levő ludak legel-
tetésére szolgáló mező 

a) b j helyen 
mérő 
mérő 
mérő 

Vi« 
Vi« 
>/u 

33 
50 
30 

1 
5 
V-k 

4 Ló úsztató, haszontalan, fel 
sincs mérve. 

5 Az Uraság major ja , 1. sz. a) 
Gyümölcsös kert je b) 
Komlós kertje c) 

mérő 
mérő 

"/I« 
»Vi« 

50 
50 

10 
10 

6 Elekes János házsz. 2. Pa-
raszt ház. Ehhez tartozik 3 ker t : 

a) Ablak alatt levő, gyümölcs-
telen, ki sem méretet t 

b) Kert az udvarban 
c) Kert a csűr után 

mérő 8/1« 
1 

50 
50 

5 
IC/« 

I. szakasz összege | 1 1 1 | 1 2 " / M | 16 

A falu belterületére vonatkozó felmérési és jövedelembevallási ada toka t tartalmazó, nyolcro-
vatos összesítő táblázat (I. Közönséges bevallási táblázat) részlete (Fördós László 1931. 
i. m.) 

esztendőben szükségképpen vet te tnek, nem pedig úgy, mint a Mezőföldön, akik is már jó darabig járt 
szántóföldjeiket majd 10, 15, és 20 esztendőkig is megnyugosztolják s a fö ldeknek bőségére nézve ismét 
új darabot fognak fel. 4. Mivel Veszprémben a szántóföldek többsége a szegénységé, kivált a várostól 
nagyon távol vannak , és így a szegény ember nem trágyázhat ja úgy, mint a szükség kívánná. 5. Legna-
gyobb oka pedig mivel a Pascuum Veszprémben nagyon szoros és így sokan , akik akarnának is marhát 
tartani a Pascuumnak rövidsége miatt nem tar tha tnak és így marhájuk nem lévén, trágyájuk sincsen, hogy 
a szántóföldjeiket gyakrabban, t rágyázhatnák. 6. A fö ldek főleg a szegény, marhát lan embereké, ak iknek 
elég gond és költség a háromszori szántás, trágyát venni már nem tudnak. 7. Ezért sok birtokos azt is rit-
kán veszi be a földből, amit ráköltött . 
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A kataszteri földmérés elrendelésével az uralkodó be nem vallott, de nem is nagyon titkolt célja az 
adóztatás szilárd alapjainak felmérése volt, s ezzel együtt a kiváltságos osztály megadóztatása. A nemes-
ség természetesen tisztában volt ezzel, s így érthető ellenállása vele szemben. De a jobbágyság is bizalmat-
lan volt, félve attól, hogy terhei a felmérés folytán súlyosbodni fognak. 

Színes körképet lehetne festeni a nemesség országszerte kirobbanó viharos tiltakozásairól,16 de ehelyett 
hadd idézzek fel egy, az akkori közhangulatra jellemző, anekdotikusan kihegyezett történetet szépapám 
naplójából, aki az idő tájt történetesen Bereg vármegye alispánja volt. A naplóban olvasható, hogy amikor 
II. József kevéssel halála előtt visszavonta alkotmányellenes rendeleteinek túlnyomó részét, s ezek között 
a kataszteri földmérésre vonatkozót is, szépapám tüzet rakatott a vármegyeház udvarán. Az egyik me-
gyei hajdú tálcán tartotta a tűz mellett a „kalapos király" alkotmányellenes rendeleteit, s szépapám vala-
mennyit belehajigálta a tűzbe. Mikor valamennyi rendelettel végzett, lehúzta kesztyűjét, amellyel a rende-
leteket érintette, s a tűzbe dobta azt is. 

Sajnos, nemcsak az alkotmányellenes rendeletek kerültek akkor tűzbe más megyékben is, hanem velük 
együtt a grandiózus vállalkozás páratlan történeti értékű dokumentumai is, amelyek akkorra — ha két-
szer annyi idő alatt is, ahogy a császár szerette volna — már legtöbb helyen elkészültek. 

Mi maradt meg mégis e dokumentumokból térképekben, a felmérő bizottságok által készített rovatos 
lapokon, valamint az ezek alapján készült községi összesítésekből? Ahogy a feltárás és feldolgozás előre 
halad, azt kell látnunk, hogy jóval több, mint amennyit a kutatók korábban reméltek. 

S hogy megéri-e a fáradságot a kutatás folytatásának várható eredménye? — úgy hisszük, vázlatos 
áttekintésünk után ez nem lehet kétséges. 

_Az a meggyőződésünk, hogy az ismertetett gazdaság- és társadalomtörténeti kutatási eredményekhez 
hasonlóakat hozhat a további feltáró- és feldolgozó munka a több tudományágat érintő országos földrajzi-
név-gyűjtés és a névtani kutatás számára is. 

Az elmondottak ismeretében fölmerül a kérdés, milyen gyakorlati feladatok várnak témánk kutatóira 
és hogyan kapcsolódhatnak be ezek megoldásába a honismereti mozgalomnak a témakörben helyileg 
érdekelt, megfelelő felkészültségű önkéntes munkásai. 

Az országos földrajzinév-gyűjtésnek szakszerűen irányított és a Hazafias Népfront Országos Tanács, 
valamint területi bizottságai által támogatott, nemzetközi elismerést aratott tudománysegítő eredményei17 

meggyőzhetnek bennünket arról, hogy a józsefi kataszteri földmérés megmaradt dokumentumainak fel-
tárásával hasonló eredményt lehet elérni a történeti névanyag számbavétele terén is. 

Az élő névanyag gyűjtésének befejezésével párhuzamosan megvalósítható mélyfúrásszerű munkálatok 
alapozhatják meg a további névtani vizsgálatokat, s ezzel együtt új anyaggal segíthetik a helytörténeti ku-
tatás rokon feladatainak megoldását is. E feltáró-feldolgozó munkának az a különös jelentősége, hogy itt 
egy kétszáz évvel ez előtti, gondosan előkészített és néhány év alatt lezajlott országos felmérés eredmé-
nyeinek számbavételéről, hasznosításáról van szó, amely egyúttal kiindulópontja lehet az első katonai fel-
vételt megelőző és követő évtizedek alkalmával írásban rögzített helynévanyag feltárásának is. 

A kérdés kutatástörténeti irodalmában tükröződő pesszimista megnyilatkozások ellenére a századunk-
ban felbukkant-feltárt, korábban nem ismert forrásanyag alapján megállapíthatjuk, hogy a hivatásos ku-
tatók és a felkészült önkéntes munkások együttműködéséből további igen értékes dokumentumok feltá-
rását és feldolgozását remélhetjük. 

Hadd hivatkozzam ezzel kapcsolatban következő példákra: 
a) Egy korábbi, teljesnek semmiképpen sem mondható összesítés szerint a történelmi Magyarország 

259 helységből maradt fenn az egykori kataszteri földmérésnek a továbbiakban kiaknázható dokumen-
tumanyaga1B 

b) A témára vonatkozó kutatásaim során Veszprémben, az állami és püspöki levéltárban csaknem 100, 
a II. József kori földméréshez kapcsolódó egykorú térkép meglétéről győződhettem meg, s azt is megálla-
píthattam, hogy ezeknek és a velük összefüggő iratanyagnak a feldolgozásával még igen jelentős számú 
(többszáz) XVIII. századi és XIX. század eleji helynév birtokába juthatunk. Ezzel kapcsolatban emlí-
tem meg, hogy a veszprémi levéltári gyűjteményekben és más megyei levéltárakban egyaránt kellő segí-
tőkészséget és a téma iránti érdeklődést tapasztaltam.19 

c) A Vas megyei földrajzi nevek már publikált anyagához társuló burgenlandi történeti helynévgyűjté-
sem kapcsán sikerült nyomára bukkannom az egykori II. József kori földmérés megmaradt felsőőri doku-
mentumanyagának,20 amelynek feltárásához a Kismartoni Tartományi Levéltár segítséget ígért. 

™Fördós László: i. m. — Csendes László: Térképhistória. Gyorsuló idő. Bp.,' 1980. 
rördóg Ferenc: A földrajzinev-gyújtés helyzetéről. Honismeret 1984 2. sz. 48. old. 
18Borbély Andor. Régi térképeink felhasználásáról. Földrajzi Értesítő 1952. 4. füzet 835. old 
"Hasonlóképpen a Veszpém Megyei Múzeumok IzeazEafó«io» részéről is, ahol a megyei eredmények gyors publikálására 
nézve kaptam konkrét Ígéretet. 
'"Fórdós László: i. m. A k imutatot t II. rovatában még további egykori élő, minden valószínűség szerint népi használatú 
földrajzi nevek olvashatók: „II. szakasz. Talfája. Ha tá ra i északon a Kis-domb. — nyugaton a Nagy erdő. — II I . szakasz. 
Törökjái. Egyik része határos a fácános sal, a harmadik az országúttn\." (id. m. 70., ill. 72. old.) 
21Itt is köszönetet mondok Strenk Tamásnak, aki „А II. József-féle földmérés: a te lekkimérések" c. gazdag anyagú tanul-
mányának kéziratát (mely „A magyar földmérés és térképészet tö r t éne te" c., szerkesztés alatt álló munkában jelenik meg) 
szíves volt velem megismertetni. 
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Summázva a feladatokat és a kilátásokat: az érdekelt szakemberek és a honismereti mozgalom önkén-
tes kutatógárdája összefogásával fel kell tárni és hozzáférhetővé kell tenni a II. József kori kataszteri 
földmérés irat- és té rképanyagának a hazai levél tárakban és a szomszédos országok hozzáférhető levéltá-
raiban ta lá lható helynévanyagát. A Hazafias N é p f r o n t VI I I . kongresszusa határozatainak ismeretében, 
s miután már az újjáalakult Országos Honismereti Munkabizot tság is á t tekintet te az e lő t tünk álló újabb 
öt esztendős szakasz mozgalmi feladatait , bízvást remélhet jük, hogy az ismertetett tervek megvalósításá-
nak kibontakozása új fe ladatokat fog adni, új munkatársakat , új támogatókat fog hódítani , további el-
ismerést fog szerezni mozgalmunk tudománysegítő, tudást és öntudatot terjesztő tevékenységének.2 1 

Morvay Péter 

A Sárrét 
első népdalgyűjtője: 
dr. Nagy József 

Most volna 86 éves az a korszerűen gondolkodó, nagyszerű pedagógus, aki első ízben figyelt fel a 
Sárrét népdalaira, s aki már az 1930-as években példát mutatott , hogyan lehet és miként kell megvaló-
sítani Kodály nevelési elképzeléseit. Tette ezt kezdetben jórészt ösztönösen, tehetségétől vezérelve, ké-
sőbb aztán — miután kapcsolatot keresett Kodály tanítványaival — tudatosan is az újszerű zenei nevelés 
híve lett. 

Széles látókörű, nagy műveltségű, mindenben igényes ember volt. Taní tványaihoz legendásan szigorú, 
akit azért diákjai rajongva szerettek. Szentesen született 1900. szeptember 22-én, szegény, kilencgyerme-
kes családban. A debreceni Tudományegyetemen 1925-ben szerzett középiskolai tanári oklevelet magyar-
latin szakon, 1941-ben pedig bolcsészetdoktori fokozatot . Cimbalomművészi oklevele 1920-ból keltezett. 
Mint a Magyar Cimbalomötös tagja, többször szerepelt a rádió műsorában, kompozícióit az angol rádió is 
sugározta. Egész életét „két múzsa" kísérte végig — ahogy egyetlen ránk maradt önéletrajzában írta —-
a magyar nyelv és a zene szeretete. 

1928-ban hívta meg Nagy Miklós igazgató a híres szeghalmi ref. Péter András Gimnáz iumba , tani-
tani. Dr . Nagy József életében az ezt követő évtized zenei szempontból a legtermékenyebb. A község 
zenei vérkeringését sokoldalú munkával tette é lénkké, és magas szintű kóruskultúrát virágoztatott ki, 
mely az egész Sárrétre szétsugározott . Az iskola 50 éves jubileuma alkalmából kiadott Emlékkönyv meleg 
hangon méltatja dr . Nagy józsef tevékenységét, amelyhez az utód jogán magam is csatlakoztam, a Tanító-
képző Intézetek Közleményeiben. 

A népdalgyűjtést Szeghalmon 1930 körül kezdte el, bár erről évszámot nem jegyzett fel. A hagyatékban 
„Sárréti gyűj tésem" címmel 216 dallam található igen gondos, jól olvasható kézírással. Az egész népdal-
hagyaték azonban ennél sokkal több, mivel dr. Nagy József más tá jakon is eredményesen gyűjtött . E dal-
lamok nagy része — dr. Nagy Józsefné áldozatkészsége folytán — a M T A Zenetudományi Intézet Nép-
rajzi Főosztálya archívumába került , s a Magyar Népzene Tára köteteit gazdagítja. 

A sárréti gyűjtésen nagyon jól nyomon lehet követni , mint törekedett Nagy József arra, hogy ezt a kü-
lönleges munkát egyre szakszerűbben végezze. A dallamlejegyzések ma is helytállóak, zeneileg pontosak. 
Az adatközlők nevét azonban csak a 160-as számú daloktól kezdve tünte t i fel. Mivel gépi hangrögzítésre 
nem gondolhatot t , a dalokat ki tűnő zenei hallása segítségével kottázta le, bámulatba ejtve a kollégákat. 
Mindig utal az előadásmódra, illetve a tempóra is. A gyűjtés helyét nem a daloknál, hanem az első kötet 
elején tüntet i fel (Körösladány, Köröstarcsa, Csökmő, Füzesgyarmat, Szeghalom). 

21 



Két dal a sárréti gyűjteményből, dr. Nagy József kézírása 

Nagy József népdalgyűjtési hagyatékának a sárréti része zenei szempontból igen sokrétű. Régi stílusú 
darabok mellett igen sok újabb keletű dallamot találunk, sőt népies műdalokat is. Gyűjtésének ilyen ösz-
szetétele természetes volt a maga idejében: feljegyezte, amit még élő dalanyagként talált . Ennek is nagy a 
jelentősége, különösen ha a r ra gondolunk, hogy Bartók csak Körösladányban gyűjtött, Kodály pedig nem 
is kutatot t a Sárréten. 

Szövegtartalom szempontjából Nagy József sárréti gyűjtése legnagyobbrészt lírai dalokból áll. Sok a ka-
tonadal is. Néhány pásztor- és betyárdal, rabének, ballada színesíti még a tájról a lkotot t zenei képet. 

Élnek-e még az 1930-as években feljegyzett népdalok a mai Sárréten? Ha kissé megváltozva is, de 
élnek, bizonyítják ezt az ötvenes évek óta ott végzett népdalgyűjtő munkám eredménye, két daloskönyv 
és számos magnófelvétel. A dallamok, szövegek közül nem egy muta t hasonlóságot a csaknem fél évszá-
zada Nagy József által leírt népdalokkal . 

Kodály eev debreceni beszédében ki jelentet te: . . . a népdalt „ál landóan figyelni" kell. Figyelni, a dal-
lamok, szövegek változását követni csak úgy lehet, ha a különböző korokban írásokban rögzített formák-
hoz hasonlítjuk a jelenleg hallható vál tozatokat . Ez a mindenkor i népdalgyűjtők fontos feladata, s ezért 
kell még most is, és a későbbi évt izedekben is, népdalt gyűjteni. Ebben segít nekünk ma is a sárréti gyűj-
temény. Nagy József népzenei munkássága igen fontos láncszeme a kodályi programnak, egy olyan ha-
talmas, egész nemzetet nevelő zenei tevékenységnek, melyben a népdalok világát jobban megismerve ön-
magunkat is jobban megismerhet jük, s magyarságunkat megőrizhet jük. 

Bencze Lászlóné dr. Mező Judit 

Amatőr délszláv színjátszó csoportok 
a két világháború között Észak-Bácskában1 

A trianoni határok megváltoztat ták Magyarország nemzetiségi összetételét. A soknemzetiségű Magyar-
országból a térség egyik leghomogénebb állama lett. Közép-Kelet -Európa kormányai egymás nemzetiségi 
politikáját kritizálva, valódi feladatukról , az országhatáraikon belüli kisebbbségek kölcsönös védelméről, 
támogatásáról megfeledkeztek. A magyarországi délszlávok két világháború közötti helyzete sem volt 
könnyű, mivel nemzetiségek voltak egy olyan országban, ahol a politikusok és a közvélemény jó része a 
Trianon utáni ál lapotokért is a szomszéd ál lamok vezetőit tette felelőssé, és a rossz államközi viszony ked-
vezőtlenül befolyásolta a hazai kisebbségek helyzetét. Igaz, hogy az első világháború után Magyarorszá-
gon maradt délszlávok száma nem nagy, de minden bizonnyal több, mint amennyi a hivatalos ada tokban 
szerepelt.2 
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Bár a törvények engedélyezték az anyanyelven való oktatást, a valóságban e rendelkezések közül keve-
set realizáltak. A Horthy-korszakban a délszlávok anyanyelven történő oktatásáról alig beszélhetünk. Ke-
vesen jutottak el közülük a középiskolába. A főiskolákon, illetve egyetemeken ez az arány még rosszabb 
volt. 

A nemzetiségek számára az anyanyelv megőrzésének lehetősége rendkívül fontos, s az ehhez való ra-
gaszkodás az öntudatosság egyik fokmérője. A magán- és az egyházi életben, az egymás közötti kommuni-
káció során használhatták anyanyelvüket. A hatóságokkal azonban gyakran akadt konfliktusuk. Kevés 
volt azoknak az alkalmazottaknak (közigazgatási tisztviselők, tanítók, rendőrök, csendőrök, levente-
oktatók stb.) a szárny, akik megtanulták az adott helységben élő nemzetiségek nyelvét, akár alapfokon is. 
Ez nem is volt követelmény. Súlyosbította a helyzetet, hogy egy részük soviniszta beállítottságú volt. 

A magyarosítási törekvésekkel szemben a délszlávoknál is megindult az ellenakció, amely az anyanyelv 
ápolását, saját újság kiadását, a hagyományok megbecsülésének fontosságát hirdette. A vizsgált korszak-
ban a délszlávok kulturálódása érdekében a magyar kormányszervek keveset tettek. Ha mégis jelentek 
meg kiadványok^ akkor ezek alulról jövő kezdeményezések eredményei voltak. Az 1924-ben elindított 
„Bunjevacke is Sokaiké Novine"3, valamint a „Danica" kalendáriumok4 ezek közé sorolhatók. 

Abban, hogy a nehézségek ellenére az országban lakó délszlávok többsége megőrizte nemzetiségi öntu-
datát, a hagyományokhoz, a kultúrájához és anyanyelvéhez való őszinte kötődését az amatőr színjátszó 
csoportoknak is részük volt. Terjedelmi okok miatt itt csak az észak-bácskai helységekben működő mű-
kedvelő együttesekkel foglalkozom. E falvak nagyobb része vegyes nemzetiségű (délszláv, német, ma-
gyar). 

A színjátszásnak a történelem folyamán óriási szerepe volt az emberek, a közösségek, a társadalom, a 
művészet iránti érdeklődésének felkeltésében. A szervezett keretek között állandó gárdával működő, az 
állam anyagi támogatását élvező színjátszás mellett ebben segítettek az amatőr (népi) színjátszó csoportok 
is. 

Ezek a társulatok laza szervezeti keretek között működtek, anyagi támogatást alig kaptak. De támoga-
tást jelentett az is, ha a próbákra, illetve az előadásokra egy kisebb-nagyobb helyiséget adtak számukra. 
Néha még a bérleti díjtól is eltekintett a községi képviselőtestület. Gyakori volt, hogy ezek az amatőrök 
egy-egy előadás — sokszor igen szerény — bevételét jótékony célokra ajánlották fel. 

A „színészek" gárdája az adott falu főleg fiatalabb lakosaiból verbuválódott. De voltak néha más köz-
ségekből meghívott „vendégművészek" is A szelekció tevékenységük ideje alatt folyamatosan tartott, az 
önbírálatot az együttes vezetői, de legfőképpen maga a közönség végezte. A nemzetiségi népi színjátszás 
történetét kutatva — hasonlóan az „igazi" színházak életéhez —, sokszor találkozhatunk nagy remények-
kel induló, de csak néhány előadásig eljutó „talentumokkal". A közönség nem volt iskolázott műértő, 
a szűrő mégis jól működött. A néhány tucat önkéntesből álló társulat a körülményekhez képest igen 
színvonalas — néha akár művészinek is nevezhető — produkciókkal lépett fel. 

Az amatőr társulatok előadására főleg az ünnepnapok szolgáltattak alkalmat. Elsősorban a téli hóna-
pokban és főleg a farsang idején. A prélóknak és a táncrendezvényeknek is gyakori kísérője volt. Nyáron 
— a nagy mezőgazdasági munkák idején — előadást nem tartottak. Színpadnak bármely játékra alkalmas 
nagyságú helyiség megfelelt: tanterem, kocsma stb. Az együttesek vezetői főleg tanítók és papok voltak. 

Észak-Bácskában az amatőr színjátszók tevékenysége az 1930-as években meghatványozódott. A leg-
aktívabb munka Garán folyt Karagity Antal (191J—1966) vezetésével, aki állandó szerzője és rendezője 
is volt az együttesnek. Karagity szívesen és sokat játszott darabjai közül említésre méltóak a következők: 
Zloba (Ármány), Zaruínici (Jegyespár), Rastatkinja (Az elvált asszony), Gospojica Zorka (Zórka kis-
asszony), Svijest (öntudat) , Sepa (A sapka) és a Cudnovata krava (A csodatehén). 

A falu élete az 1930-as években lassan változni kezdett. A város hatása egyre erősebb lett. Ez megmu-
tatkozott az öltözködésben, viselkedésben, kultúrában, az érintkezés minden területén. E darabokban 
idill és konfliktus keveredik. A konfliktusok többrétegűek: szegény-gazdag, azon belül generációk, nációk 
stb. ellentéte. A patriarkális család megléte, mint alapszituáció magában hordozza az ellentétek kialaku-
lásának a lehetőségét. Karagity ezt próbálta több-kevesebb sikerrel bemutatni. A változtatás iránti vágy 
kimondva vagy kimondatlanul ott van ezekben a darabokban, amelyek ízes, népi nyelven íródtak. A 
szerző a szerb-horvát nyelv ún. íző változatát használta.5 

'Észak-Bácskán a Baja—Jánoshalma—Szeged vonaltól délre, a Duna és a Tisza között az országhatárig terjedő területet 
értjük. 
2A különböző helyeken megjelent, nemzetiségi arányokat kimutató statisztikák a két világháború között igen nagy eltérése-
ket mutatnak. Ez nem véletlen, mivel a számokkal a különböző kormányok (magyarok és külföldiek), valamint a kimutatást 
készítő szervek céltudatosan manipuláltak A nemzetiségek valódi számát a statisztikai és a becsült számok között kell ke-
resni. (Erről bővebben: Dávid Zoltán: A magyar nemzetiségi statisztika múltja és jelene. Valóság 1980. 8 sz. 87—101. old.) 
Magyarországon a délszlávok (horvátok, szerbek, szlovénok) száma a népszámlálási adatok szerint (kerekítve) 1920-ban 82, 
1930-ban 60 ezer volt. A valós szám 80—100 ezer lehetett, bár a becslésekben 120—140 ezer is szerepelt. 
3A Bunjevacke i Sokacke Novine c. hetilap rendkívül rövid életű volt : utolsó száma 1924. decemberi keltezésű. 
4A Danica kalendárium 1924. és 1944. között évente megjelent. 
5A szerb-horvát irodalmi nyelvnek két változata ismert: az ekavstina és az ijekavstina. Az egykori e (jat) hang helyett az 
e-ző (ekavstina) nyelvváltozatban e-t, az ije-zóben (ijekavstina) ije-t vagy ie-t ejtenek. Az i-zó nyelvváltozat (ikavstina) 
nem számít irodalminak. (Az e helyett i hangot ejtenek.) A horvát e tnikumhoz tar tozó bunyevácok zöme a vizsgált korszak-
ban ezt beszélte. Az ije-zó formára való áttérés náluk ekkor még nem indult meg. A lényeg az volt, hogy ha i-ző nyelvvál-
tozatban is, de anyanyelvükön szólaltak meg a színpadon. 
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A garai délszláv amatőrök mellett mindenféleképpen meg kell említeni a Katymári Katolikus Kör 
Bunyevác Ifjúságának, valamint a csávolyi és a felsőszentiváni csoportoknak a munkáját. Intenzíven dol-
goztak még Bajaszentistvánon, Bácsalmáson és Hercegszántón is. 

A közönség által kedvelt színdarabok között szerepel Petres Iván (1876—1937) csávolyi plébános Pos-
tenje i marljivost sve savlada (A becsület és a szorgalom mindent legyőz), a Dva bila gavrana (Két fehér 
holló), valamint ismeretlen szerzők Gazda íivko (Zsivkó gazda), Seoska Lola (Falusi csibész), és a Kom-
sije (Szomszédok) című munkája. 

A Baja környéki amatőr délszláv csoportokat a „háziszerzők" nem tudták kielégíteni, ezért magyar 
nyelvű darabokat is elővettek. Tóby István katymári iskolaigazgató az 1930-as évek elején például Gár-
donyi Géza A bor című darabját ültette át szerb-horvát nyelvre. 1937-ben mutatták be óriási sikerrel. A 
tiszta bevétel meghaladta a 350 pengőt, melyet a társulat jótékony célokra ajánlott fel.6 

Karagity Antalnak a szervezés és a rendezés mellett műfordításra is maradt ideje. Többek között lefor-
dította Pap K. Iván: A birtok (Imanje), Bérezik Árpád: A parasztkisasszony (Gospodjica seljakinja) és 
Nyár Andor: Nyúl a bokorban (U torn grmu lezi zec) című darabját. 

Meg kell említeni ezeknél az együtteseknél, hogy a verbális (szóbeli) és a nem verbális összetevők 
(szerepjátszás, mimika, gesztus, zene, tánc stb.), tehát a szöveg és a játék harmóniájára mindig ügyeltek. 
Legtöbbször ösztönösen. A díszletek kialakítására is nagy súlyt fektettek.7 

A színpadon a szereplők és a rendező a tiszta, a nézőtér túlsó soraiban is érthető beszédre törekedtek. 
Ennek az elérése nem ment könnyen. Karagity Antal egyik cikkében a következőket írja: „. . .sajnos 
vannak olyan falvaink, ahol az egész csoportnak — a rendezővel egyetemben —, egész héten át kellene 
gyakorolnia az olvasást, csak azért, hogy megtanuljon nyelvünkön olvasni! Mindezt megbocsátom kiváló 
színészeinknek, de nem bocsátom meg rendezőinknek. Mindezekért a rendezőinket hibáztatom. Mert mi-
lyen legyen a jó rendező? Talán olyan, aki nem tud egy szót sem bunyevácul (sajnos ilyenek is vannak), 
vagy olyan, aki írásjeleinket sem ismeri? Valamennyi rendezőnknek, illetve csoportvezetőnknek ismernie 
kell nyelvünket . . . Nincs szükségünk írástudatlan tutorokra . . ."8 

Visszaemlékezések bizonyítják, hogy a rendezők és csoportvezetők zöme (rövidebb periódusokat le-
számítva) nem ilyen volt, hanem az anyanyelv, az élő szó harcosa. Észak-Bácskában a két világháború 
közötti délszláv színjátszás, mint az önkifejezés egyik eszköze, az anyanyelv és a kultúra ápolásának egyik 
formája nagy mértékben hozzájárult a délszláv tömegek műveltségi színvonalának emeléséhez. 

Karagity Antal 1940-ben megjelent (s már idézett), az amatőr színjátszás helyzetét tárgyaló cikkében 
egy állandó színház létrehozásáról álmodozott. Olyanról, amely csak szerb-horvát nyelven játszana és az 
egész ország délszláv nemzetiségű lakosságának igényeit elégítené ki. A második világháború kirobbaná-
sával ez az álom szertefoszlott. Bár a háborús esztendők alatt is tartottak előadásokat, de a rendezők 
egyre több férfiszerepet voltak kénytelenek kiosztani a lányoknak és az asszonyoknak. 

A felszabadulás után újra megindul az amatőr színjátszó csoportok szervezése. Ezek munkája az 
1950-es évek közepéig aktívnak mondható. Az 1960-as években azonban — mint mozgalom — már nem 
tud megújulni. Hozzájárult ehhez a városok szívóhatása, a nagyfokú migráció, az asszimiláció, a szórako-
zás új formáinak és eszközeinek elterjedése és még sok egyéb — a szociológusok vizsgálódási körébe tar-
tozó — jelenség. Az élő szó varázsát mással pótolni azonban még ma sem sikerült. 

Dr. Bozsity Lajos 

,,Békét a bemenőnek, áldást a kimenőnek" 

A székelykapuk reneszánsza 
A magyar népi építészet legszebb és legmívesebb emlékei közé tartozó faragott kapukat a Székely-

földön barangolva ismerhetjük meg, s ma már a régiek mellett — hála e szép hagyományt újraélesztők-
nek —, mind több újat is láthatunk. A rangját visszanyert népművészet, a hagyományok tiszteletének 
újjáéledése mutatkozik meg abban, hogy Magyarországon is egyre több helyen állítanak székelykaput. 
A hagyomány, a szülőföld s annak művészete iránt feléledt érdeklődést bizonyítja ez, s azt a felisme-
rést, hogy enélkül egyetlen nemzet sem építheti a jövőjét. 

A székelyföldi kapuk messze földön a legjelesebb példái lettek a székelyek faragókedvének és tehet-
ségének. A kutatók szerint e kapuk ősét a középkori erődített kastélyok, végvárak, általában jelentő-
sebb épületek elé védelmi vagy csupán figyelemfölkeltő célból állított nagykapukban kell keresni. Leg-

'Kul turni rad bunjevacke omladine u Backoj. ( = A bácskai bunyevác ifjúság kulturális tevékenysége.) D A N I C A kalendá-
rium, 1938 54. old. 
'Petres Iván: A becsület és a szorgalom mindent legyőz с müvének a Bajai Keresztény Olvasókör által való bemutatása kap-
csán a Független Magyarság cimű üjság ezt í r ja : ,,A darabhoz önálló diszletek is készíttetnek vitéz Zsombory József ipar-
művész út ján ". (FM. 1933. február 1.; 2—3. old.) A fa lvakban a helybeli asztalosokra, fú ró- fa ragó parasztemberekre várt 
ez a feladat 

8Karagity Antal: Polozaj diletantskog pozorista Bunjevaca u Madjarskoj . (A magyarországi bunyevácok amatőr színjátszá-
sának helyzete.) D A N I C A kalendárium, 1940 48—49 old. 
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régibb tárgyi emlékünk , a székelyföldi Mikháza ferences kolostorának fedeles kapuja a XVII. századból 
(1673, a Néprajzi Múzeum gyűjteményében), a mai Magyarországon még fennál lók közül pedig a sajó-
keresztúri református templom kapuja 1766-ból. 

A néprajzi kuta tások az erdélyi, székelyföldi kapukhoz közel álló, díszítésében és méretében részben 
eltérő, fő szerkezeti sajátosságaiban mégis azonos típusú kapukat találtak a Nyitra megyei magyarság 
körében, a Zobor-vidéken. A magyar emlékanyagban különösen kiemelkedőek a reneszánsz eredetű 
vésett, mélyített és metszett felületein színesen festett kalotaszegi fedeles kiskapuk. A hazai köztudat-
ban azonban a fedeles kapu helyett a székelykapu elnevezés terjedt el, mivel különösen a székelység 
körében fordul tak elő nagy számban. Az erdélyi magyarság kapui — szerkezeti azonosságuk ellené-
re — díszítő stílusuk alapján élesen elkülönültek a románok és szászok hasonló alkotásaitól. (Magyar 
Néprajzi Lexikon.) A székelyek fejlett ácsmesterségbeli tudása és díszítőkedve magas fokra fejlesztette 
és helyileg jellegzetessé tette készítésüket. 

Az általános kapuállí tó szokás egy-egy vidéken, így a Székelyföldön is élő hagyomány maradt , kü-
lönösen az egykori Udvarhely megyében, illetve Marosszékben. A Hargita vidékén pedig szokássá vált 
a középületek, intézmények kertudvari bejáratait kapukkal díszíteni. 

Fafaragó népművészeti emlékeink között egész sor olyan mértani jellegűen díszített tárgy van, ame-
lyeken több-kevesebb hely jut a virágszerű elemeknek is. Ezeknek egy része nem egyéb, mint a virág 
szárára helyezett rozetta. Ezeket a rozettákat fokozatosan átváltotta a virágelem, amely a legkisebb 
használati tárgytól a székelykapuig megtalálható. A X V I I I . századból megmaradt székely kapuk még 
mértani jellegű díszitménnyel készültek. A mai kapuk festet t virágdíszeikkel tűnnek ki. 

A székelykapunak három oszlopa, zábéja van. Ezek, valamint a fölső zá rógerenda : a kontyfa fogják 
össze a galambdúcos, felül csúcsosan záródó, a tető alatt kötésekkel erősen rögzített kis- és nagykaput . 
Díszítésük adja az egyéni vonásokat. A szebb kapukon minden arra alkalmas felületet: a kötéseket, a 
kontyfát, de különösen a kiskapu fölött i négyszög alakú táblát , a koronát, és a keretet dúsan ki faragják. 
Oszlopformák, kelyhek, égitestek, madarak is fölfedezhetők a díszítmények között , de leginkább növényi 
díszek, amelyek alkalmasak arra, hogy a kaput élő vi rágfüzérhez hasonlóan körülfogják. Piros, zöld, 
fehér és kék festést is alkalmaztak. Altalános diszítőmotívumaik: növényág és levél, fa (a csírázó élet, 
a termékenység jelképe); csomó, hurok , kígyó (a népi elképzelés szerint az egymást keresztező, egymásba 
fonódó f igurákban titokzatos erő van, a kígyó szerencsehozó lény), a kör alakú díszek a nap kettős szere-
pével kapcsolatosak (a világító napot mint a kozmikus rend szimbólumát a lkalmazták, és gyógyító erőt 
tulajdonítottak neki) . Páros a lakok: emberek, állatok, gyűrűk, körök stb. (az ős-szülőpár és szerelem, a 
házasság jelképei). A Székelyföld csillagai, rozettái sok helyütt hétszögűek, a hetes szám bűvösnek hitt 
volta miatt. Nem hiányozhatott a felirat sem, amely az építés idejét és az építő nevét örökítette meg. 

A Haszmann-f ivérek nevével először a székelyföldi Zabolán találkoztam, ahol a református parókia 
faragott székelykapuja dicséri kezük munkáját . De másutt is az ősi mesterség őrizőiként és folytatóiként 
emlegetik őket. A Haszmann családnál ez a nemes szenvedély örökségként szállt apáról fiúra. Az édesapa 
által alapított alsócsernátoni tá jmúzeumot most fiai gondozzák , évszázados fák övezik, előtte gondosan 
ápolt kert, ahonnan kisebb-nagyobb székelykapukon keresztül vezet az út az ál landóan gazdagodó falu-
múzeumhoz. A testvérek — József és Pál — mindenkit szívesen beavatnak a kapukészítés munkafolya-
matába. Először a cserefarönköt téglalap alakúra faragják , ebből készül a három darab 30x20 centis 
oszlop, a kapuláb. Ugyanilyen méretű a sapkafa. Ezután elkészítik a kapuszárnyakat, a tetejére a zsindely-
födeles galambdúcot. A kiskapu fölötti részt nevezik kaputükörnek, ennek többféle változata lehet : lyukas 
vagy tömör, te lefaragva motívumokkal. Amikor ezzel készen vannak, mogyorófaszénnel rárajzolják a 
mintát mind a három lábra és a kaputükörre , amit aztán vésővel kivésegetnek. A mintákat a régi kapuk-
ról veszik, saját képzeletükkel tovább ékesítve. Az ősi vonalvezetés az indás, de a motívumok tá janként 
változnak. Felső-Háromszéken monumentális kapukat készítenek (négy méteres kapulábbal), és egyetlen 
inda szalad fel végig. Az udvarhelyieknél több inda fu t , egészen körbe a sapkafán is. Ezeket az indá-
kat azután felöltöztetik liliommal, tulipánnal, búzavirággal, levelekkel. A feliratok hagyományosak: 
„Békét a bemenőnek, áldást a k imenőnek" , „Bort , búzát , békességet", „Szíves vendéglátó e kapu gaz-
dája, de a gonosz embert furkósbottal vár ja" . A sapkafán mindig fel tüntetik, kié. Például: „Is ten segedel-
mével állítatta Nagy János és felesége Kis Borbála 1977-ben". Egy-egy kapu kalákában készül harminc 
nap alatt, öt-hat ember munkál rajta. 

Csernáton fa luban igen nagy hagyománya van a faragásnak, ezért inkább csak a motívumokra meg a 
rajzolásukra kell taní tani az embereket . A vésés már könnyebben megy. Haszmann József és Pál küldetés-
nek érzi á tadni tudását. Mindenkit szívesen tanítanak meg a faragás fortélyaira. Örömükre szolgál, hogy 
mostanában már csak a tervezésben kell segíteniük, a faragást mindenki maga végzi. Az iskolában faragó 
szakkör működik , de a gyermekek akkor a legboldogabbak, ha fölkereshetik a Haszmann-műhelyt . 

De jutott a csernátoni faragótestvérek munkájából Magyarországra is. Kezük munkáját dicséri például 
a Pankotai Állami Gazdaság bejárata. A csodaszép székelykapu az agrármérnök igazgató, Geréby József 
kezdeményezésére és segítségével valósulhatott meg, aki maga is néprajzi gyűjtő és műkedvelő fafaragó. 
Geréby József a munkában is tevőlegesen részt vett, a tervezés teljesen a sajátja. A kapu formavi lága: 
nap, hold és csillagok, életfa, bajelhárító sárkányos palmettás fríz, galamb-búgós ornament ika kívül-
belül. Tul ipángombos kerítés tartozik hozzá, mögötte a gazdaság 35 éves fennállásának kopjafa-emlék-
oszlopa. A kiskapu felirata: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol o t thon legyünk benne ." (Tamási 
Áron). 
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A pilisszentléleki székely kapu ( i f j . Dénes Gyula felvétele) 

Pilisszentlélek — e tündéri szépségű falucska — 1984 óta büszkélkedhet a társadalmi összefogással 
létrejött székelykapuval. A 370 lélekszámú, szlovák népességű település katolikus papja, dr. Szeifert 
Ferenc felhívására csatlakozott a kezdeményező Szentendrei Petőfi Sportkör tagjaihoz pénzzel, munkával , 
gépekkel, hogy a Pálos rend alapításának 700. évfordulójára kaput emeljen. Először ugyan kicsit távolról 
figyelték az eseményeket, de mikor lá t ták, hogy mindenhonnan jönnek ide dolgozni, a plébános úr ugyan-
úgy csákányoz, talicskáz s a faragók kezében egész nap ott a kalapács és véső, á t ragadt rájuk a lelkesedés. 
Szivükbe zárták a székely faragókat (Haszmann taní tványok), szállással, étellel, itallal, barátsággal vet ték 
őket körül. A katolikus templom előtt felállított kapu alapjainak ásásánál Pilisszentlélek régi fa lmaradvá-
nyaira bukkantak . 

A kapun két évszámot o lvashatunk: 1287, a Pálos kolostor alapításának ideje, 1987 ennek 700. évfor-
dulója. A két címer a Pálosoké és az Árpádoké. A falu felett levő Pálos kolostor romjainak és környéké-
nek rendbetételét is a Szentendrei Petőfi Sportkör vállalta, akik a természetjárás mellett a műemlékek 
megismertetését, védelmét, a honismereti munkát tűzték zászlójukra. A Pálosok, az egyetlen magyar ere-
detű szerzetesrend. II. József rendelete törölte el 1786-ban, csak a krakkói és a chestochowai kolostor 
élt tovább. Az újabb magyarországi telepítés Serédi Juszt inián hercegprímás é rdeme: 1934-ben a Szent-
Gellérthegyi sziklatemplom gondozását bízta rájuk. A magyar tudományos, irodalmi és közélet kiváló-
ságai kerültek ki közülük (Verseghy Ferenc, Virág Benedek , Ányos Pál). 

Magyarországon több helyen ta lá lkozhatunk ma már ú jonnan felállított székely kapukkal, mindegyik 
bemutatására nincs most lehetőség. Befejezésül egy számomra különösen emlékezetes avató ünnepségre 
emlékeznék. Nem tudok meghatódás nélkül gondolni a kiváló faragóra, s a legszerényebb emberre, aki t 
ismertem, a nemrégiben elhunyt Adorján József re. A közös érdeklődés és eszme kovácsolta szorossá barát-
ságunkat. Amikor megismertem, barátaival , Harangozó Józseffel és a Görög testvérekkel, Sándorral és 
Imrével, már túl voltak a 'hőskoron. Akkor iban nem volt még olyan divat a népművészet mint ma, s az 
amatőr népművészek egymástól távol, magányosan dolgoztak — senki sem törődöt t velük. Adorján Jóska 
s a már említett barátok saját költségükön, vonaton, autóbuszon, autón járták az országot, hogy felfedez-
zék, megkeressék s bátorítsák a népi kultúra őrizőit, ápolóit. Sokan nem is tud ták , hogy közben az ő 
keze alól is egymás után kerülnek ki a szebbnél szebb, lélekkel teli, a székelyek világát értő szeretettel 
megörökítő munkák . Személy szerint is. nagyon sokat köszönhetek neki. Olyan helyekre kerültem el a 
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A Pankotai Állami Gazdaság bejárata (Rózsa Gábor felvétele) 

jóvoltából, ahová nélküle eszembe sem jutott volna elmenni — rengeteg embert ismertem meg általa. 
Mindannyiunk számára példa az a hősies küzdelem, amivel elkészítette Kakasdon a székelykaput. Hóna-
pokon keresztül — már nagybetegen — ingázott Budapest és Kakasd között, s nem sokkal halála előtt 
fejezte be a munkát . Gyönyörködve és megilletődve állta körül Kakasd apraja-nagyja az új kaput (lásd a 
hátsó borítón). Az idetelepedett bukovinai székelyeket emlékezteti ezután a távoli szülőföldre és emlék-
jele annak is, hogy a messziről jöttek jól beilleszkedtek az új környezetbe s a helybeli német ajkúakkal 
békés egyetértésben élnek, gyarapodnak. 

Zika Klára 

Gótikus részlet a budai Várból, Úri u. 58. (Hornyák László rajza) 
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VfllTOZO HflZfíflK 

A Hegyköz 
Az újhelyi Sátorhegy lassan elmarad mögöt tünk , balról felmagasodik a Nagy Hal lgató komoran őrkö-

dő sötét kúpja, jobbról lapályos rét fut le a Ronyva patakig. A hegyek alján kanyargós országút halad 
az átgondolatlan elhamarkodottsággal megszüntetet t kisvasút töltése mellett legészakibb kistájunk, a 
Zempléni-hegységbe ékelt, medenceszerű Hegyköz felé. Az enyhén emelkedő úton Széphalomnál lépi át a 
táj déli kapuját az országjáró, hogy Petőfi intése szerint elzarándokoljon irodalmunk „szent öregének", 
Kazinczy Ferencnek a sírjához. 

Kalauzunk természetesen maga Petőfi. „Űjhelytöl félórányira éjszak felé esik Széphalom — írja útileve-
lében — , Kazinczy Ferenc egykori lakása. Nevét megérdemli, mert festői szépségű táj. Különösen pedig 
szent hely, szent az öreg miatt, kinek itt van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb lel-
kű magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolni, mint a mohamedánok Mekkába." Huszonöt évig 
élt a költő széphalmi kúr iá jában, amelynek pitvarából „szép formájú nagy hegyeket" látott maga előtt. Hu-
szonöt éven keresztül Széphalom sugározta szerte a hazába a nemzeti újjászületés programját és szellemét: 
a vályogból rakott, zsupfedeles Kazinczy-udvarház a magyar irodalom messzivilágító központ ja lett. Az 
1831 évi kolerajárvány ragadta el Kazinczyt, s amikor Petőfi 1847 júliusában sírjához zarándokol t , a szép-
halmi ház és park már ,,a pusztulás és feUdés legszívszaggatóbb, legelkeserítőbb képét" mutat ta . 

Azóta porrá omlott a Kazinczy-kúria, helyén görög ízlésű mauzóleum áll, Ybl Miklós klasszikus szép-
ségű alkotása. Előtte Kazinczy Lajosnak, a költő f iának, a t izennegyedik aradi vé r tanúnak a szobra. A 
mauzóleum kápolnaszerű belsejében kis múzeum eleveníti meg a költőt és korát. A „szent ö reg" egykori 
íróasztala helyéről hófehér márványszobra néz szembe az antik templomocskába lépő zarándokkal . A 
mauzóleumtól gyertyán-fasor vezet a sírokig. Vén fák sátorában, „zöld hantnak alatta" pihen családja 
körében a költő. Kőoszlopán még olvashatók özvegye sorai: „A sűrű halálok esztendejében állíttatá ezen 
emléket gróf Török Sophie, az elhunyt hitvese és hét élő maradékainak annya." A síron, melyre Petőfi le-
térdelt, seregestül virágzik a vadszázszorszép, s nyugat felől azok a szép formájú nagy hegyek az örökké-
valóság nyugalmával tek in tenek a hantokra. 

Ezek a sátor , kúp meg harang alakú hegyek egyre közelebb jönnek, amikor Mikóháza és Felsőregmec 
között átlépjük a Hegyköz tulajdonképpeni határát . A Nagymilic csaknem 900 méterig emelkedő gerincé-
nek déli lábától a Bózsva pa tak völgyéig, karéj a lakban terül el a dimbes-dombos Hegyköz. Északról, 
nyugatról, délről erdőbozontos hegyek koszorúja öleli körül, csupán keletre nyílik ki a táj a Ronyva felé, 
amelybe a hegység belső vizeit hordja a fürge futású Bózsva. Az erdős kúpoktól körülfogot t medencében 
tizennyolc falucska üldögél a lapos fö ldhátakon s a betorkolló patakvölgyek alján. Enny i a Hegyköz. A 
szántók sávjaitól tarka, hosszúkás medence egy-egy beöblösödésében, hegyek aljában, e rdők szegélyére 
települt Füzérkajata, Füzérradvány, Vilyvitány, Nyíri , Füzérkomlós, Füzér, s legmagasabbra a tatárivadé-
kok lakta Pusztafalu, amely gazdag népi tánc- és dalkincset őriz. A Bisó patak mentén Fi lkeháza és Pálháza, 
a Nyíri patak partján Kisbózsva házai sorakoznak. A Hegyközt kettészelő Bózsva patak völgyébe Nagy-
bózsva települt, s ide nyúlnak délről azok a keskeny mellékvölgyek, amelyek Kishuta és Nagyhuta , Ko-
vácsvágás meg Vágashuta hegyek közé bújt házait rejtik. Fogyó népességű kisközségek valamennyien, 
csak a falusi üdülés, a „szelíd turizmus" kibontakoztatása tar thatná életbe őket. A Füzérkomlósra fölve-
zető hegyközi vasút — megszüntetéséig — nagyobb országjáró csoportoknak is lehetővé te t te a fővárostól 
távol eső regényes táj fölkeresését, azóta a honismeret fölbecsülhetetlen kárára , egyre csökken az idáig el-
jutó kirándulók, természetjárók száma. 

Már kívül esik a tu la jdonképpeni Hegyközön — de a tájba nagyon is beletartozik — a nyugatra ki-
nyíló völgy kapuját őrző Telkibánya. A Zempléni-hegység — korábbi nevén az Eperjes—tokaji-hegysor, 
amelynek Trianon után csak a legdélibb része maradt a miénk — ásványi kincsei már évszázadokkal ez-
előtt ipari tevékenységre vezet ték rá a táj emberét . Telkibánya környékén a vulkáni u tóműködés erőtel-
jes ércesedést hozott létre: a nagy mélységből feltört forróvizes oldatok arany és ezüst te léreket raktak le 
a kőzetrepedésekbe. Egyik legrégibb nemesérc-lelőhelyünk ez a kis bányásztelepülés. A 15. és 16. század-
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ban virágzó arany- és ezüstbányászatra emlékeztet a gótikus református templom fel i ra ta : ,.Régen város 
voll e helyen, Sigmond király idejében, Két templomok, nagy töltések. Arany bányák és sok ércek.' Vésővel 
és kalapáccsal vájták századokon át az ezüstös és aranyos pirit tar ta lmú kőzetet a telkibányaiak. Fakere-
kü kocsikon, fasineken tol ták felszínre a tárókból , aranytörőkben dolgozták fel, s a tiszta nemesércet fi-
renzei, velencei kereskedők vásárolták fel. A 17. század elejére azonban a hozzáférhető nemesérc-telére-
ket mind kitermelték, a bányaművelés abbamaradt , s a Zsigmond király idejében még pénzverővel is di-
csekvő városka apró hegyifaluvá jelentéktelenedett . Az utóbbi években idegenforgalmi érdekességként 
megnyitották a több évszázada lezárt aranybánya egyik tárnáját. A korhű állapotban helyreállított közép-
kori bányajáratban bemutatják a látogatóknak a kezdetleges bányaművelési eszközöket, az ércszállító ka-
sokat, a fadorongon csúsztatott kőzethordó szánkákat , a bányamécseseket és fáklyákat, a különböző éke-
ket, vésőket és kalapácsokat, amelyekkel a kőzethasadékokból kifej tet ték az aranyrögöket. A múzeum lá-
togatói az elhagyott bányák mély járatait jól ismerő vezetők kíséretében ereszkedhetnek le az aknába, a 
hajdani aranyásók nyomdokain 

A bányaváros múltjának úgyszólván egyetlen építészeti emléke az egykori várdombon emelkedő ke-
rített templom. Méteresnél vastagabb falaival valamikor erődítményül is szolgált, védte a város lakossá-
gát, a holtakat pedig maga köré gyűjtötte temetőjébe. A fejfák faragása elárulja, hogy férfi vagy nő, fiú 
vagy leánygyermek nyugszik a hant alatt. A férf iak sírjára elől magasított , hátul csapott fejfát tűznek, az 
asszonyoké éppen fordított , elől csapott, hátul magasított , mintha a kontyot jelezné A legények gombban 
végződő fá t kapnak, a leányoké pedig koronaszerűen négy ágban végződik. A régi falu elaggott gyümölcs-
fák alatt pihen az erődtemplom körül . . . A vészterhes bányászsors emlékét őrzi Tompa Mihály Veres 
patak pímű regéje. A városka fölött emelkedő Kányahegy lejtőjén fakad a Vörösvíz patak — a monda 
szerint halott bányászok véréből. A tclkibányai ércfej tőknek az volt a fizetségük, hogy szombatonkint dél-
től estig saját maguknak bányászhat tak; az az arany, amit ez idő alatt kifej tet tek, az övék lett. Egy szombat 
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délután a kincskeresés lázas munká jában nem vették figyelembe a vészjeleket, rájuk omlott a bánya, három-
százan pusztultak el a lezúduló sziklák alatt. „Itt hajdanában Arany- s ezüstre vitt a gazdag ér; ölében most for-
rás buzog fel, Veres habokkal, mintha volna vér . . ." 

Porcelán-iparművészetünk egyik elindítója is Telkibánya volt. A hatalmas erdőségekből kitermelt fa és 
a környéken feltárt kaolin hasznosítására 1825-ben kőedénygyárat alapított itt a hegység földesura , a Rá-
kócziak elkobzott bir tokainak egy részét megszerző Bretzenheim herceg, a pataki vár új gazdája. A kis 
manufak túra ügyes kezű munkásai a szürkéskék mázzal bevont porcelántálakra, -kancsókra, -kulacsokra, 
gyertyatartókra a zempléni e rdők virágainak, madara inak a képét festet ték, s a maguk tervezte motívu-
mokat legtöbbször petrezselyem és szőlőlevél mintákkal díszítették. A telkibányai műhelyből kikerült tá-
lak, tányérok, korsók, kancsók, vázák, kávés- és teáskészletek, díszedények egészen sajátos stílust képvi-
seltek, s a legnevesebb külföldi porcelángyártmányok mellett is megállották a helyüket. A kézműves tech-
nikán alapuló kis üzem azonban csak 1906-ig bírta a versenyt a fej let tebb technológiájú osztrák és cseh 
kerámiai iparral. Ma is működik azonban a szomszédos hollóházi porcelángyár, az ország egyik legrégibb 
üzeme, ahová a telkibányai mesterek, műhelyük megszűnte után át telepedtek. A több mint 140 éves hol-
lóházi f inomkerámia-gyár a szomszédos Füzérradványban termelt kaolinból készíti az élénkszínű virág-
mintákkal ékes majolika á rukat , a régi magyar sodronyzománc díszítésű vázákat , népi mot ívumokban gaz-
dag, de legmodernebb formájú és funkciójú kerámiákat . 

A hegyközi medence északi szegélyén sorakoznak a Zempléni-hegység országhatárt jelző kúpjai. A 
fenyvesekkel tarkított nehéz bükkerdők, a sűrű, tömött pázsitú hegyi legelők, a meredeken elfekvő irtás-
rétek magashegységi hangulatot kölcsönöznek a tájnak. Itt dombosodik fel a hegysor hazánk területére 
eső legkiemelkedőbb orma, a 896 méter magas Nagymilic. Fennsíkká szélesedő tetején cserjés, bokros li-
getek; némelyik szabványos angolkert , mintha művész keze formálta volna, gondos terv szerint. Szikla-
gyepes tisztásai, csendes zsongású fenyvesei havasalji hangulatot árasztanak. A sziklagörgeteges talajon 
csodálatos nagy páfrányok teregetik szét fűrészfogű leveleiket. 

A tetőről hatalmas körben nyitott a táj. Ala t tunk fekszik el szinte egybeláthatóan az egész Hegyköz. 
A magas hegyektől körülvett kerekded síkság közepén álló magános vulkáni kúpon idefehérl ik Füzér 
várának csontvázszerű romja. Igazi sasfészek, egy 1270-ből való oklevélben szerepel a neve először mint 
„Castrum Fyzer". Falai helyenként még magasan állnak, de a termek sora már beomlot t ; csak a négy-
szögletes bástyatorony van aránylag ép ál lapotban. Alsó szintjének lőrésablakú, dongaboltozatos szobája 
még őrzi a román kori építészet jegyeit, de fölötte a várkápolna gótikus hálóboltozata már beomlott . Csak 
a falsarkokból induló bordaívek s a falpillérek f inom faragású szoborfülkéi sejtetik ha jdan i szépségét. 

A zempléni, abaúji hegyekben minden várnak van valami köze a kuruc forradalmakhoz. Patak, Tokaj , 
Regéc várai lengették a legmagasabban a Libertás lobogóját. Gyűlt alájuk a beregi, sárosi, zempléni, ungi 
jobbágyfalvak népe. „Ezek bátorsággal németre mentenek, Eleget közülük lóról levertenek, Sok officéreket 
meg is kötöztenek, Ellenség vérével földet öntöztenek" — énekli közülük valamelyik névtelen. S amikor 
Majténynál letörött a zászló, Füzér kicsorbult falai látják utoljára a bujdosók seregét. I t t vonulnak Len-
gyelország felé, ezekben a rengetegekben vesznek búcsút a szülőföldtől : „Piros kantár a kezemben, Piros 
csizmám a nyeregben, Indulok lengyel végekre, Búsan nézek hazám fele . . . " Elnémult az tán a tárogatószó, 
csak a zempléni nép gazdag mondavilága őrzi tovább a legendás kor emlékét. A hervadó színeket öltött 
nagy hegyek közt az őszi ha rmat lehulltával ködlovagok járnak, s éjféltájt álomszerűen felsír a tábori síp 
a Rákóczi-kőnél . . . 

Antalffy Gyula 

János mester: Női fejes gyámkö a budai királyi palotából (Hornyák László rajza) 
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MSZAGCTC 

Jelky András nyomában 
Solymos Ede muzeológussal beszélget Csorna Béla 

• Mostanában hagyta el a nyomdát Solymos Ede Ki volt Jelky Andár? címú munkája. A címben sze-
replő kérdés egy másik kérdést juttat a kötetet forgatók eszébe. Hevesi Lajos ifjúsági regénye — a Jelky 
András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben címet viselő regényes életrajza 1872-től nap-
jainkig 18 kiadást ért meg. Nemzedékek sora tudta meg belőle, ki volt Jelky. Miért szükséges hát újabb 
könyv a világjáró bajai szabólegényről! A kérdésre Solymos Ede, a hajai Türr István Múzeum igazgatója 
így felel: 

Jelky születésének 200. évfordulójával kapcsolatban szülővárosa elhatározta, hogy szobrot állít neves 
fiának. Miközben Medgyessy Ferenc Je lkynek, a földgolyón hétmérföldes csizmában lépegető bronzalak-
ját formálta , vita bontakozott ki. Valóban megtörténtek-e vele azok a ka landok, vagy csak Háry János 
volt, s nem is járt a Monarchia határain túl? Uram bocsá', nem is élt, csak az író találta ki az egészet? 
Borsay Jenő nyugalmazott bajai jegyző, szenvedélyes amatőr régész és helytörténeti kutató, vállalta, hogy 
igazságot tesz a vitázó felek közt. Hangyaszorgalommal búvárlot ta az anyakönyvek sárguló lapjait, lefúj ta 
a port a bajai szabó céh évszázados iratairól. Előkerültek az első dokumentumok, Jelky létét igazoló be-
jegyzések. Nyilvánosságra kerültek ezzel együtt a helyi saj tóban és a fővárosi lapokban olyan adatok is, 
amelyek bebizonyították, hogy Hevesi Lajos népszerű könyve nem szentírás. 

Nem von le semmit Hevesi irodalmi érdemeiből, ha egy jelentős magyar világutazó „a magyar Robin-
son" életútjának leírását pontosítjuk. Hevesi nem tudományos tanulmányt, hanem regényt írt. Ez a cél 
vezetett, amikor 1957-ben közzétettem Jelky András a hiteles adatok fényében című munkámat , amely 
Borsay adatai és az általam később megtalál t bajai és budai dokumentumok alapján egyebek közt tisztáz-
ta, hogy Jelka András Amzeln Nepomuk , azaz Jelky András 1738. április 20-án született, nem pedig 
1730. július 30-án, ahogy azt egy régi osztrák lexikon alapján a mostanában kiadott lexikonok is egybe-
hangzóan közlik. Jelky András már csak azért sem születhetett 1730 júliusában, hiszen anyja 1730. július 
19-én megszülte András fivérét, Jelka Jánost . 

Ezt és a családra vonatkozó egyéb okiratilag igazolt ada tokat foglaltam össze az 1957-ben megjelent 
kötetben. Tisztázódott addig például az is, hogy anyja vándorú t ra induló f iának nem adhatott „hamuba 
sült pogácsát", mert amikor András nekivágott a nagyvilágnak, anyja már nem élt. Egy másik pé lda : a 
bécsi fivért nem Józsefnek, hanem Mihálynak nevezték. Egy 1765-ben kelt tanácsi jegyzőkönyv szer int : 
„Fölséges Asszonyunk Udvari Szabója" — Jelka Mihály. A mostani kötet a „hiteles ada tok"-ban közöl-
tek óta beszerzett újabb dokumentumoka t ismerteti. 

• Milyen további adatok találhatók a megjelent ,,második kötetbeni" 
Az 1930-as években Hollandiában próbálkoztak Jelky Hol land-Indiához kötődő kalandjainak okirati 

alátámasztásával. Akkor azonban semmiféle adatnak nem jutottak nyomára. A kutatás felújítását kéré-
semre az elmúlt években az egykori Hol land-Indiában, Batáviában, a mai indonéz fővárosban, Dzsakar -
tában kezdték meg. Sikerült is nyomára akadni Andreas Je l lekának. Sorra küldték meg az ottani levéltári 
okiratok hitelesített másolatait a bajai múzeumnak. A legbecsesebb dokumentum, a személyazonosságát 
bizonyító irat, a batáviai házassági anyakönyv 1758-ból származó bejegyzése, amely szerint Andreas Jelle-
ka Alsó-Magyarországból, Baja városából származó nőtlen fiatalember és Elisabeth Seguin, a zeelandi 
Middelburgban született hajadon házasságot kötöttek. Az ot tani szokások szerint néhány év múlva vég-
rendelkeztek is, „figyelembe véve a halál bizonyosságát és a halál órájának és percének bizonytalansá-
gát". A dzsakartai végrendelet hiteles másolatát Baján megtalálhat juk, a Jelky hazatérése után készült bu-
dai végrendelet azonban néhány évt izede eltűnt a fővárosi levéltárból, hiába próbálunk nyomára jutni. 

Jelentős egyebek közt az a batáviai irat is, amely szerint Jelkyt 1765-ben a Nyugat-oldali Polgári Tár-
saság hadnagyává nevezték ki. 1767-ben Jelkyt kinevezik Heemraadnak , más feljegyzés szerint a Heem-
raadok tagja lett. Ez a cs. és kir. H o f r a t h — udvari tanácsosi — cím holland megfelelője. A távol-keleti 
szigetvilágbán leírt utazásait egyelőre nem támasztja alá okirat , de ebben az irányban is van némi remény. 
Hayami professzor, tokiói történész felkereste a bajai múzeumot , hogy Jelkyről adatokat szerezzen be. 
Ezek birtokában igyekszik eredményessé tenni Jelky japáni küldetésével kapcsolatos kutatásait. 
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Pénz és ideológia 

Dr. Gedai Istvánnal beszélget 
Deregán Gábor 

Negyvenesztendős a for int! 
Az eltelt évtizedekben sokan és sokszor méltatták megszületésének jelentőségét, különösképpen azt 

hangsúlyozva, hogy az egyetemes pénztör ténet legnagyobb méretű inflációjában kiszenvedett pengőt váltot-
ta fel. Arról azonban — úgy tűnik — kevesebb szó esett , hogy a forint a k k o r is megjelent volna, új pén-
zeként egy új vi lágnak, ha nincs az infláció. 

0 Mi erről a véleménye dr. Gedai Istvánnak, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtára vezetőjének? 
Kétségtelen, a pénznek elsődleges, fizetőeszköz funkcióján kívül a történelem folyamán minden korban 

volt egy másodlagos szerepe is, az, hogy a rajta lévő ábrával kifejezzen valamit az adott társadalom ideo-
lógiájából. A pénz ugyanis mint használati tárgy, minden emberhez eljutott, még a nincstelenhez is, ha 
másért nem, hogy adóként visszafizethesse, s ily módon a hatalom jelképe, a pénz ábrája is közismertté 
vált. Az évszázadok során törvényszerűen ismétlődő gyakorlat volt, hogy az uralkodó halálakor, az új 
uralkodó trónra lépésével új pénzt is verettek, az ő nevével és képmásával. A pénz gyorsan te r jedt , a hír 
— gondoljunk csak a középkorra — kevésbé gyorsan, így tehát az obulusok, a garasok afféle újság szere-
pét is betöl töt ték: „Emberek , új királyotok v a n ! " S ezek a pénzek valamiképpen az ura lkodó vágyát, 
kormányzási elképzeléseit, szándékát is kifejezték. Jó példa erre mindjárt az első magyar pénz, Is tván ki-
rály ezüst dénár ja , amelyen egy felhőből kinyúló, lándzsát tartó kéz látható. Egyértelmű az üzenet , a kör-
irattal is alátámasztott szimbólum: Isten keze adja át a hatalmi jelvényt, Is tván király uralkodói joga, ha-
talma tehát Istentől eredeztetett . A szimbólumok, az „üzene tek" időnként , mint Istvánnál is, nagyon 
konkrétak, nagyon közérthetőek, máskor meglehetősen elvontak voltak. 

• Ilyen közérthető, és szélesebb körben is ismert jelkép a Mária-rajzolat . . . 
A Madonna-ábrázolás jóval későbbi keletű, bár é rdekes módon a nép tuda tában a Mária-kultusz sokáig 

összefonódott Szent István tiszteletével. A kis Jézust ölében tartó Madonna alakja a pénzeken Mátyás ki-
rály 1467-es reformjával jelent meg és az évszázadok során a magyar pénzek egyik jellegzetes sajátosságá-
vá vált; valamilyen formában egészen 1939-ig fellelhető f izetőeszközeinkben. De az uralkodói elképzelést 
tükröző éremképre ugyancsak jellemző példa Nagy Lajos aranyforint ja . Mint köztudott , az ő apja, Károly 
Róbert veretett először Magyarországon aranypénzt, f i renzei mintára, f irenzei éremképekkel. A f lorenu-
son a talján város védőszentje, Keresztelő Szent János szerepelt és ezt változtatta meg Nagy Lajos: az ö 
lovagi ideálját, Szent László királyt tétette rá a for in t ra . így és ettől az időtől, 1358-tól alakult ki, nagyon 
tudatosan, a magyar történelemben a Szent László-kultusz. 

• Szabadjon egy, a gondolatmenettől talán némiképp eltérő, de mégiscsak ide kívánkozó kérdést köz-
bevetnem. Nagy Lajos forintja a korábbi, anyagukban kevésbé értékes ezüst- és rézpénzek után éppen 
aranyforintként kerüli a kereskedelembe; mi indokolta, vagy mi tette lehetővé ezt a nyilván nagy jelentő-
ségű változást? 

A rendkívül bonyolult nemzetközi gazdasági és pénzviszonyok elemzése messzire vezetne, az azonban 
egyértelmű tény, hogy Károly Róbert , majd Nagy Lajos kamararendszere szilárd bázisra támaszkodhatot t . 
Nevezetesen: az idő tájt Magyarország Európa évi aranytermelésének több mint a 80 százalékát adta, s 
ennek a gazdasági háttérnek volt külsőségeiben is erőteljes és hangsúlyozott megnyilvánulása az aranyfo-
rint. Az aranyforint , amelynek az egyik oldalán mint említet tem, Nagy Lajos uralkodásának idején meg-
jelent a Szent László-kép. 

• Az ön által idézett példák kétségtelenné teszik, hogy a mindenkori hatalom határozta meg a pénz 
mögöttes célját, amely nemegyszer egybeesett a nemzeti törekvésekkel. . . 

Természetesen. Hogy az ura lkodók milyen nagy jelentőséget tulajdonítot tak a pénzhordozta, a pénzki-
fejezte eszméknek, azt talán a legjellemzőbben Bethlen Gábor tallérja érzékelteti . Buda elfoglalása után 
az ország három részre szakadásába a magyarság soha nem nyugodott bele, egyesítését a Habsburgok, a 
magyar rendek, az erdélyi fe jedelmek, az egyszerű emberek a legkülönbözőbb módon képzelték el. E pró-
bálkozások egyikeként 1620-ban a besztercebányai országgyűlés Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet ma-
gyar királlyá választotta, gondolván, hogy nemzeti u ra lkodó alatt majd elérhető a cél. Bethlen G á b o r pén-
zeire rá is verette, mintegy üzene tkén t : „Elektrus R e x " , megválasztott király, s bár soha nem koronáztat-
ta meg magát, a címere fölé is odaté te t te a magyar koronát . Bízott abban, hogy e jelkép is segít majd egy-
ségbe tömöríteni a nemzetet. A Rákóczi-szabadságharc pénze is hordozott , programszerűen, nemzet i ideo-
lógiát, ez közismert. A kor szokásától eltérően Rákóczi rézpoltúráin, aranydukát ja in , ezüst féltallérjain 
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nem látható a fejedelem arcmása. El tekintve egy arany próbaverettől, a szabadságharc idejéből nem isme-
rünk olyan pénzt, amelyet az arcképe díszítene. Díszíti viszont pénzeinek egyik oldalát, immár szinte ha-
gyományosan, a Madonna és a sávos-kettős keresztes magyar címer, a másik oldalon pedig az értékjelzés 
mellett ott van nagyon hangsúlyosan a híres P R O L I B E R T A T E felirat. „Pénz t verettem a köz-szabadság 
jelvényével" — írja Emlékirata iban, egy helyütt. Tegyük hozzá: nagyon szép érmeket készíttetett , ame-
lyek a korabeli magyar éremművészet magas színvonaláról tanúskodnak. A szilárd gazdasági bázis híján 
azonban a rézpoltúrák csak kevéssé töltötték be eredet i , fizetőeszköz funkciójukat , a szabadságharc bukása 
után pedig a Rákóczi-pénzek elvesztették forgalmi ér téküket . Tör téne lmünkben először viszont megnőtt 
az eszmei é r t ékük : a nép mint a függetlenség jelképeit őrizte azokat . 

0 S alig másfélszáz évvel később, ugye, mindez szinte kísértetiesen megismétlődött . . . 
összességében igen, csak sokkal tudatosabban. Az 1848—1849-es for radalomnak és szabadságharcnak 

is meg kellett teremtenie a kiadásaihoz, főként a hadikiadásaihoz nélkülözhetet len gazdasági alapot, meg-
jelent az első magyar papírpénz. Elsősorban természetesen fizetőeszköz volt a Kossuth-bankó is, de hogy 
mennyire nem csupán az, azt mindennél beszédesebben bizonyítja, hogy azokat a szabadságharc bukása 
után be kellett szolgáltatni és nyilvánosan megsemmisítették, elégették őket . De a nép ha csak tehet te , el-
rejtette a Kossuth-bankót, s ebben csak nagyon kis szerepet játszott az ér tékmentés ; a hatalommal szem-
beni ellenállását fejezte ki ezzel is. A nép nem csupán jelképként, hanem ereklyeként őrizte a Kossuth-
bankót, a nemzeti függetlenség ereklyéjeként. 

• Nekem az a véleményem, hogy a múzeumokban járva ma sem csak, s nem is elsősorban pénzt lá-
tunk benne, hanem ott látjuk mögötte Petőfit, Vasvárit, a szabadságharc győztes csatáit, Bem apót és ott 
az aradi vértanúkat is, történelmünk egy fejezetét. A Kossuth-bankó mint ilyen, egyedüli pénzeink kö-
zött. Nem vitatom, sót magam is vallom, hogy az évszázadok során, vágy akár napjainkban is, többi 
pénzeink is hordoztak mögöttes ideológiai, politikai, nemzeti mondanivalót, de talán csak bevezetésük 
kezdeti időszakában. Később azonban, a pénzforgalom szürke hétköznapjaiban, minden elhalványult, s 
visszaváltozott a pénz azzá, amiért megszületett, fizetőeszközzé. Példaként említhetem mai forintunkat, 
amely — jól emlékszem — megjelenésekor milliók számára sokkal több volt, mint egy fém- vagy papír-
darab. Az új világ ígéretét jelképezte. Ma pedig — teljesen függetlenül az értékváltozásától — jobbára 
csak egy olyan tárgy, amiért az üzletben kenyeret, ruhát adnak. Mi a véleménye erről a Magyar Nemzeti 
Múzeum éremtára vezetőjénekf 

Szeretném ismét hangsúlyozni, hogy a pénz elsődlegesen használati tárgy, ez volt minden korban és ez ma 
is. Ha a szimbólumról beszélünk, akkor általában nem magával a fém- vagy papírdarabbal, hanem a rajtuk lé-
vő ábrával kapcsolatban tesszük. Nyilvánvaló, hogy ha most előveszek egy húszforintost, akkor abban való-
ban a húszforintost látom, de ha megnézem a pénzt, és azon Dózsát látom, akkor már e lgondolkodhatom. Az 
ábra már üzenhet nekem valamit. S az emberek néha azért csak megnézik a pénzt. Meggyőződésem, hogy tu-
dat alatt hat az emberek érzelmi világára, gondolkodására a pénz ábrája , még — ahogy ö n mondta — a 
pénzforgalom szürke hétköznapjaiban is. A történelemből is hozhatok példát , épp a már említett Madonna-
képet. Hozzá a magyar rendek a Habsburgok alatt szinte mindvégig nagyon határozottan ragaszkodtak. A 
Habsburg-birodalom más tar tományaiban kiadott pénzekkel szemben ugyanis a Magyarországon forgalom-
ban lévő pénzeken a Madonna jelentette a magyar jelleget. Egészen biztos, hogy mindezt évszázadokon át 
nap mint nap nem fogalmazták meg maguknak az emberek, de a jelkép tudat alatti hatásáról szilárd vélemé-
nyünk lehet. Ugyanígy nyilvánvaló, hogy az 1867-es kiegyezést követően, egy idő után mindenki számára 
természetesnek tűnt a for inton, a krajcáron a magyar nyelvű felirat, vajmi kevesen gondolták végig tudato-
san, hogy ennek előzményei 1848-ig, 1849-ig nyúlnak vissza, eszmei hatását azonban mérni nem, de még be-
csülni sem lehet. 

• A pénztörténet uralkodók történetei Ahogy jöttek az uralkodók, új pénzt verettek, saját arcképükkel. 
Mondhatom-e: 1945-ben jött egy új társadalmi rendszer és létrehozta saját arcképével a forintotl 

Kérem, persze, természetesen. Hasonlítsuk össze az 1926-os 1 pengőst és az 1946-os 1 forintost . A kettő 
között fel kell tételeznünk bizonyos hasonlóságot és különbséget. Hasonlóság, hogy mindkét alkalommal új 
valuta került forgalomba, a különbség pedig számos. Hasonlóság az is, hogy mindkét érmén ta lá lható címer. 
Az 1 pengősön az akkori ál lamhatalom jelvénye, a koronával , lévén hogy Magyarország 1926-ban királyság 
volt. Természetes, hogy akkor azt a címert verették a pénzre, mint ahogy az is természetes, hogy a forintról 
lekerült a korona. Az új for inton a Kossuth-cimer van jelen, jelképezve a forradalmat , a függetlenséget . Kü-
lönbség az érmén látható felirat és megváltozott a fizetőeszköz neve is. A pengő forint lett, nyilván nem 
véletlenül, a történelmi folyamatosságot hangsúlyozza az elnevezés. Később — mint ismeretes — a forint-
ról lekerült a Kossuth-címer is, és én ezt rendkívül sajnálom, mert ez is a történelmi folyamatosságra 
utalt, és nem is csak 1848-ig visszamenően. A Kossuth-címer nem egy idejétmúlt társadalmi rendszer 
szimbolikája volt, elemei — mint már említettem — a magyar középkorból eredeztethetők. A kettős ke-
reszt sem egyházi, hanem ál lamhatalmi jelkép, amit I I I . Béla hozott Bizáncból. Téves ideológiai tar talmak 
kapcsolódtak a hármas halomhoz is. A hármas ívelés először a XIV. század közepén jelent meg a kettős 
kereszt alatt , heraldikai okokból. A magyar címertan ugyanis mindig vonzódot t a természetszerű megjele-
nítéshez, sohasem kedvelte a lebegő címerelemeket. Felhőből nyúlik ki István pénzén a kar, hármas ívelé-
sű vonalon áll a kettős kereszt, ő s z i n t é n sajnálom tehát , hogy ez a Kossuth-címer 1949-ben lekerült a fo-
rintról, annál is inkább, mert egy, a heraldika törvényeit semmibe vevő, a nemzeti jelleget, az ország ha-
gyományait hát térbe szorító váltotta fel. Zászlóelem tűnt fel például az új állami címerben. Zászlóra cí-
mert gyakran hímeznek, címeren zászlót azonban még nem látott a világ. Ebből a szempontból mai címe-
rünk is bírálható. 
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• Hogyan ítéli meg e sajátos tudomány történésze és művelője mai pénzeinket? 
Ábráikkal összességében jól kifejezik a szocialista társadalmi rendszer lényegét és azt hiszem, ez a dön-

tő. Külalakjukkal azonban nem vagyok teljesen elégedett, gyakran kifejezetten szakmai baklövéseket kö-
vetünk el. Mintha a tervezők nem gondolnák át kellően fe lada tuka t , ez érződik a legutóbb kibocsátott ér-
méknél is. Ezzel magyarázható az a pénztör ténet i lehetetlenség, hogy nem egy oldalra került a címer és a 
M A G Y A R N É P K Ö Z T Á R S A S Á G felirat. T u d o m , ennek így első hallásra semmi jelentősége nincs, ezt az 
állampolgár észre sem veszi. No de gondoljuk meg, a felirat egyértelműen csak a címerre vonatkozhat ! 
Nem vonatkozhat sem az értékjelzésre, sem az ábrára ; a kettő együtt mindig is azt jelentette, hogy az 
uralkodó hatalom garantál ja a pénz értékét . Kérem, vegyen elő egy 20 forintos érmét , amelyen a MA-
G Y A R N É P K Ö Z T Á R S A S Á G felirat Dózsát övezi. Új heraldikai törvényeket persze, a lkothatunk, de 
nem hiszem, hogy a tervezőnek ez lett volna a célja. Az 5 for in tos szerint sem az államcímer a Magyar 
Népköztársaság jelképe, hanem Kossuth Lajos. A 10 forintos a Szabadságszoborral cserélte fel a címert, 
nem szólva arról, hogy az ábra szerint nyugaton kel fel a nap. For in tunk meglehetősen egyedül áll az ef-
fajta — minek is nevezzem — furcsaságokkal a világ pénzei között . Bankóinkkal különösebb gondjaim 
nincsenek. Én ugyan a magam részéről el tudnék képzelni a magyar történelemből olyan ábrázolásokat, 
amelyek talán jobban il lenének a magyar ál lamhatalomhoz. D e ez nagyon szubjektív dolog, mindenesetre 
a magyar papírpénzekkel különösebb gondjaim nincsenek. Kicsikét nagyollom őket , a kelleténél nagyob-
baknak tartom, azt pedig végképp nem ér tem, hogy miért tér el egymástól az 500 és az ezerforintos nagy-
sága. Az emberek ugyanis a papírpénzeket ál talában egymás mellé teszik, s amelyik a tárcából jobban ki-
lóg, az jobban rongyolódik. Nem biztos, hogy összecserélnénk őket , hiszen a papír húszas helyett sem szo-
kott senki százast adni . 

• ön nemzeti gyűjteményünk éremtárának a vezetője. Nem szokták ilyen ügyben megkeresni? A vé-
leményét kérni? 

De. Illetve: nem mindig. Néha. Az emlékpénzek zsűrijében például mindig ott vagyok. Ha az idő rö-
vidsége nem akadályozza a zsűri összehívását. 

• Az emlékpénzeink biztosan nagyon szépek. 
Már amelyik. Jól sikerült például az első királyunk születése 1000. évfordulójára, 1972-ben kiadott két-

darabos emléksor. Ezenkívül körültekintő előkészítő munka előzte meg, hosszas viták után született dön-
tés, hogy milyen fo rmában és mit ábrázoljon. Nyomasztott bennünket az, hogy 1938-ban verettünk már 
egy Szent István 5 pengőst , amelyet az 1960-as években Amer ikában egy versenyen az évszázad legszebb 
pénzének minősítettek. S valóban csodálatos pénz volt. Egyszer a keresztanyámtól kaptam egy ilyen 5 
pengőst s hogy őriztem az t ! Mégis elkallódott . Nos, ezzel kellett nekünk felvenni a versenyt. És végül is 
sikerült. Jól oldottuk meg a feladatot , mert tud tunk ragaszkodni a történelmi hűséghez, Istvánt olyannak 
ábrázoltuk — a koronázási palást nyomán — , amilyen volt. E lve t tük annak az élét, hogy nem a hagyo-
mányos módon, a Szent Koronával muta t tuk be, hanem egy olyan liliomos koronával , amilyent ő valójá-
ban viselt. És egyébként is nagyon jól sikerült pénz lett a két érme, egyike a legkereset tebbeknek a gyűj-
tők körében. 

• Az emlékpénzek nem kerülnek a nagyközönség elé . . . 
Sajnos nem. Pedig ezek szimbolikája különösképpen jellemző a kibocsátó ál lamhatalomra, társadalmi 

rendre, bár nálunk az utóbbi években gazdasági megfontolások erősebben motiválták az emlékpénzek te-
matikáját . Érdemes azonban egy pillantást vetni arra, hogy az 1960-as, 1970-es években kiknek, milyen 
eseményeknek az emlékére adott ki a Magyar Népköztársaság emlékpénzt! Mi az, amit ideológiailag kép-
viselt, elfogadott a múltból, értékelt a je lenben? Idéztük két világhírű zeneszerzőnket , Liszt Ferencet és 
Bar tók Bélát, születésnapjukon; 1966-ban a szigetvári hőst ábrázolta emlékpénz; sorozat jelent meg Ko-
dály Zol tán és Semmelweis Ignác „az anyák megmentője" tiszteletére, emlékveret a Tanácsköztársaság ki-
kiáltásának, majd a felszabadulás évforduló jára ; Pes t -Buda-Óbuda egyesítésének centenáriumára. Ha-
sonló módon emlékeztünk a többi között a Magyar Tudományos Akadémia alapítására, II. Rákóczi Fe-
renc születésnapjára, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítására . . . 

• Pénznek pénz állított-e már emléket? 
Igen, 1978-ban. A Károly Róbert által veretett első magyar aranyfor intnak. 
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Harangtornyok 
a Felső-Tisza vidékén 

A Felső-Tisza vidéke hazánk kevéssé ismert és látogatott tája. Pedig végigjárva itt a Tisza jobb parti — 
volt Bereg vármegyei — és a bal parti — Szatmár megyei, vízfolyásoktól szabdalt — részeit, szembeötlő 
a sok történeti és néprajzi érték. E z az írás fel kívánja hívni a figyelmet e v idék néhány egyedülálló, fél-
teni való ritkaságára. 

Falvaink életében napjainkig fontos szerepet töltött be a templom és a harang . A templom volt a köz-
ség legfontosabb épülete, a közösség szellemi-művelődési központja, amelynek tekintélyét az adta meg, 
hogy ez volt az Isten háza. A templomról és a tornyáról ismerték fel és azonosították már messziről a fa-
lut. Tornyáról távolba lehetett látni, harangjai az időt jelezték. 

A templomépítés gondja általában a faluközösségre hárult , ezért először olcsóbb, többnyire fából ácsolt, 
vesszőből font , sárral tapasztott „pat icsfalú" kis épületeket emeltek. Egyébkén t a XVII I . századig a fal-
vak, ha önerőből, tehát a földesúr támogatása nélkül épí tkeztek, első templomaikat általában fából-sárból 
emelték, s csak később, anyagi megerősödésük után került sor maradandóbb kőépületekre. Amikor már 
telt a fa lunak kőtemplomra, sokszor arról is lemaradt a kőtorony, mint bonyolult és az építkezést drágító 
dolog. A toronyban elhelyezett ha rangok ugyanis olyan statikai megoldást követeltek, amely már maga-
sabb szakképzettséget igényelt. Például a csarodai templomnak ugyan van kis tornyocskája, de ha rang so-
hasem került beléje. Helyette a helybeli mesterekkel is elkészít tethető fa harangtornyot állít tattak. D e kü-
lön harangtornyot , vagy haranglábat állíttattak a templomok mellé azért is, mert az el lenreformáció ide-
jén a protestánsok sok helyen nem építhettek maguknak tornyos templomokat . 

A kényszerűségből fogant fa torony megoldásból a középkor végére jellegzetes és szép építményegyüttes 
született: a kőtemplom (téglatemplom), mellé helyezett fa harangtoronnyal (esetleg haranglábbal) és ön-
álló stílussá vált. Azt is mondha t juk , hogy a hajdani fatemplomok mellől így mentet ték át a falvak annak 
egy szerkezetileg általában különálló elemét, a fatornyot . Mert , míg a fatemplomokból hazánkban csak 
hírmondónak maradt ránk néhány — mint a tákosi, a mándi és a mándoki , ez utóbbi kettő már a szent-
endrei skanzen ékessége — , addig a Felső-Tisza vidékén álló fa harangtornyok szép számmal bizonyítják 
a régi hagyományokat követő és az ilyen famunkában jártas mesterek szaktudását . A fennmarad t fator-
nyoknál tapasztalható gótikus kompozíciós elvek és szerkezeti megoldások arról vallanak, hogy ezek a 
példányok ugyanolyanok, mint a XV. században ácsoltak, bár közülük nem egy a X V I I I — X I X . század-
ban készült. 

A fatornyot a haranglábtól a köznyelv nem szokta megkülönböztetni , pedig szerkezetük és funkciójuk 
eltérő. 

A fa harangláb olyan oszlop, gerendaszerkezet , amelynek teteje, fedele van , hogy a harangot és tartó-
szerkezetét oltalmazza. A legegyszerűbbek az Y alakú ágasfák. Továbbfejlesztett változata több harangot 
tart. Ebben az esetben két oszlop áll egymás mellett s ezeket alul és felül, esetleg középen is ácskötésekkel 
kapcsolják össze, továbbá az oldalirányú dőlés ellen kitámasztják. Ezeknél is tökéletesebb s már a harang-
tornyot közelíti meg a négy oszlopon nyugvó harangláb, amelynek két változata ismert. Az egyiknél az 
oszlopokat talpgerendás szerkezetbe foglalják, amely az oldaltámasztékot adja . Ilyenkor a haranglábnak 
két teteje van. A felső a harangokat védi, az alsó pedig a támasztószerkezetet. Másik változatánál a négy 
oszlopot úgy szerkesztik, hogy azok egymást védjék az oldalirányú nyomás ellen s így nem kell külön tá-
masztószerkezetet készíteni. Az egészet egyetlen tető védi , oldalai nyitottak. 

A fatorony a haranglábnál bonyolultabb ácstechnikával készült gerendavázas építmény, amely nem 
pusztán a harangok elhelyezésére szolgált, hanem megfigyelőhely, őrhely is volt. Ez a két jellegzetessége, 
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tehát, hogy gerendavázas építmény és őrhely, ez különbözteti meg a fatornyot a haranglábtól . Továbbá, 
míg a harangláb nem magasabb, mint egy parasztház, addig a fa torony a házak fölé nyúlik. Az őrködő 
emberek a harangok alatt kialakított galérián ta r tózkodtak , amely némelyik fatoronynál árkádos, rene-
szánsz hatást mutat . A fa tornyok építésénél a vasat mellőzték. A tetőt fazsindellyel fed ték . Igen kedvel-
ték a magas, égbenyúló, tűhegyes toronysisakot, amelynek négy sa rkán kis f iatornyok díszlenek. A külön-
böző századókból f ennmarad t fatornyok közül a zömökebbek a korábbiak. Az első, karcsúbb fatornyot 
1640 körül emelték Nyírbátorban. Ezt a későbbi építkezéseknél mintának tekintet ték s így a továbbiak 
fokozatosan karcsúbbakká váltak, egyre „e legánsabbak" lettek. 

Hazánkban az ország keleti szegletén, a Felső-Tisza vidékén á l lnak még fa tornyok, amelyek rendkívül 
hasonlítanak az erdélyi, elsősorban a mezőségi és kalotaszegi harangtornyokra . A több száz esztendős fa-
tornyok még ma is szervesen kapcsolódnak a fa lvak életébe. Nem holt emlékek, hanem élő, használt épít-
mények. Ezt mi sem muta t ja jobban, mint az, hogy legtöbbjükbe bevezették az elektromos áramot s a ha-
rangokat gombnyomásra, a villanyáram szólaltatja meg. Másutt beüvegezték a galéria á rkádja i t (Szabolcs-
báka), ami azonban nem vált előnyére. 

Szerkezeti rajzok. 1. Az 1936 körül lebontott tákosi harangtorony. 2. Az 1691-ben emelt vámos-
atyai harangtorony. 3. Zsurk 1655-ból való harangtomya. 
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A Felső-Tisza vidéke több tájegységre oszlik. Az egyik a Beregi-Tiszahát, vagyis a volt Bereg várme-
gyének egy darabja, amely a Tisza jobb par t ján az országhatárig ter jed attól a ponttól, ahol a szőke folyó 
hazánk területére lép, addig , ameddig nem éri el ismét a határt. A másik, fa tornyokban bővelkedő tájegy-
ség a szatmári Tiszahát, a folyó bal partján Tiszabecstől Záhonyig1 . A harmadik az E rdőhá t , amelyet nyu-
gatról a Szamos, északról a szatmári Tiszahát , délről és keletről pedig az országhatár szegélyez. Ma az 
egész Szabolcs-Szatmár megyében fekszik. 

Néhány fatoronyról külön is kell beszélni. Mindenekelőt t arról, amely a beregi Tákos paticsfalú, festett 
kazettás mennyezetű, kimagasló értékű templomának 2 nyugati homlokzata előtt áll. Éspedig azért, mert 
ennek a fatoronynak a példája mutatja, hogy egyrészt milyen veszélyek fenyegetik értékes emlékeinket, 
másrészt viszont azt is tanúsí t ja , hogy a falubeliek mennyire ragaszkodnak a hagyományokhoz. A tákosi 
fatorony ugyanis nem régi, 1936 körül építet ték, jellegtelen, haranglábhoz hasonló, alig magasabb, mint a 
templom. Alaprajzi és térbeli formája nem méltó sem a templom tömegéhez, sem a vidék faépítészetének 
hagyományosan magas színvonalához, szerencsétlenül befolyásolja a templom megjelenését. Ezzel szemben 
az 1936 körül lebontott régi harangtorony — amelynek helyére és anyagának felhasználásával építették 
az újat — , ,,a tájra jellemző módon fatalpra építet t eresze (alsó teteje) 16 faoszlopon állt. Ebből nyúlt ki 
az a kilenc oszlop, amely a torony testét a lkot ta . A törzset a galéria koronázta, a torony fedése, sisakja 
nyolcszögletes volt" , és sokkal magasabbra nyúlt a mainál — írja Komjáthy Attila Felső-Tisza-vidéki 
templomok című könyvében. 3 

Tákos után következő falu Csaroda. Templomának tornya nem bírta volna el a harangok falakat rázó 
játékát, ezért ácsoltak a közelében fatornyot. A ma látható nem nagyon régi, 1855-ben építették az el-
pusztult korábbi helyére. A tákosi régi és a csarodai a zömökebb fa torony típusát képviselik. 

Csarodától északra, 7-8 km-re , Vámosatyán már egy valóban régi, 1691-ben emelt fa torony áll. „Fel-
építésében már jelentkezik az a karcsúság, amely a későbbi emlékeket megkülönbözteti a nyírbátori zö-
mök fa tornyoktól" — írja Marosi Ernő Magyar falusi templomok című könyvében. A X I I I . században 
épült templom mellett álló szép torony fazsindellyel fedett sisakja alatt reneszánsz hatást tükröző, árká-
dos, szoknyás, kiugró galéria búvik meg. A karcsú, nyolcszegletű, tűhegyes toronysisak négy sarkát ha-
sonló sisakú, galériás kis f iatornyocskák ékesítik. A toronysisak csúcsán álló vaszászlón az 1794-es évszám 
egy javítás dátuma. 

Az 1855-ben épült, a templomtól távolabb álló 
csarodai fatorony 
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A kölesei harangtorony, amelyet 1894-ben ácsoltak. 
(A szerző 1984-ben készített felvételei.) 
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Bereg legészakabbra fekvő falva Lónya, amelynek harangtornya ugyancsak a XIII. században épült 
templomocska előtt áll. Bár a torony a vámosatyainál egy évszázaddal fiatalabb — 1781-ben építették —, 
attól csupán kecsesebb arányaival tér el. Egyik gerendájáról, a bejárattal éppen szemben, jól leolvasható, 
hogy Kakuk Imre ács készítette Bán Péter nevű legényével. 

A Tisza bal partján, a folyó legészakibb kanyarulatában fekszik Zsurk, inár a régi Szabolcs vármegye 
területén. Régi paticsfalú temploma mellé 1655-ben harangtornyot építettek, amelynek szerkezete, külső 
megjelenési formája a lónyaira és a vámosatyaira emlékeztet, bár a zsurki galériája nem árkádos. A torony 
testét kétszárnyú ablakok törik át s lábazata teljesen zárt, befalazott. Időközben régi templomát lebontot-
ták s 1790—1791-ben új kőtemplom került a paticsfalú helyére. Ezért van olyan szorosan egymás mellett 
a templom és a torony, amelynek nagyharangja ugyancsak 1655-ből való. 

Zsurktól délre a már említett, beüvegezett árkádú szabolcsbákai és a gemzsei fatorony érdemel 
figyelmet. Ez utóbbi érdekessége, hogy nincs mellette templom. A falut keresztülszelő országút szé-
lén, egy V formájú leágazás sarkában áll, meglehetősen elhanyagolt állapotban. Csak az nem mászik fel 
rá, csak az nem vési bele a nevét gerendáiba, aki nem akarja. Építésének ideje még tisztázat-
lan, de feltehetően a XVIII. századból való. Fokozottabban kellene gondoskodni épségben tartásá-
ról. 

Talán Tiszacsécse, Móricz Zsigmond szülőfaluja a szatmári Tiszahát leglátogatottabb falva. A 
nagy író múzeumnak helyet adó zsúpfödeles szülőházától alig pár lépésnyire áll az 1822-ben épí-
tett templom és az előtt szinte felkiáltójelként a magasba szökő impozáns harangtorony (képét 
lásd az első borítón). Lándzsához hasonló, fazsindelyes toronysisakja csúcsán, valamint a négy formás 
kis fiatornyocska hegyén a hagyományos vaszászlócskák. Reneszánsz árkádja oldalanként három-
három ívből áll. Kiugró „szoknyája" fűrészelt deszka. A rendkívül magas toronysisak a toronytest 
középtengelyébe épített árbocfára támaszkodik; a négyzet alakú toronytesthez képest sokszög ke-
resztmetszetű, amely már szinte kör keresztmetszet hatását kelti, holott hegyesszögű gúla. Mint a 
gemzsei, a tiszacsécsei fatorony, is a falu közepén vezető országút tengelyében van, az út csak köz-
vetlenül előtte kerüli ki íves kanyarral. Itt azonban teljes az együttes: a fatorony közvetlenül a temp-
lom mögött áll. 

Ugyanezt mondhatjuk a Tiszacsécsétől alig macskaugrásnyira levő kölesei templom-harangtorony 
együttesről is. Megjelenése azonban szebb, mint az előbbié. Látványosabb, mutatósabb. Mintha dísz-
letekből, tudatos művészi törekvéssel rendezte volna be valaki. Hangulatosabb és festőibb. A XV. 
században emelt, fehérre meszelt templom előtt a barna, fazsindellyel borított harangtorony, mel-
lettük sötétzöld fenyőfák állnak őrt és választják el a két építményt a vén paplaktól. Festő ecsetje alá, 
filmre kívánkozó kép. A kölesei fatorony nem túl régi, 1894-ben ácsolták a lebontott elődje he-
lyére. Érdekessége, hogy teteje nyolcszögletű (az eddig ismertetettek négyszögletesek). További kü-
lönbség, illetőlég eltérés rajta a többihez képest, hogy hiányoznak róla a fiatornyocskák. Az eddig 
tárgyalt, „nyírbátori" típusúnak mindegyikén van fiatornyocska, csak a korai típusnak mondott, zö-
mök tákosin és csarodain nincs. 

A szatmári Tiszahát másik, nagyon szép formájú fatornyát a XVIII. században ácsolták és Túr-
ricsén áll a középkori kis templomocska mögött. 

Az Erdőhát olyan szervesen csatlakozik a Tiszaháthoz, hogy a két tájegység képzeletbeli határai 
teljesen összemosódnak. Népi építészete, így fatornyai is csaknem azonos mesterek teremtményei. 
Itt első sorban Jánkmajtis (valamikor külön községek voltak Jánk és Majtis, lakói ma is megkülön-
böztetik egymást) megkapóan szép templom—fatorony együttes hivja fel magára a figyelmet. Az 
1983-ban renovált, XV. században épült, fehér falu katolikus templom (az eddigiek református 
egyházi építmények voltak) gótikus, kőrácsos ablakaival és kapujával néz az oldalánál álló, magas 
fa harangtoronyra. Mintha tudatosan a látványosságra törekedve szerkesztette volna meg valaki el-
rendezésüket. Egyszerűen érthetetlen az az érdektelenség, amely keleti országrészünk e ritka becses 
népi-műemlékeivel szemben megnyilvánul. 

A szomszéd faluban, Nagyszekeresen már ismét a református egyházé az a XV. században épült, 
érett gótikus stílusú templom, amelynek nyugati homlokzatához a múlt században fatornyot emeltek, 
ugyancsak egy régebbi, tönkrement helyére. Talán ez az egyetlen fatorony, amelynek hosszú, vé-
kony toronysisakját bádogból készítették. Szoknyás, fűrészelt deszkából rakott galériáját szépen fa-
ragott oszlopok tartják. 

Még nem késő megismerkednünk a népi építészet e remekbe szabott darabjaival, bár az utolsó 
óránál tartunk ahhoz, hogy tudományos alapossággal feldolgozzuk, majd közkinccsé tegyük őket. 
Becsüket nem csupán művészi értékük, történelmünkben gyökerező múltjuk, hanem ritkaságuk is 
növeli. Ezek az építmények az egész európai kultúrtörténet részei is, de elsősorban a magyar nép 
művészi értékét és tehetségét hirdetik. Kötelességünk megoltalmazni s az utódainknak átadni vala-
mennyit. 

Dr. Csonkaréti Károly 

'Bár a Vásárosnamcnytól északra, a Tisza bal part ján fekvő terület már a régi Szabolcs vármegyéhez tar tozott . 
Most renoválják. 

'Sürgetően fontos és hasznos lenne a következő kötet megjelentetése. 
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Komárom köztéri szobrai 

Komárom: egy város a Dunán, amelyből néhány évtizede kettőt kreált a történelem. A folyó partján 
fekvő Komárommal 1896-ban egyesült a túloldali Újszőny község, majd miután a Dunán húzódó állam-
határ leválasztotta ezt a városrészt, önálló várossá alakult, meghagyva a Komárom elnevezést. A két 
testvérváros közül tehát a csehszlovákiai Komárom (Komárno) az ősi. Egykor bevehetetlen vára és élénk 
kereskedelme tette híressé, majd Jókai regényei nyomán vált világszerte ismertté; újabban a hajógyárában 
készített folyami hajók öregbítik hírnevét. A hajdani katonaváros jelenleg Dél-Szlovákia egyik ipari és 
közlekedési gócpontja 36 ezer — többségében magyar nemzetiségű — lakossal, forgalmas határátkelő-
hellyel. Viharos történelmének egy-egy mozzanatára, valamint neves szülötteire emlékeztetnek — egyéb 
műemlékein kívül — köztéri szobrai is. 

Komárom legrégibb köztéri szobra a város egykori piacterén álló Szentháromság-szobor. A fogadalmi 
szobrok közé tartozik, melyek számos közép-európai városban megtalálhatók. Keletkezése a Rákóczi-
szabadságharc komáromi eseményeihez és az 1709—1711. évi pestisjárványhoz fűződik. 1703. év őszén 
II. Rákóczi Ferenc kurucai gyorsan nyomultak előre. Komárom városát ebben az időben még nem kőfal, 
csupán egy silány sánc vette körül, amely ostrom esetén nem nyújthatott kellő védelmet. így a komá-
romiak — akiknek sok kellemetlenséget okoztak a német várkapitányok — nyilván megnyitották volna 
a városkaput a kurucok előtt, ha fenyegető akadályként nem irányulnak házaikra a komáromi vár ágyúi, 
melyek a város megvédésére elégtelenek, elpusztítására viszont elégségesek voltak. Amikor 1703 decem-
berének közepe táján Károlyi Sándor megadásra szólította fel a komáromiakat, a vár kapitánya össze-
lövetéssel fenyegette a várost, ha a kurucoknak meghódol. A két tűz közé szorult komáromiak ekkor 
fogadalmat tettek, hogy ha városuk megmenekül a háború pusztításától, a város piacán szobrot emelnek a 
Szentháromságnak. Erre vonatkozik a szobor déli oldalán olvasható latin nyelvű felirat. Magyar fordí-
tása : Az 1703. esztendőben a lázongó ellenségtől féltünk, amely azonban jó barátunk volt annyiban, hogy 
rosszal fenyegetvén jót cselekedni tanított bennünket. Hogy az emberek fegyverei ne ártsanak, az Isten segít-
ségével fegyvereztük fel magunkat és megfogadtuk, hogy e szobrot állítjuk a legszentebb isteni háromságnak, 
hogy tőle védelmet nyerjünk. Kegyesen vette fogadásunkat és az ellenséges fegyvereknek nem hagyta e várost 
lerombolni. 

Az utolsó sor kronogrammjából (1715) kitűnik, hogy a fogadalomtól annak teljesítéséig elég hosszú idő 
telt el. Közben a komáromiaknak tetemes és folytonos anyagi áldozatok árán sikerült fenntartani a fegyver-
szünetet a kurucokkal, annak ellenére, hogy Komárom vára volt a labancok egyik erőssége, melynek 
védelme alá vonultak a kurucok diadalmas fegyverei elől. Megtörtént ugyan, hogy 1709 elején gr. Ester-
házy Antal kuruc generális egy portyázás alkalmával rohammal bevette és széthányatta a komáromi sán-
cokat, de a szerencsétlen kimenetelű trencséni csata (1708. aug. 3.) után a kurucok már nem veszélyeztet-
ték komolyabban a várost, így lakói megfeledkeztek a Szentháromság szobrának felállítására tett fogadal-
mukról, míg egy újabb súlyos csapás ismét eszükbe nem juttatta. 

A török végek felől 1708-ban pusztító pestisjárvány terjedt az országban. Komáromban már 1709-ben 
észleltek néhány megbetegedést, de a járvány csak 1710 júniusától terjedt el nagyobb mértékben a város-
ban. A vár miatt a bécsi haditanácsnak érdekében állott a járvány terjedésének meggátolása, ezért a vár-
kapitány útján elrendelte a város kapuinak bezárását, a győrdunai (későbbi nevén: pozsonyi) kapu ki-
vételével, de azon át is csak hatóságilag kiállított útlevéllel lehetett közlekedni. A városban elrendelték 
a pestisben szenvedők elkülönítését, a betegeket a haditanács által küldött orvos irányításával a helyi 
borbélyok ingyenesen kezelték. Az óvintézkedések ellenére a járvány terjedt, annál inkább, mivel a lakos-
ság bizalmatlan volt az idegen orvos iránt és nem tartotta be utasításait. Egykorú feljegyzések szerint 
voltak napok, melyeken 50, 80 sőt ennél is többen haltak meg a városban. A pestis áldozatait tömegsírok-
ban hantolták el az egykori temetőben. E temető megbolygatását, területének beépítését a haditanács 
megtiltotta, így keletkezett a város mindmáig legnagyobb tere, a mai Május 1. tér. 

A pestis okozta rémület légkörében Cserkó Istvánnak, a Szent András-templom plébánosának sikerült 
rávennie a város tanácsát a Szentháromság-szobor felállítására tett fogadalom felújítására, sőt arra is, 
hogy az égiek kiengesztelésére kápolnát építtessen a városon kívül, a pozsonyi kapu táján. A fogadalmi 
kápolna 1713-ban el is készült; a várost övező erődvonal, a Nádorvonal építésekor azonban a múlt 
század harmincas éveiben lebontották, s helyette épült fel a város belsejében a Szent Rozália-templom, 
amely ma is a város egyik jellegzetes műemléke. 

Közvetlenül a pestisjárvány után csak fából faragott Szentháromság-szobrot emeltek ideiglenesen a 
város piacán. A mostani szobor alapkövét a jezsuiták komáromi házfőnöke 1714. február 2-án helyezte 
el és szintén ő szentelte fel az elkészült szobrot 1715-ben, Szentháromság vasárnapján. A szobor keletke-
zésének körülményeiről tanúskodik az északi oldalán olvasható alábbi felirat. Magyarul: Az 1711. évben 
pedig bennünket, akkor még adósait, veszedelmes nyavalya által térített a jó útra a hitelező úr Isten. Mi, a 
lesújtott három rend a halandóság eltávoztatása végett azonnal a halhatatlan háromsághoz menekültünk, 
hatalmas közbenjárókat választottunk magunknak, és hogy a halasztás miatt újabb bún súlya ne terheljen 
bennünket, elismertük, hogy fogadásunk teljesítésével adósak vagyunk. E tartozásunkat a mai napon róttuk 
le az Isten iránt, akit mindenkor hajlandónak tapasztaltunk a segítség nyújtására. 
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Klapka György egykori szobra a városháza előtt Az újonnan felállított Klapka-szobor, előtte a 
tábornok unokája és dédunokája 

Az idézett felirat a szobor alsó, mészkőből készült részébe van vésve, melyhez márványlépcső vezet. 
Ebből emelkedik ki a márványoszlop, tetején a Szentháromság kőből faragott szobraival. A talapzat elő-
részén Borromei Szt. Károly térdeplő, domborművű alakja látható, a talapzaton öt szent kőből faragot t , 
embernagyságú szobra áll, akiknek mindegyikéről egy-egy hexameterből álló kronogramm (1715) olvas-
ható a talapzat párkányán. így Páduai Szt. Antalra vonatkozik a következő (csak magyar fordításukat 
közöljük): Miért viszed Antal karjaidon az élet urátl Küzdj a halállal! Az előtte álló Szt. Sebestyén szobra 
alatt a következő sor olvasható: A pestist és fegyvereket elűzi az Istent dicsérő apollói Sebestyén. A talapzat 
jobb sarkán Szt. Rókus szobra áll, fe l i ra ta : Ez saját szenvedéseivel gyógyítja a mi sebeinket. Szent Sebes-
tyén és Szent Rókus szobra között Szent Rozália féloldalt fekvő alakja látható. Rá és Borromei Szt. 
Károlyra vonatkozik a következő fel i rat : Károly és Rozália rendszerint megszüntetik a pestist. Szent Rókus 
alakja mögött Xaveri Szt. Ferenc szobra áll, ezzel a fel irat tal : Ez úgy lelkedből, mint testedből eltávolítja 
az életölő mérget. 

A Szentháromság-szobrot először 1803-ban renoválták, majd 1884-ben, amikor a szövegeket a szobor 
„szépítésének" szándékával annyira bekenték, hogy több helyen olvashatatlanná váltak. Az 1927-ben 
végzett restaurálás el tüntet te a felesleges mázolást. 1940-ben az időközben nagyon megrongálódott Szt. 
Sebestyén-szobrot újjal cserélték ki. 1966-ban a szobrot felelőtlen fiatalok megrongál ták, 1970-ben azon-
ban szakszerűen megjavítot ták, s azóta ismét eredeti szépségében látható a város múltjának e beszédes 
emléke. 

A szobor előtti téren egykor a piaci árusok kínálták por tékájukat , a múlt század második felében itt 
tartották vasárnaponként a helyi madarászok a „madárbörzé t" , melyen gazdát cseréltek a város ligetei-
ben és a környéken fogott énekesmadarak, s szintén e szobornál állt egykor egy római oltárkövön az a 
persely, melybe a komáromi szegényeknek szánt adományokat gyűjtötték. 

Klapka György honvédtábornok Komárom hős védelmével az 1848/49-es szabadságharcban kitörölhe-
tetlenül beírta nevét a város történelmébe. Nem meglepő tehát , hogy 1892-ben bekövetkezett halála után 
Komárom város akkor i vezetői e lha tároz ták: emlékét ércszoborral örökítik meg. Erre ösztönözte őket 
az is, hogy a történelmi Magyarország fennállásának közelgő ezredéves évfordulója alkalmából országos 
mozgalom indult azzal a céllal, hogy minden város és vármegye egy-egy történelmi eseményt, vagy szemé-
lyiseget ábrázoló képzőművészeti alkotással járuljon hozzá a millenniumi ünnepségekhez. 

1894. november 1-én avatták fel a Kerepesi temetőben Klapka György diszes síremlékét — Róna József 
budapesti szobrászművész alkotását — , melyet a budapesti „Klapka-emlékbizot tság" által rendezett orszá-
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gos gyűjtésből emeltek. Az avatási ünnepségen részt vettek Komárom város és vármegye képviselői is, 
akiknek ez alkalommal Komárom akkori országgyűlési képviselője, Tuba János bemutatta Róna József 
szobrászt. Mivel az általa készített síremlék megnyerte tetszésüket, elhatározták, hogy vele készíttetik el 
a komáromi Klapka-szobrot. Komárom vármegye törvényhatósága azonban 1894 decemberében tartott 
közgyűlésén elvetette a Klapka-szobor felállításának tervét (a megye urai sajnálták a pénzt Klapka emlék-
művére), s csupán egy történelmi témájú festmény elkészítéséhez járult hozzá (a festmény — Feszty 
Árpád: Bánhidai csata c. képe — később el is készült, jelenleg a Duna Menti Múzeumban látható.) így 
a szobor felállítása egy időre meghiúsult. 

A Klapka-szobor ügyének a következő évben új lendületet adott az a tény, hogy a budapesti „Klapka-
emlékbizottság" 7000 forintot ajánlott fel költségeire abból az összegből, amely a Klapka-síremlékre foly-
tatott országos gyűjtésből megmaradt. Komáromban 1895-ben helyi „Klapka-emlékbizottság" alak -lt 
Tuba János elnökletével, amely gyűjtést indított a városban és a megyében a szoboralapra és felkérte 
Róna Józsefet a szobor modelljének elkészítésére. A szobor agyagmintáját 1896. március 28-án tekintenék 
meg a pesti képzőművészekből álló bíráló bizottság és a Klapka-szobor bizottság tagjai, azt kiválónak talál-
ták és végérvényesen megbízták a művészt a szobor elkészítésével. 

A Klapka-szobor felállításával kapcsolatosan szükségessé vált a komáromi főtér (ekkor már Klapka tér, 
korábban csak közönségesen „piarc '-nak nevezték) rendezése, aminek tervét a városi mérnöki hivatal el 
is készítette. A szobor helyét a városháza kapujának tengelyében, attól 28 méternyi távolságban határoz-
ták meg. Ezt a tervet a város vezetősége 1896. július 20-án jóváhagyta. 

A szobor költségei a talapzattal együtt 28 000 forintot tettek ki, a gyűjtés azonban még 1896 őszén is 
csupán nem egészen 10 000 forintot eredményezett. Ennek ellenére serényen folytak az előkészületek a 
szoboravatásra. Klapka György bronzszobrát a „Beschorner A. M. és Fia" budapesti cég öntödéjében 
készítették, s az elkészült talapzatra, mely a komáromi vár bástyáját jelképezte, 1896. október 22-én állí-
tották fel, a tábornok és a honvédek vitézségét szimbolizáló, a harci zászlón álló oroszlánnal együtt. A 
talapzat déli oldalára a tábornok nevét, északi oldalára e feliratot vésték: ,,Komárom hós védőjének a 
nemzeti kegyelet 1896"; a keleti és a nyugati oldalára pedig a következőket: ,.Kápolna—Isaszeg 1848— 
49"., illetve ,,Nagy-Sarló—Komárom 1848-49". 

A szobrot ünnepélyes keretek között 1896. november 15-én leplezték le. A szoboravatáson részt vett 
ifi. Klapka György, a hős tábornok fia, Budapest, Temesvár és Pozsony város képviselői, az Országos 
Honvéd-Egylet és a Honvéd-Menház küldöttsége, valamint nagyszámú közönség. Az impozáns szobor kör-
nyékét azonban nem sikerült az avatásig az előzetes tervek szerint rendezni, a szobrot körülvevő vas-
rácsozat is csak 1897 őszén készült el, s nem gyűlt össze a szobor alkotójának honoráriuma sem. A szobor-
alapra való gyűjtést az avatás után is folytatták, de kevés eredménnyel, s végül a város tetemes összeggel 
adósa maradt Róna József szobrászművésznek. 

A Klapka-szobor felállítása után e szobornál rendezték a jelentősebb nyilvános politikai és társadalmi 
rendezvényeket, nagygyűléseket. Az első Csehszlovák Köztársaság idején itt tartotta május 1-i népgyűlé-
seit a helyi szociáldemokrata pártszervezet. A második világháború utáni évek nemzetiségi sérelmekkel 
és szenvedélyekkel túlfűtött légkörében a szobrot 1947. április 30-án eltávolították s a várba szállították. 
Tárgyalások folytak a magyarországi hatóságoknak való átadásáról, erre azonban az 1948 februárja utáni 
politikai változások következtében már nem került sor. A Komárom várossá nyilvánításának 700. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségek keretében 1965. október 28-án a Klapka-szobrot — miután 
Nagy János komáromi szobrászművész restaurálta — új talapzaton ismét felállították egy ligetben, közel 
a várhoz, melyből egykor az ostromlott város védelmét irányította. 

Jókai Mór szobra. Komárom, a szülőváros, neves fia iránti megbecsülése jeléül Jókait már 1881-ben 
díszpolgárává választotta, emléktáblával jelölte meg szülőházának helyét, róla nevezte el az egykori 
Szombathy utcát, melyben az író nevelkedett és iskolába járt a református kollégiumba, s szintén 1881-ben 
emléktábla került nevelőházának falára is, melyet bátyja, Jókay Károly készíttetett. A nagy regényíró 
halála után egy hónappal, 1904. június 5-én Komárom város törvényhatóságának közgyűlése elhatározta, 
hogy a város nagy szülöttének emlékét ércszoborral örökíti meg. A szobor felállításához szükséges össze-
get a város vezetői közadakozásból próbálták összegyűjteni. A szobor ügye azonban az 1905—1906. évi 
viharos belpolitikai csatározások következtében háttérbe szorult, s a gyűjtés a szoboralapra csak 1906 őszén 
indult meg. Az első adakozók a helyi polgári leányiskola növendékei voltak, másodikként Beöthy Zsolt 
irodalomtörténész küldte el 50 koronás adományát Budapestről, aki később — 1913-ban — komáromi szi-
geti kertjében saját költségén filagóriát és benne mellékszobrot készíttetett Jókai emlékére. A Jókai-szobor 
ügyét 1911-ben történt megalakulása után a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület vállalta magára, 
s eredményes gyűjtést végzett a szoboralapra. A közadakozásból összegyűlt pénzt azonban az első világ-
háború idején hadikölcsönre jegyezték. 

Az államfordulat után a Jókai Egyesület ismét szorgalmazni kezdte a szobor felállítását, főleg 1925-ben 
Jókai születésének 100. évfordulója, majd 1929-ben, az író halálának 25. évfordulója alkalmával, de a 
csehszlovák hatóságok elutasító magatartása miatt eredménytelenül. A harmincas évek derekán az európai 
politikai viszonyok alakulása következtében ideiglenesen javult Csehszlovákia kapcsolata Magyarországgal 
s ennek szellemében a pozsonyi Országos Hivatal 1936-ban engedélyt adott a szobor felállítására és a 
szoboralapra való gyűjtésre. Az adakozás olyan lelkesedéssel indult meg, hogy rövid időn belül összegyűlt 
a szükséges pénz. Adakozott az egész csehszlovákiai magyar társadalom, a haladó szellemű szlovák közü-
letek, magyarországi egyesületek és intézmények, sőt a magyarok felé szánt nagyvonalú gesztusként az 
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akkori csehszlovák miniszterelnök, dr. Hodza Milan is, aki 10 000 koronát, az Országos Hivatal pedig 
20 000 koronát adományozott a szoboralapra. 

A Jókai Egyesület pályázatot hirdetett a szobor megalkotására, amelyre 16 pályamű érkezett be. A 
bírálóbizottság (Rigele Alajos szobrászművész, Harmos Károly festőművész, Brogyányi Kálmán esztéta és 
Nagy Barna művészettörténész) az első díjat Berecz Gyula komáromi szobrászművésznek ítélte, így ő 
készíthette el a szobrot. Berecz Gyula ülő helyzetben, korabeli öltözékben, másfél embernagyságban, 
mesemondóként mintázta meg Jókait. A bronzszobrot gipszmintája alapján a „Franta Anyz a spol." 
prágai cég készítette el, a szobor haraszti mészkőből készült talapzatát pedig Komáromi Viktor, komáromi 
kőfaragó készítette. 

A Jókai-szobrot a Kultúrpalota (jelenleg a Duna Menti Múzeum épülete) előtt állították fel. Ünnepélyes 
alapkőletételén 1937. június 20-án a Jókai Egyesület képviselőin kívül beszédet mondott dr. Hodza Milan 
miniszterelnök és a Jókai-rokonság nevében Hegedűs Lóránd. A szobrot 1937. november 28-án leplezték 
le. A szoboravatáson a város és vidéke közönségén kívül 64 politikai és kulturális egyesület képviselői 
vettek részt és helyezték el koszorúikat. 

A második világháború után a Klapka-szoborhoz hasonlóan a Jókai-szobrot is ledöntötték, de 1952-ben 
ünnepélyes keretek között visszaállították eredeti helyére. E szobornál tartják évente a Jókai-napok (a 
csehszlovákiai magyar amatőr művészeti csoportok seregszemléje) záróünnepségét. 

Qehszlovákia első kommunista államelnöke, a csehszlovákiai és a nemzetközi munkásmozgalom ki-
magasló harcosa, Klement Gottwald tiszteletére még az elnök életében szobrot emeltek a vár előtti park-
ban. A város Közigazgatási Bizottsága már 1948. november 28-án tartott ünnepi ülésén Komárom dísz-
polgárává választotta Gottwaldot, majd a díszpolgárságot 1950-ben, megalakulása után, megerősítette a 
Komáromi Helyi Nemzeti Bizottság is. Határozata alapján elkészült és 1950. október 5-én felavatták 
Klement Gottwald mellszobrát, Vrba Imre komáromi szobrászművész alkotását. A bronz mellszobor 
tagolt talapzaton áll, mely műkőből készült. Itt jegyezzük meg, hogy e mellszobor helyén eredetileg M. R. 
Stefanik tábornok szobra állt (Otakar Spaniel cseh szobrászművész alkotása), melyet a tábornokról 
elnevezett komáromi csehszlovák 12. gyalogezred katonái közadakozásból emeltek a harmincas években. 

Lehár Ferenc szobra Steiner Gábor mellszobra 



A Jókai-napok záróünnepsége Jókai Mór szobránál 

Ezt a szobrot 1938 őszén Besztercebányára szállították, majd 1949-ben a ledöntött Klapka-szobor helyére, 
a városháza elé ál l í tották, ahonnan 1952-ben ismét el távolí tot ták. Később — 1968-ban új(>ól feláll í tották 
a s t randfürdő előtti rózsaligetben, ahonnan a hetvenes évek elején távolí tották el. A Stefanik-szobor 
eredeti helyére került a negyvenes évek elején a monarchiabeli cs. és k. 12. gyalogezred első vi lágháború-
ban elesett katonáinak emlékmüve (Pátzay Pál alkotása), ezt közvetlenül a második világháború után 
megsemmisítették, s ennek a helyére került a már említett Gottwald-mellszobor. 

A Felszabadító Tengerész szobra — mint azt elnevezése is sugallja — a Komáromot felszabadító szov-
jet tengerészek és katonák harcára emlékezteti az utókort (a várost a II. ukrán f ron t katonát és a Szovjet 
Dunai Flottilla matrózai szabadították fel 1945. március 30-án). Az emlékművet a város felszabadulásá-
nak 20. évfordulója alkalmával rendezet t ünnepség keretében avatták fel 1965. március 30-án. A szobor 
a város központjában, a lebontott egykori katonai kórház helyén létesített parkban áll. Ludmila Cvengro-
sová pozsonyi szobrászművésznő a lkot ta , tervei alapján és felügyeletével a komáromi hajógyár dolgozói 
készítették el alumíniumból. Kőtalapzatán orosz, szlovák és magyar nyelven ez a felirat olvasható: Fel-
szabadítóinknak (1945—1965). A szobor előtti medence a D u n á t jelképezi. Felállítása óta e szobornál ren-
dezik a május elsejei ünnepségeket , a felszabadulási emlékünnepségeket , valamint más jelentős politikai 
és társadalmi rendezvényeket . 

A Mártírok emlékműve a fasiszták által Komáromból elhurcolt és meggyilkolt személyek emlékét őrzi. 
Létesítését a helyi kommunista mozgalom veteránjai kezdeményezték az 1960-as években, akik össze-
állították a mártírok névsorát és az illetékes hatóságokhoz intézett beadványaikkal szorgalmazták az 
emlékmű elkészítését. Kezdeményezésüket magukévá tet ték a városi és járási párt- és állami szervek, s az 
emlékmű létesítésére előkészítő bizottság alakult, amely pályázatot hirdetett az emlékmű megalkotására. 
A pályázat eredményeként az emlékművet Emil Venkov pozsonyi szobrászművész tervei alapján készítet-
ték el, fehér betonból. Márványlapjára 34 mártír nevét vésték. A Marx Károly téren felállított emlékmű 
ünnepélyes felavatására a Csehszlovák Kommunisták Párt ja megalakulása 50. évfordulójának tiszteletére 
rendezett ünnepségek keretében került sor 1971. május 21-én. 

A komáromi és a dél-szlovákiai munkásmozgalom egyik vezéralakjának állított emléket a szülőváros, 
amikor 1980. május 15-én ünnepélyesen felavattak Steiner tjábor mellszobrát, Bártfay Tibor szobrász-
művész alkotását. Steiner Gábor 1887. szeptember 9-én született Komáromban. Tanoncévei után nyom-
dászként Budapesten dolgozott, ahol bekapcsolódott a munkásmozgalomba. A Magyar Tanácsköztársaság 
idején végzett forradalmi tevékenységéért a fehérterror alatt halálra ítélték, de sikerült átszöknie a ha táron 
s visszatérnie szülővárosába: Tapasztalatai és kiváló szervezőkészsége rövidesen a helyi kommunista moz-
galom vezéregyéniségévé emelték. 1925-ben kommunista parlamenti képviselővé, 1929-ben Csehszlovákia 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagjává választották. Az első Csehszlovák Köztársaság meg-

46 



A Mártírok emlékmüvének felavatása 

szünése idején Prágában tar tózkodot t , ahol 1939. március 30-án letartóztatta a Gestapo. A buchenwaldi 
koncentrációs táborban halt márt írhalál t 1942. október 8-án. Bronz mellszobrát szintén a Marx Károly 
téren állították fel , a járási pártbizottság székháza mellett, szemben a Márt í rok emlékmüvével. E téren 
rendezik meg évente a komáromi út törők ünnepélyes fogadalomtételét . 

Lehár Ferenc világhírű zeneszerző Komáromban született 1870. április 30-án. Emléktáblával jelölt 
szülőházát az 1970-es évek végén> a városrendezés során lebontották. Helyén a város vezetősége Lehár-
emlékparkot létesített, s ennek közepén állították fel Lehár Ferenc szobrát. A bronzszobor, amelyet ünne-
pélyesen 1980. június 5-én, a zeneszerző születésének 110. évfordulója alkalmával avattak fel, karmester-
ként ábrázolja Lehárt . Alkotója Emil Venkov szobrászművész. A dunai közúti hídon át Magyarországról 
érkező látogató elsőként ezt a szobrot tekintheti meg a város köztéri szobrai közül, a híd lejáratától 
jobbra. 

Mácza Mihály 

Reneszánsz kori márvány-töredékek a budai királyi palotából (Hornyák László rajza) 

47 



> I 

KRÓniKA 

Honismeret alsó és felsőfokon 
Tanulságos lenne magának a fogalomnak kialakulását nyomon követni. Hon szavunkat , a hon határo-

zószó főnevesülését már a Jókai Kódex ismeri, az elavult szót a nyelvújítás élesztette fel, az ismer ösmei 
alakváltozatban a Königsbergi Töredékben is előfordul. Királyföldy Endre Üjdon-új magyar szavak tára, 
mely a „legújabban alakított vagy felélesztett szavakat foglalja magában" , idézi a honfijog, a honfiság, hon-
fiúság szóalakokat (utóbbit der Patriotismus értelemben) magával a honismeret szóval egy 1850 körüli, 
múzeumi gyűjtésre biztató felhívásban találkoztunk először, persze régebbi előfordulása is lehet. Mozgal-
munk önbecsülése megérdemelné, hogy egy nyelvész ezt is pontosan adatolja. 

A honismeret, a haza megismerésének szándéka persze él magyar tör ténelmünk viharos századaiban. 
Tolnai Gábor már évtizedekkel ezelőtt figyelmeztetett arra , hogy Szenei Molnár Albert Grammat iká jában 
„a legszemélyibb l í rát" érezhetjük, ilyen példáiban „Szencen lettem ez v i lágra" „Göncön neveltettem 
fel ." Az 1985. évi soproni Honismereti konferencia és Akadémia minden résztvevője láthatta Szakáll 
Ernő remek domborművét Lackner Kristófról, a humanista polgármesterről, aki Tudós Társaságot alapí-
tott 1604-ben városában, gimnáziumot létesített, törődött városa múltjával, szóval a honismeret egyik 
alapítója volt saját földjén. Egyébként Szenei Molnárral is jó barátságot tar tot t fenn . 

Amikor mozgalmunk az 1960-as évek elején kezdett kiformálódni, már Balatonbogláron összejöttek 
azok, akik fontosnak érezték Kölcsey intelmét: „ D e neked élni kell, ó hon, S örökre mint tavasz virul-
ni" , s e Pécelen írt versét zárja a költő a szenvedélyes Hazám, hazám! felkiáltással. A haza virulását mi 
alapos megismerésével kívántuk segíteni! Akik ott vet tük át feladatainkat az előt tünk járó honismerők 
nemzedékétől, szakköröket alapítot tunk. Kováts Dániel Sátoraljaújhelyen, majd a Sárospataki Comenius 
Tanítóképző Főiskolán, Kuczy Károly Kalocsán, majd a bajai tanítóképzőben. A mi ráckevei Ács Károly 
Szakkörünk műemlékeket védett, létrehozta a helyi Árpád Múzeumot, s majd mindket ten a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolára kerültünk, ekkor úgy éreztük, kötelesség a munkát folytatni . Az az ismeretanyag, 
ami mindnyájunk szívében, cikkekben, kisdoktori, kandidátusi dolgozatokban felgyűlt, csak akkor él to-
vább, ha utódokat nevelünk. így alakult ki önmagunkat irányító jelszavunk, honismeretet kell művelni 
alsó, közép- és felső fokon. 

Erre a taní tóképző főiskolák tanterve tulajdonképpen meg is adja a keretet . Kováts Dániel évek óta 
nevelt szakkörvezetőket , a hétvégeken tar tot t foglalkozásokat a Népművelési In tézet vizsgával hitelesítet-
te, a hallgatók szakkörvezetői igazolványt kaptak. Jómagunk is felhasználtuk a létező kereteket. Csak 
példaként említem, hogy az Országos Tudományos Diákkör i Konferenciákon pályamunkákkal jelentkez-
tek hallgatóink a makádi gyermekjátékok témával (Fábián Ilona tanítónő), és a X V I I . O T D K - n országos 
fődíjat nyert Szűcs E d i t : A ceglédi Népi Kollégium története című dolgozatával. í r t unk ki honismeret inek 
nevezhető szakdolgozati témákat. Az a taní tónő, aki feldolgozta a mezőtúri fazekasok témát szakdolgo-
zatként (Kőrös Anikó, Mezőtúr), vagy Kajárpéc történetét , komoly helytörténeti elmélyedéssel (Kovács 
Erzsébet) bizonyára sohasem lesz közömbös a mozgalom iránt sem. A III . éven a szabadon választható 
tárgyak keretében is tud tunk átlagosan 20-20 órán foglalkozni a honismeret és helytörténet, a honismeret 
és néprajz, a honismeret és irodalom, honismeret és munkáshagyomány témákkal . 

Azonban sem a tudományos diákkör i munka , sem a témához kapcsolódó szakdolgozatok íratása, sem a 
III . évesek speciálkollégiuma nem adja ki azt a 140 órát, ami egyszerű, C kategóriás szakkörvezetői iga-
zolvány eléréséhez szükséges. Jóllehet ezt a 140 órát gyakran „ rá ford í t juk" egy-egy honismeret iránt el-
kötelezett hallgatóra. 

Gyakran jönnek olyan hallgatók Zsámbékra (és bizonyára a testvér főiskolákra is) akik egy-egy elköte-
lezett tanáruk irányítása mellett már találkoztak a honismeret valamelyik ágával. Ugyanakkor a tanító-
képzős tanterv ad a hallgatók jórészének közművelődési ismereteket, pl. az oktatástechnika tantárgy kere-
tében megtanulják a fontosabb eszközök (magnetofon stb.) szakszerű használatát , tanulnak fotózni, részt 
vesznek országjáráson, foglalkoznak kiadványok szerkesztésével. Ez a 140 órás alapfokú tanfolyam óra-
számának mintegy 30-35%-a. Ez az egybeesés is adta azt az ötletet, hogy a Zsámbéki Tanítóképző Fő-
iskola kéréssel fordul jon a Hazafias N é p f r o n t országos t i tkárához, Garamvölgyi Józsefhez, rajta keresztül 
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pedig az Országos Honismereti Bizottsághoz. Azt javasoltuk, hogy a hazánkban működő tizenegy tanító-
képző főiskola az érdeklődő és a honismereti kérdésekkel szívesen foglalkozó oktató kollegák bekapcsolá-
sával szervezze meg 1986 nyarán először minden intézményből 10-10 hallgató meghívásával a honismereti 
szakkörvezetők országos táborát. Ha a tanítóképző főiskolák a táborba jelentkezőknek segítséget adnak a 
részdiszciplínák — az adott tantervi anyagrészek — előzetes elvégzésében, úgy lehetőség nyílik arra, hogy 
a mintegy 120 fiatal 10 nap alatt előadásokon, szemináriumokon, kerekasztal-vitákon, esténként tábor-
tüzek és vitafórumok keretében megismerkedhessen az alapfokó HONISMERET tantervvel, a szakági 
művelődéselmélettel, a krónikaírás és a helytörténet kérdéseivel, a néprajz, a régészet, a műemlékvédelem, 
a természetvédelem alapvető ismereteivel. 

Az a tervünk, hogy az Országos Honismereti Bizottság segítségével megnyerünk vállalkozásunknak or-
szágos nevű előadókat is, és mindazon komoly felkészültségű tanítóképzős kollegákat, akik a földrajzi 
névgyűjtés, a szép magyar beszéd, az irodalmi hagyománygyűjtés stb. jó nevű művelői, hogy 10 napot ál-
dozzanak az ügynek, és júliusban 10 napig éljenek a fiatalok között Zsámbékon, tartsanak előadásokat, 
vezessenek vitacsoportokat, gyűjtőköröket. Szerencsés hátteret ad vállalkozásunkhoz főiskolánk főigazga-
tójának, dr. Tóth Albertnek ügyszeretete, a főiskola közelsége a budapesti múzeumokhoz, a rendelkezé-
sünkre álló főiskolai autóbusz, melynek segítségével látogatást terveztünk a szentendrei Szabadtéri Mú-
zeumba, a Dunakanyar, Esztergom stb. műemlékekben gazdag környezetébe. Az Országos Honismereti 
Bizottsággal folytatott előzetes beszélgetés nyomán elküldtük táborszervező felhívásunkat valamennyi 
testvér tanítóképző főiskolának. Bizakodunk abban, hogy felhívásunkat egyetértő rokonszenv fogadja, és 
1986. július 10. és 20. között a magyar honismereti mozgalom 120 új szakkörvezetővel gyarapszik az 
eredményesen letett vizsgák nyomán. 

Tudjuk azt, hogy lényegében már folyamatában élő kezdeményezéseket próbálunk összefogni. Bízunk 
abban, hogy munkánkat segítik az ország tanítóképző főiskolái, a szakkörökért eddig is sokat tevő tanár 
kollegák, és szívesen áldoznak erre a nemes ismeretszerző formára fiataljaink is szabad idejükből. Hi-
szünk a Népművelési Intézet egyetértő segítségében is. 

Munkánkban Katona Lajosnak, a múlt század kitűnő néprajzos, honismereti tudósának egyik ösztönző 
gondolata vezet: „Mi még távol vagyunk attól, hogy hazánkat és lakóit tüzetesen ismernők, pedig meg-
követeli tőlünk az emberi tudományt." 

Az első lépések megtételében talán 1986-os zsámbéki táborunk is segítheti a honismeretet tanuló és 
megszerető fiataljait, a jövő szakkörvezetőit, utánpótlásunkat. 

Móra Ferenc Aranykoporsó-jának főhőséhez hasonlóan Péter Lászlóra is az a megnevezés illik: magister 
sanctae memoriae; hiszen őt is a szent emlékez« mesterének tekinthetjük. Számon tart mindenféle év-
fordulót vagy eseményt, kutatási körébe tartozó eseményt vagy adalékot. Hatalmas forrásismerettel ren-
delkezik, ezek nyilvántartására sajátos módszereket dolgoz ki. A sok-sok apró munkával összegyűjtött 
milliónyi kutatási részeredményből pillanatok alatt bármit fel tud idézni. 

Bálint Sándorhoz hasonlóan ő is egész életét a Tisza-parti város búvárlására tette fel. Mindketten „a 
porváros prófétái". Péter Lászlót is többször hívták a fővárosba, de ő hűséges maradt szerette városához, 
és itt sem vált provinciális kutatóvá. Mindig népben és nemzetben gondoskodott, így lokálisnak mond-
ható írásaival is a magyar művelődéstörténetbe írta be nevét. Nem egy tudományágat művel, minden 
érdekli, ami a Tisza-parti városhoz kapcsolódik. Ezért Szeged-kutatónak tekintjük. 

Mindig azt csinálta, amire az élet predestinálta. Pályájának álláshelyei újra és újra más és más feladat 
felé állították, és nagy hivatástudattal volt képes mindig új hídfőállás kiépítésére. Gyökeret eresztett a 
sziklás tájon, oázist létesített a sivatagban is. Németh Lászlóhoz hasonlóan a gályapadból is laboratóriu-
mot teremtett. 

1926. január 21-én Jánoshalmán született, de két év múlva Mindszentre, 1933-ban pedig Szőregre 
került, azóta is itt él. Erről az 1973-tól Szeged külvárosának számító faluról mintegy félszáz cikket írt, 
ez önmagában is jelzi, milyen erős kötelék fűzi ide. Doktori disszertációjának címe: Szőreg nyelvjárásának 
hangtana. 

Középiskolai tanulmányait a Szegedi Baross Gábor Gimnáziumban végezte. A szegedi egyetemen ma-
gyar—latin—filozófia szakos tanári oklevelet szerzett. Tisztelettel gondol ma is egykori tanáraira: Bálint 
Sándorra, Halasy-Nagy Józsefre, Marót Károlyra, Sik Sándorra. Egyetemistaként alapító tagja volt a 
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Kálmány Lajos Körnek, amely a Szegedi Fiatalok mozgalmának követője akart lenni. Előadás-sorozatokat 
szerveztek, színjátszó csoportot alakítottak, és megindították a Kálmány Lajos Kör Füzeteit. Itt jelent 
meg két írása: Egyéniség a nép kultúrában és Mai magyar népismeret. 

Első tudományos korszaka a szegedi egyetem nyelvészeti intézetében kezdődött, Klemm Antal tanszé-
kén lett tanársegéd. Ezekben az években többek között részt vett a nyelvatlasz gyűjtőmunkálataiban. Ez 
a nyelvészeti korszaka nem múlt el nyomtalanul, máig vonzalmat érez és fogékony a nyelvészeti kérdések 
iránt, foglalkozik helynév- és utcanévkutatással, valamint nyelvhelyességi kérdésekkel. Az egzakt mód-
szerű nyelvtudomány és a nyelvi jelenségek aprólékos megfigyelése kitűnő előiskola volt későbbi filológiai 
munkásságához. 

Muzeológusi korszaka 1950-ben Karcagon vette kezdetét, ekkor vált néprajzkutatóvá; 1952-től pedig 
két évig a makói múzeum igazgatója. Mai értelemben vett honismereti tevékenységgel itt kezdett be-
hatóan foglalkozni. Múzeumi szakkört szervezett, és létrehozta a Múzeumi Bizottságot. Itt vált irodalom-
történésszé, ugyanis elmélyülten kezdett foglalkozni József Attila és Juhász Gyula költészetével, könyvet 
írt Espersit Jánosról. 

1954-ben a szegedi egyetemi könyvtárba került. Folytatta a Makón megkezdett munkát: bekapcsoló-
dott a Juhász Gyula kritikai kiadás munkálataiba. A költő verseit Ilia Mihállyal rendezte sajtó alá. 

Ekkor kezdett felélénkülni a helyismereti tevékenység. Elsők között az országban megírta A szülőföld-
ismereti mozgalom tájékoztatója-1. A helyismereti kutatások ösztönzésére összeállította Csongrád megye 
válogatott helytörténeti bibliográfiáját Csongrád megye népe és földje címmel. Nagyon fontosnak tartotta a 
helyi haladó hagyományok kutatását. A Magyar Nemzetben A magyar vidék kulturális gondjairól soroza-
tot írt. Különösen szívén viselte a szegedi örökség ápolását. Amikor változott a politikai felfogás, Ladányi 
Benedek 1955-ben a szegedi aktívaértekezleten elmarasztalta Péter László ilyen irányú tevékenységét, 
mondván: ahelyett, hogy a jelen égető feladataira mozgósítaná, múltba fordulásra biztatja az értelmisé-
get. Amikor egy év múlva újabb oldódás történt, ismét hallatta hangját. Összeállította Csongrád megye 
irodalmi topográfiájá-t. 

1957-ben az Ethnographiában ismertette a Népünk hagyományaiból címmel a társadalmi gyűjtők írásai-
ból összeállított kötetet. Ebben sürgette a néprajzi gyűjtőmunkának „honismereti mozgalommá" való ki-
bővítését, országos méretű kiterjesztését. 

1961-től a Somogyi-könyvtár munkatársa, majd tudományos tanácsadója lett. Az itt töltött negyed-
század hozta kutatásainak kiteljesedését. Péter Lászlóra is ráillik Madách Ádámjának az a gondolata: 
„Mi a tudásvágyat szakhoz nem kötők, Átpillantását vágyjuk az egésznek." Foglalkoztatja az irodalom-
történet, a néprajz, a helytörténet, a munkásmozgalom, a bibliográfia, a művelődéstörténet, a filológia, 
a textológia stb. Mindegy, hogy egy adott téma melyik tudományág körébe tartozik, ő Szeged szerelmese. 
Magáról így vallott: „Mióta nevem írásom alatt nyomtatásban megjelent, szinte minden betűm Szeged 
ügyét szolgálta." Eddigi életművéről szólva hajlamosak lehetnénk olyan megállapításra, hogy fölaprózta 
magát. Ez látszólag így van, de ő olyan felfokozott élettempót diktált önmagának, hogy egy-egy tudo-
mányág területén így is többet volt képes asztalra tenni, mint sok más kutató. 

Hadd idézzük tovább Madách szavait: „kicsinyben rejlik a nagy . . ." Ezt Péter László nemcsak jól 
tudja, de egyéniségének és talán tudományos munkálkodásának is egyik legfőbb alapelve. Minden írása 
mikrokutatáson alapul. Következetesen feltárja a legapróbb forrásokat, sőt ezek teljes láncolatát is; nem 
nyugszik, míg a legparányibb kutatási részterületen is tudománytörténeti pontossággal mindent fel nem 
göngyölít. Megkeresi az ősforrást, és a csepp vízben is magát a tengert képes bemutatni. Egy ilyen, 
hallatlan energiát kívánó kutatási'módszer számára természetes és magától értetődő. Fáradtságot nem 
ismerve, gyorsan és célratörően dolgozik. Péter László nemcsak a katedrálist tervezi meg, de maga for-
mázza annak minden építőkövét is. Olykor munkaközösségekre váró feladatot végez el egy személyben. 

A Somogyi-könyvtárban töltött időszakban nem lett hűtlen a honismereti mozgalomhoz. A Magyar 
Életrajzi Lexikon alapján elkészítette Csongrád megye tehetségtérképét; és egy falu, Szegvár példáján 
bemutatta a helyi hagyományok ápolásának lehetőségeit. 

Korunkban divatossá vált utcanévkutatásból messze kiemelkedik Péter Lászlónak Szeged utcanevei 
című könyve. Teljesség igényű és új módszertani elveket felvető feldolgozása egyúttal Szeged művelődés-
történetének is metszetét adja. Ezzel egy időben, 1974-ben jelent meg irodalmi útikönyve: Szeged irodalmi 
emlékhelyei. Ez is olvasmányos stílusban, enciklopédikus teljességgel öleli fel Szeged irodalmi múltját. 

Következetesen számon tartja a különféle évfordulókat. Ha ilyen alkalomból könyvet ír, mint pl. a 
Bartók-, a Kodály-, vagy az Ady-centenáriumon, akkor ezt úgy tudja ütemezni, hogy a hosszú nyomdai 
átfutást is bekalkulálva, a kötet időben piacra kerüljön. 

Külön kell szólnunk Péter László bibliográfusi és szerkesztői tevékenységéről. Kevéssé ismert, hogy az 
ő nevéhez fűződjk az ún. szegedi bibliográfiai iskola megszületése. 1961-ben szerkesztésében jelent meg 
az Igazság című szegedi hetilap repertóriuma. Ebben szakított a szokványos alfabétikus vagy tematikus 
felépítéssel, rendezési elvként az időrendiség érvényesítését valósította meg. így a fejlődést a bibliográfia 
eszközeivel is lehet érzékeltetni. Azóta ez az elv országosan általánossá vált. A bibliográfiák szerkesztését 
és kiadását rendkívül fontos feladatnak tekinti. Ebben maga is élen jár, összeállította pl. Bálint Sándor, 
Csefkó Gyula, Mészöly Gedeon, Klemm Antal munkásságát. 

A kötetek, folyóiratok szerkesztését igazi alkotómunkának tekinti. Ezt nemcsak szakértelemmel, de 
élvezettel is végzi. Szerkesztői tevékenységét elvi alapokon nyugvó vaskövetkezetesség jellemzi, ha szük-
ségesnek tartja, hathatósan bele is nyúl a kéziratba, még nyelvhelyességi szempontból is. A formális mun-
kát lektoráláskor sem ismeri. Sok mindent a szerzőnél másként és jobban tud, valósággal átgyúrja a kéz-
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iratot, kiírt mindenféle nyelvhelyességi hibát. A keze alól kikerülő munka viszont sokkalta jobb lesz, logi-
kusabb felépítésű, olvasmányosabb, és főleg a szakmai hibáktól mentes. 

Somogyi-könyvtári szobája bensőséges alkotóműhellyé vált. Gyakran csöngött a telefon, sokszor nyílt 
az ajtó. Barátok, tisztelők, adatközlők, tanítványok nyitottak be. Legtöbben útbaigazítást, tanácsot kér-
tek. Péter Lászlónak erre mindig volt ideje. De a legjobb kollegának is éreznie kellett, hogy szobájában 
üres beszélgetésre nincs idő. Segítőkészsége határtalan. Ha ellenlábas kereste fel, annak is mindenben 
rendelkezésére állt. Számára az igaz ügy szolgálata volt mindig fontos. Számtalan személyt vezetett be a 
tudományos kutatás módszereibe, külön iskolát és szellemi központot teremtett maga körül. Vele együtt 
dolgozni igen hasznos. Szerencsés, aki egy-két műhelytitkát elleshette. Ezért sok a tisztelője. 

Következetesen fellép a pongyolaság, a pontatlanság, a felületesség ellen. Van aki nemigen tudja el-
viselni, hogy nála is mindent jobban tud. Mivel a tekintély elvét nem ismeri, bírálataival kellemetlen is 
tud lenni. Az ellenfelek szókimondó kritikáiban személyes megtámadtatást vélnek érezni. Vitában soha-
sem hagyja magát, nyílt sisakkal támad. Ilyenkor félelmetes is tud lenni. Igazát végsőkig védi, újabb érve-
ket keres. Csak akkor marad, látszólag alul, ha nincs számára fórum, ahol válaszát vagv viszontválaszát 
közzétennék. Szókimondásáért — akárhol dolgozott — a hivatalnokok nemigen szerették. Ezért — Bálint 
Sándorhoz hasonlóan — kevés hivatalos elismerésben, érdemjelben részesült. Hiába számított a Móra 
Ferenc Múzeum vagy a Somogyi-könyvtár vezetői posztjára; hiába lett volna jogos várományosa Bálint 
Sándor néprajzi tanszékének; hiába bízták meg a szegedi történeti monográfia főszerkesztésével, min-
denünnen kiszorult, de nem rátermettsége, hanem természete miatt. Kinek kell olyan munkatárs, aki 
nála mindent jobban tud, és ezt nem is rejti véka alá; akinek kimeríthetetlen a vitakészsége. ,,1960-tól 
sündisznóállásban vagyok — mondotta magáról —, és nekem ebben a környezetben tüskéket kellett 
eresztenem. Nem tudom megállapítani, hogy mennyi az én természetemből adódó harciasság, és mennyi 
az, amelyre a külső körülmények kényszerítettek rá." 

Hivatali előmenetelében érték csalódások, de mindez életművének enciklopédikusabb kiteljesedését 
eredményezte. Hatvanadik születésnapjára a Somogyi-könyvtár kiadta Apró Ferenc összeállításában a 
Péter László munkásságát felölelő bibliográfiát. Ez kereken 2500 címszót tartalmaz. Ha ő intézményveze-
téssel járó adminisztrációban éli le életét, bizony ez a tudományos küldetés rovására ment volna. így 
viszont megadatott számára a tudomány szolgálata, és ezzel maradandót alkotott. 

Buktatóktól, sőt olykor lavináktól sem mentes útját helyileg nemigen egyengette senki. Sokszor csak 
megtűrték, vagy inkább: nem tudták nélkülözni. Ha Ortutay Gyula olykor kihúzta is a csávából; ha 
Hencz Aurél vagy Tóth Béla segített is felkaroltatásában, minden eredményét fanatikus elszántságának, 
rendíthetetlen hitének köszönhette. Számára végső fokon mindig az volt a fontos, hogy hagyják dolgozni, 
és ez megadatott számára. De ugyanakkor a legpozitívabb értelemben maga is szellemi izgalmat teremtett 
környezetében. 

Mintegy négy évtizeddel ezelőtt, a Tiszatáj 1947. évi egyik számában nagy eszméknek kis dolgokban 
való szolgálatát tűzte maga elé. Zöldi László 1982-ben egy rádióriportban meg azt hangsúlyozta, hogy 
számára Péter László élete éppen azt példázza, hogy meglehetősen elszigetelt körülmények között is 
hogyan lehet több évtizedes aprómunkával életművet alkotni. És mindezt Dél-Alföld metropolisában 
valósította meg. 

Péter László magára is vonatkoztatja Keresztury Dezső Strvers-ének néhány sorát: 
Tán a messzeségben valahol 
Több lett volna nyugalmam, bérem, 
De itt volt a hazám . . . 

Dr. Tóth Ferenc 

A népi irodalom mindenese 
Püski Sándor, az irodalomtörténetünkben népi írókként számon tartott csoportnak a kiadója, műveiknek 

a terjesztője hetvenöt esztendős. Békésen, 1911. február 3-án született földműves-napszámos család gyer-
mekeként. Amikor édesapja hazatért az I. világháborúból, „magas" állásba jutott: a békési református 
egyház egyik harangozója lett. Püskire az elemiben fölfigyelt a tanítója, s az ő unszolásának engedve írat-
ták be szülei a helyi reálgimnáziumba. Az édesanyja nehezen egyezett bele a tanulásba, mert félt, ha fiá-
ból „nadrágos" ember lesz, akkor megtagadja őket. A gimnázium alsó osztályaiban nem tűnt ki tanul-
mányi eredményeivel, majd a fölső osztályokban már kitűnően tanult, és osztályelsőként érettségizett 
1929-ben. A békési községházára napidíjas gyakornoknak vették föl egy olyan adminisztrációs irodába, 
amelyben az 1922-es földreform kártalanítási ügyeit intézték. E munkája során találkozott az „alulsó" 
Magyarország még tőlük is szegényebb néprétegének nehéz helyzetével és megdöbbentő kiszolgáltatott-
ságával. 

A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára 1930-ban iratkozott be és 1935-ben avatták 
jogi doktorrá. Egyetemi tanulmányai alatt az nyújtott megélhetési lehetőséget neki, hogy az előadásokat 
gyorsírással lejegyezte, stencilgéppel sokszorosította, s így árulta a társainak. Ekkor ismerkedett meg a 
kialakulóban lévő népi irodalommal, az Egyetemi Kör előadásainak állandó hallgatója volt. Amikor elvé-
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gezte az egyetemet úgy döntö t t , hogy a jegyzetkiadás tapasztalatait fölhasználva önálló kiadót hív életre, 
hogy így álljon az írók, volt osztálya és nemzete szolgálatára. Kis könyvesboltját, Németh László szavai-
val élve a „minőségkönyv-kereskedést" 1938-ban nyitotta meg. Majd egy év múlva, 1939-ben Magyar 
Élet k iadó néven megkezdte könyvkiadói pályafutását . 

Püski, korának az egyik legvállalkozóbb szellemű kiadója volt, aki nem riadt vissza az elsőkötetes szer-
zők alkotásainak a megjelentetésétől sem. Az általa közzétett művek között a szépirodalom viszonylag 
kevesebb munkával szerepel. A líra, a próza és a dráma műfajában is időt álló műveket adot t ki, elég 
csak Erdélyi József, Gulyás Pál, Sinka István, Szabó Pál, Takáts Gyula és Tersánszky Józsi Jenő nevét 
megemlítenünk. Szám szerint is jóval több a forrásér tékű tudományos, fontos ismeretterjesztő és a radiká-
lis politikai mondanivalót hordozó könyv a Magyar Élet-kiadványok összességében. László Gyula ősma-
gyarságkutatási alapműve, Kodolányi János, Németh László, Szabédi László, Szabó Dezső és Veres Péter 
tanulmánygyűjteménye fémjelzi kiadói programját . Sorozatai is tudományos könyvekből és nemes szépiro-
dalmi alkotásokból álltak össze. Püski főképp a népi írók kiadója volt, de munkássága túlmutatott a népi 
mozgalmon, mert vállalta a kommunista Balogh Edgár és Nagy István, valamint a szocialista munkásírók 
műveinek a közreadását is. Balogh Edgár ezért a szövetségesükké vált népi könyvkiadónak tekintette 
Püskit. 

Kiadói erejét és merészségét megsokszorozta a népi irodalomért és mozgalomért érzett elkötelezettsége. 
Az anyagi lehetőségeit sokszorosan meghaladó pénzügyi terheket vállalt az egymást rendkívül gyors ütem-
ben követő könyvek közrebocsátásával. Könyvkiadói tevékenységének kilenc éve alatt összesen száz mű-
vet jelentetett meg. Püski a könyvkiadást sohasem tekintet te a jobb megélhetés, a meggazdagodás terepé-
nek, hanem szolgálatnak, hivatásnak. A Püski család életszínvonala tevékenységének a fénykorában sem 
haladta meg egy átlagos polgárét vagy egy jobb szakmunkásét , sőt inkább alatta marad t annak, mert 
minden anyagi erejét a kiadás bővítésére fordí to t ta . 

A könyveket nem volt elég kinyomtatni, el kellett juttatni az olvasókhoz. Püski a hivatásos könyvter-
jesztőknél nem járt sikerrel. Ezu tán megszervezte önkéntes alapon a terjesztést. A bolt jába jártak fiata-
lok, akik a református egyház Soli Deo Gloria (SDG) Szövetségének, pontosabban e szövetség Kabay 
Márton Körének voltak a tagjai. Velük együtt közösen töprengve született meg az igazán eredményes 
könyvterjesztési terv. A könyvek propagálására fölhasználták az S D G alapszervezeteit. Ezek után százá-
val jelentkeztek az ország minden pontjáról a f iatal munkások, parasztok, értelmiségiek. A könyvbarátok 
létszáma rohamosan szaporodott , a kiadó fénykorában létszámuk megközelítette a tízezret. 

A könyvek terjesztésének nemcsak a könyvbarát mozgalom volt az alapja, hanem azok az irodalmi es-
tek, amelyeket 1942-től rendeztek főként Erdélyben, a Felvidéken és a vidéki városokban. A paraszt-
ifiúság és a munkásfiatalok részéről nagy érdeklődés nyilvánult meg az írók által fölvetett kérdések 
iránt. Könyvárusítással is egybekötöt ték az esteket , és 20-30 százalékkal olcsóbban és részletekre is adták 
a kiadványokat . Egy estre nyolc-tíz író ment , Darvas József, Nagy Is tván, Sinka István és Veres Péter 
állandó résztvevők voltak. A Magyar Elet k iadó 1942. június 3-án a könyvnapok keretén belül nagysza-
bású irodalmi estet rendezett a Nemzeti Sportcsarnokban. A műsorban előadások, versek, dalok és táncok 
követték egymást. 

Püski az S D G balatonszárszói üdülőtelepén 1943 augusztusában rendezte meg az SDG-vel és a Kabay 
Már ton "Körrel együtt a Magyar Élet tábort , amely a hazai népfrontmozgalom háború előtti jelentős 
eseménye volt. Meghatározták a népfront további munkáját , föladatai t , hitet tettek a béke, a munkás-
paraszt összefogás és a szocialista továbbfejlődés mellett. Püski kiadásában 1943 decemberében jelent meg 
a Szárszó című könyv, amely az előadások jegyzőkönyvszerű rögzítését tartalmazta. A Kossuth Kiadó 
1983-ban közzétette a Szárszó 1943 című könyvet , amely magában foglalja — rövidítve — a Püski kiadá-
sú jegyzőkönyvet, ismerteti a konferencia elő- és utóéletét, hatását , valamint a „szárszóiak" szerepét az 
antifasiszta ellenállásban. A konferencia negyvenéves jubileumára a Hazafias Népf ron t keretében belül 
megalakult a Szárszói Baráti Kör , amelynek tiszteletbeli elnöke Püski Sándor. 

A kiadói munka mellett 1944-ben az ellenállás szervezése volt az egyik legfontosabb tevékenysége Püs-
kinek. A lakásán 1944. augusztus vége felé egy összejövetelt tar tot t , amelyen az ellenállás lehetőségeit tár-
gyalták meg. Nagy István szerint ez a megbeszélés a „Magyar Frontnak a széles nemzeti összefogás irá-
nyába való kiteljesedésére muta to t t " . 

Püski Sándor munkássága méltóképpen folytatódott , amikor 1970 őszén konzuli útlevéllel letelepedett 
az Amerikai Egyesült Ál lamokban. Ugyanis 1966-ban egyéves családi látogatáson járt a kint élő két na-
gyobbik fiánál. Látta, hogy milyen szervezetlen, siralmas a magyar nyelvű könyvterjesztés, könyvkiadás 
helyzete. Kitelepülésük után nagyon nehezen indult meg a munka , kezdetleges körülmények között, a la-
kásukról terjesztettek. Majd előadókörutat szerveztek Magyarországról meghívott művészekkel. 1974-ben 
vásárolta meg New York magyar negyedében, a 2. sugárúton az igen elhanyagolt ál lapotban lévő Corvin 
nevű kis könyvesboltot. A Püski-Corvin Magyar Könyvesház — amelyet 1984-ben cserélt át a 82. utcá-
ban egy nagyobbra — az elmúlt tizenkét év alat t a nyugaton élő magyarság szellemi központ jává vált. Az 
óhazán kívül élők tőle szerzik be az anyanyelvű könyvet, hanglemezt és kazettát. 

Forgalmuk döntő többsége postán bonyolódik, minden vásárlótól elkérik a címét, s ezután díjtalanul 
küldik a katalógusaikat, amelyek alapján megrendelhetők a Magyarországon vagy a világon bárhol meg-
jelent magyar nyelvű könyvek, újságok. I t thonról a Kultúra Külkereskedelmi Vállalaton keresztül szerzik 
be a könyveket. Püski maga is ad ki könyveket , de ez csak kiegészítő szerepet játszik tevékenységében. 
Olyan műveket tesz közzé, amelyek a régi kiadói profilukba illenek vagy a szerzők kötődnek hozzájuk. 
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A könyvesbolt fölötti helyiségben változó anyagból művészeti galériát nyitott, a könyvkereskedésben nép-
művészeti szőttesek, hímzések és kerámiák is kaphatók. 

Püski könyvkiadói munkásságát mindenkor áthatotta az erkölcsi feladatvállalás és a népi mozgalom 
iránti eszmei hűség. Tevékenységét küldetésnek tartotta, amely a magyarság sorsáért érzett felelősségtu-
datából fakad. Püski Sándor ma is fiatalos lendülettel, fáradságot nem ismerve dolgozik. Alkotó és eredmé-
nyes éveket k ívánunk neki , hogy még hosszú ideig álljon az egyetemes magyar kultúra szolgálatában. 

Petővári Ágnes 

A megszépült Balatoni Múzeum 
A Balaton par t jának települései sorában Keszthely a legnépesebb. A nagymúltú város az 1980-as évek-

ben a megszépülés évtizedét éli. Befejeződött a Helikon Kastélymúzeum felújítása, megifjul a tópart , 
vidám és jelentős kulturális eseményekben is bővelkedő rendezvények színtere a Hullám Szálló, tervezik 
a város főutcájának sétáló övezetté tételét ; a közelmúlt eseménye pedig, hogy befejeződtek a többéves 
felújító munkálatok a Balatoni Múzeum épületén. 

Keszthelynek, az iskola- és fürdővárosnak nagy az idegenforgalma, sok turista érkezik mind a nyugati , 
mind a kelet-európai országokból, de jelentős a belföldi turistaforgalom is. 

Az idelátogatók többsége vonaton érkezik, és a pályaudvart alig elhagyva találkozik a Balatoni Mú-
zeum szép, neobarokk épületével. Az elmúlt években sajnos csak a felújítás alatt álló épület díszelgett a 
rendezetlen park közepén, amelyben csak az időszaki kiállítások jelentettek élményt az idelátogatóknak. 
Az épület és a park már kész, az ál landó kiállítás 1986 nyarától látható. 

A Balatoni Múzeum jelentős múltra tekint vissza, hiszen alapítása még a múlt században tör tént . A 
XIX. század második felének gazdasági fellendülése, a közlekedés — elsősorban a vasút — fejlődése lehe-
tővé tette, hogy megindul janak a tehetősebb polgárok nyaralni , üdülni a Balaton partjára. A múzeum-
alapítás az 1890-es évek elején merült fel. A gondolat legfőbb ápolója és ébrentar tója Csák Árpád volt 
„. . . e fontos kulturális ügyet megvalósítani volt kora if júságom óta egyik legfőbb vágyam, törekvésem. 
— írja később. E nemes cél megvalósításában Csák társa Lovassy Sándor volt. Ö k ketten elévülhetetlen 
érdemeket szereztek a múzeumalapítás és anyagának gyűjtése, gazdagítása terén. 

Keszthely képviselő-testülete 1896. május 10-én tartott díszközgyűlésén egyhangúlag állást foglalt a 
múzeumalapítás ügye mellett. A Balatoni Múzeum-Egyesület megalakulását 1897. június 27-én mondták 
ki. Az eseményről a budapesti Nemzet című lap a következőt í r t a : ,,A Balatonvidék kulturális haladásá-
nak tényezőjévé lehet az az egyesület, amely a múlt vasárnap megalakult ." 

1898 elején elkészült az alapszabály is. Augusztus 7-én a városházán sor került az alakuló értekezletre, 
ahol a Balatoni Múzeum-Egyesület elnökévé Lovassy Sándor t , alelnökévé Hencz Antal t , t i tkárnak Csák 
Árpádot választotta meg. A pénztáros Lehrmann Ferenc lett. Lényeges pontja volt az alakuló közgyűlés-
nek Csák Árpád felszólalása, aki a „Balatoni Múzeum mielőbbi létrehozása céljából letétként ajánlja fel 
15 évi archeológiai kutatásainak eredményét . . . " A Balatoni Múzeum-Egyesület és a kezelésében levő 
Balatoni Múzeum ettől a közgyűléstől számíthatja létét, az Egyesület körbélyegzőjén is az 1898-as évszám 
látható. 
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1899. augusztus 27-én — mivel önálló épület még nem volt — egy bérelt teremben nyílt meg a mú 
zeum első kiállítása, amely vasár- és ünnepnapokon 9-től 12 óráig volt nyitva. 

Lovassy és Csák mellett a múzeumalapítást követő években a legfontosabb munkatársa Sági János volt. 
gyűjtései ma is értékes kincsei a múzeumnak. A Balatoni Múzeum előcsarnokában elhelyezett emléktábla 
a múzeum alapítóiként hármójuk nevét örökíti meg. 

1900 nyarán Csák Árpád és Sági János saját költségén, gyalog megkerülte a Balatont. „Az utazást szép 
siker koronázta , mert e l tekintve attól, hogy a Balatoni Múzeum-Egyesület magasztos czélját az összes 
balatonparti községekben és fürdőtelepeken propagáltuk s az eszmének ekként sok hívet szereztünk, 
régészeti kutatásra alkalmas számos ős-, ó- és középkori telepet is talál tunk, sőt múzeumunk archeológiai 
osztályát is többrendbeli régiséggel szaporí tot tuk" — írja az útról Csák Árpád . Az utazás e redménye még 
a Sági János által írt és 1903-ban megjelent A Balaton írásban és képekben című útikönyv. 

1904. július 16-án Kacsóh Pongrác részvételével hangversenyt rendeztek a Balatoni Múzeum-Egyesület 
javára. 

Múzeumépület emeléséről a század elején többször is folytak tárgyalások, készültek tervek is, a meg-
valósulásra azonban csak az első világháború után kerülhetet t sor. A világháború keresztezte a múzeum 
gyarapodásával és az épület emelésével kapcsolatos terveket . A háború után pedig az összegyűjtött pénz 
is elvesztette ér tékét az infláció miatt. 

Fontos dátum a múzeum életében az 1921-es év. E b b e n az évben a Festetics hitbizomány Keszthely 
városnak adományozta a megszüntetet t versenyistálló anyagát. A városi képviselő-testület az épület bon-
tási anyagát a múzeum és a művelődési ház céljaira kívánta felhasználni és ingyenes telket ajánlot t fel. 
Györgyi Dénes műegyetemi t anár vállalta a tervek ingyenes elkészítését. 

A múzeumépület megvalósításában jelentős támogatást adott a Balatoni Szövetség. 1925. január 19-én 
kezdték meg az istálló bontását. A múzeum ünnepélyes alapkőletétele 1925. október 11-én tör tént . Kle-
belsberg Kunó miniszter 1925. évi karácsonyi szózatában már a Balatoni Múzeumról is szólt. „ A Balaton 
vidékének nagy baja, hogy a legutóbbi időkig magán a fü rdőn kívül egyebet alig nyújtott. Most a keszt-
helyi Balatoni Múzeum építése . . . mindenesetre növelni fogja a Balaton vidék látnivalóit ." 

A múzeum főbejárata feletti felirat szerint az épület 1928-ban készült. Valószínűleg a harmincéves 
évforduló miatt választották ezt az évszámot. Ugyanis az épületet nem fejezték be teljesen. Bizonyos 
munkákat (pl. központi fűtés szerelése, a díszterem befejezése) csak a jelenlegi felújítás alkalmával végez-
tek el. Az új épületben 1935. augusztus 25-én nyílt meg az első kiállítás. 1937-ben a sümegi Darnay Mú-
zeum anyagát Keszthelyre szállí tották és egyesítették a Múzeum anyagával. A közgyűjtemények orszá-
gos főfelügyelősége 1942-ben a két múzeum anyagából közös, nagy kiállítás előkészítését kezdte el. A 
kivitelezésre azonban a háború miatt nem került sor. 

1944 szeptemberében a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzet i Múzeum 51 ládányi anyagát ideiglenesen a 
Balatoni Múzeumban helyezték el. 1944. november 8-án a Szolnoki Hadikórház katonai karhatalom 
igénybevételével öt kiállítási te rmet foglalt le a múzeum. 1945 márciusában a Balatoni Múzeum és a 
Székely Nemzeti Múzeum anyagát főispáni utasításra vagonra rakták és Zalaegerszegre szállították. A 
két múzeum anyaga március 28-án bombatámadás következtében teljesen elpusztult. Keszthelyen a mú-
zeum épületét nem érte kár, így az a kevés anyag marad t meg, amit nem vagoníroztak be. 

A felszabadulást a múzeum üresen fogadta. Ezért sokan úgy gondol ták, hogy hasznosabb volna más 
célra használni az épületet. Felmerült , hogy iskolát, kollégiumot, szállodát vagy esetleg terményraktár t 
helyezzenek el a kulturális palotának szánt épületben. A V K M 1948. évi nyilatkozatában mást képvisel: 
„A Balatoni Múzeum jelenlegi helyén való fenntar tása mindenképpen szükséges. Ez egyike az ország 
azon kevés múzeumának, amely kifejezetten múzeumi célra épült azzal a rendeltetéssel, hogy a balatoni 
kultúra termékeinek gyűjtőhelye legyen . . ." A minisztérium által szervezett munkásbrigád főleg kölcsön-
kért anyagokból elkészítette a múzeum és egyben az ország felszabadulás utáni első ál landó kiállítását, 
amit 1949. július elsején Or tu tay Gyula miniszter nyitott meg. 

A felszabadulást követő évt izedek áldozatos munká jának eredményeként a múzeum újból gazdag gyűj-
teménnyel rendelkezik. Az új á l landó kiállítás már elsősorban a saját anyagra épül, amely a Balaton és 
az ember sokrétű kapcsolatát igyekszik bemutatni. Most válik igazán méltóvá arra a névre, aminek valaha 
szánták : Balatoni Múzeum és Kultúrpalota. 

Tar Ferenc 
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Krónikaírás a szentesi üzemekben 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 1984/85-ben is országszerte megrendezték a szocialista brigá-

dok Munka és műveltség című kulturális vetélkedőjét. A többéves múltra visszatekintő mozgalom új 
színfoltja volt, hogy a brigádokat bekapcsolta a helyi honismereti mozgalomba — a felszabadulás 40. év-
fordulója alkalmából minden résztvevő kollektívának készítenie kellett egy, a lakóhelyük, üzemük, válla-
latuk, szövetkezetük stb. 1945 utáni fejlődését bemutató honismereti dolgozatot. 

A brigádok felkészülését Csongrád megyében részletes, a megyei művelődési központ által kiadott út-
mutató segítette. A vetélkedő sikeréhez nagymértékben hozzájárult , hogy a témák, feladatok kidolgozásá-
hoz sikerült megnyerni a megye legjobb szakembereit. így a honismereti-helytörténeti rész felelőse dr. 
Hegyi András ad junktus , a József Att i la Tudományegyetem oktatója — maga is jeles helytörténész — 
volt. 

Szentesen a vetélkedőn több mint 50 brigád vett részt, elsősorban az ipari jellegű üzemekből, vállala-
toktól és szövetkezetektől . Részükre a Móricz Zsigmond Művelődési Központ munkatársai külön helyi 
előkészítőt szerveztek, részben a munkahelyeken, részben a művelődési központban. Az előkészítőket 
Csányi István, a múzeum helytörténésze, dr. Takács Edi t , a levéltár tudományos munkatársa és Zsíros 
Katalin középiskolai tanár , a Hazafias N é p f r o n t szentesi Honismeret i Bizottságának elnöke tar tot ták. 

A résztvevő munkáskollekt ívák sokféle lehetőség közül választhattak. Készíthettek helyi krónikát, 
amelyben az adot t település, munkahely életét, múltját időrendben jegyezték le. A krónikakészités egyik 
változataként vál lalkozhattak helyi adattár összeállítására. Javasol tuk, hogy keressék fel lakóhelyük, mun-
kahelyük idős dolgozóit , nyugdíjas vezetőit , a vállalatok, üzemek alapító tagjait , és készítsenek velük 
visszaemlékezéseket. Lehetőségük volt arra is, hogy a helyi sajtó anyagából gyűjtsék össze a lakóhelyük, 
vállalatuk felszabadulás utáni életére vonatkozó cikkeket, tudósításokat és ebből szerkesszék meg pályá-
zatukat. Végül készíthettek fotóalbumot is, amelyben lakóhelyük, munkahelyük mai arculatát muta t ták 
be. Az album összeállításához javasoltuk, hogy gyűjtsenek korábban készült fényképeket is. 

A pályázók valamennyi téma kidolgozásához használhat tak korábbi vagy napja inkban készült fo tókat , 
rajzokat, g ra f ikonokat stb. A felkészítés során a brigádokkal megállapodtunk, hogy melyik témát választ-
ják és gyakorlati tudnivalókkal , a szerkesztésre vonatkozó konkrét javaslatokkal is segítettük őket. 

A beadott pá lyamunkákat a helyi vetélkedők előtt a levéltár munkatársai ér tékel ték. Már az előkészí-
tés idején tapasztal tuk, hogy a brigádok elsősorban a saját üzemük, szövetkezetük történetének feldolgo-
zására vállalkoznak legszívesebben. Igen lényeges volt, és a pályázatok színvonalához nagymértékben 
hozzájárult, hogy a résztvevők többsége a választott témát szűkítette. Az üzemek történetének csak egy 
kis szeletét dolgozták fel, de azt a tőlük telhető maximális alapossággal. A dolgozatokat igen értékes 
archív fotóanyaggal színesítették. 

A legtöbb pályamunka — szám szerint harminc — a Csongrád Megyei Vízmű Vállalattól érkezet t . A 
brigádok jó érzékkel felosztották egymás közt a vállalat üzemrészeit és ezek alapítását, az első évek törté-
netét írták meg, elsősorban saját dolgozóik élményeit rögzítet ték. Több pályázat készült a vállalat alapító 
tagjainak visszaemlékezéseiből. A dolgozatok a munkáshétköznapok eseményeinek felidézésétől régi, ma 
már ismeretlen munkafo rmák leírásáig, a munkaidőn kívüli közös kirándulások, együttes szórakozások 
egy-egy emlékezetes pillanatának bemutatásától a vállalati sportkör szakosztályainak történeti feldolgozá-
sáig igen változatos témákat ölelnek fel. 

Kifejezetten üzemtörténet i dolgozatok születtek a Pankotai Állami Gazdaságban. A kollektívák részben 
a régi, esetleg már nyugdíjas dolgozók visszaemlékezései és saját irattári anyagukból származó adatok 
alapján vázlatosan, de a legfontosabb változásokat kiemelve mutat ták be a város első állami mezőgazda-
sági nagyüzemének 40 évét. 

Igen jól sikerültek a Szegedi Ruhagyár Szentesi Üzemének beindítását felidéző visszaemlékezések. Az 
üzem a hatvanas években munka- és kereseti lehetőséget jelentett a városban élő nők részére. 

Az Asztalos- és Vasipari Szóvetkezet kollektívája gazdag, saját irattáruk anyagán kívül fotó- és sajtó-
anyaggal is illusztrált dolgozatban igen precízen és helyenként bírálattól sem mentesen mutatta be a szö-
vetkezet fél évtizedig húzódó beruházásának történetét. 

A vetélkedő befejeztével a dolgozatok a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltárának kézirat-
tárába kerültek, ahol valamennyit megőrizzük, és az é rdeklődő kutatók bármikor kézbe vehetik őket . Jó 
lenne, ha a résztvevők ilyen irányú munkálkodása tovább folytatódna, s bizonyára hasznos lenne az össze-
gyűjtött anyag publikálása is 

Az elkészült munkáka t két szempontból is igen jelentősnek tart juk. Először is, mint a szocialista bri-
gádmozgalom szentesi történetének dokumentumai , jól tükrözik a brigádok érdeklődését , felkészültségét, 
bizonyítják kötődésüket a munkahelyükhöz, lakóhelyükhöz. Másodszor Szentes gazdaságtörténetének fel-
dolgozásához olyan fontos adatokat , adalékokat tar ta lmaznak, amelyek más forrásból nem, vagy csak 
részben ismerhetők meg. 

Dr. Takács Edit 
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Honismeret és városszépítés 
Szombathelyen 

w 

Az a jó honismereti bizottság, amelyik széles körű kapcsolatokat kialakítva működik , és szép eredmé-
nyeket tud felmutatni . A Szombathelyi Honismereti Bizottság tevékenysége ebből a szempontból számos 
tanulsággal szolgál. Eredményeit — úgy tűnik — elsősorban annak köszönheti , hogy nem befelé fordul-
va, nem szűk körben tevékenykedik, hanem nyitottan, másokkal összefogva, egyben saját utánpótlásáról 
is gondoskodva. Mindezt Kereszturiné Pintér Mária tanárnőtől , a városi honismereti bizottság t i tkárától 
tudom, aki nemcsak szervezője, de művelője is a honismereti tevékenységnek.1 A következőket tudtam 
meg tőle a bizottság vonzáskörzetében folyó honismereti munkáról. 

Maga a bizottság 1976. december 16-án — Kodály Zol tán és Kós Károly születésnapján alakult , 
előtte nem igen voltak a városban szervezett honismereti kezdeményezések. Hozzájuk tartozik a város 
vonzáskörzetének számító harminckilenc község is. Mintegy húszan tevékenykednek a bizot tságban, s 
csak 3 közülük a nyugdíjas. Nem sokkal az alakulás után összehívták a város üzemeinek képviselőit, 
hogy megszervezzék az üzemi krónikaírást . Módszertani levelet bocsátottak ki és elsősorban a br igádmoz-
galmon keresztül igyekeztek beindítani a munkát . Az akció eredményeként már 1978-ban elkészült a 
Savaria Nyomda, a Pamutipar és a Járműjavító tö r t éne te ; az ÉDÁSZ-é , valamint a Víz- és Csatorna-
építő Vállalaté pedig már meg is jelent. A bizottság első nagyobb szabású megmozdulására 1979-ben ke-
rült sor, amikor is várostörténeti archív felvételeken, részben pedig a bizottság tagjai által készített képe-
ken mutat ták be a város múltját és jelenlegi állapotát. E n n e k a kiállításnak a nyomán kérte fel őket a 
tanács a városi utcák névadóival kapcsolatos ismeretanyag összeállítására, majd pedig a lebontásra ítélt 
utcák és terek lefényképezésére. 1984 októberétől nagy erőkkel kapcsolódtak be az országfényképezési 
akcióba, amely kiterjedt a város vonzáskörzetébe ta r tozó községekre. 

Az üzemtörténet-írás mintájára 1981-ben összehívták az iskolák igazgatóit és tör ténelemtanárai t , s isko-
latörténet-írásra buzdídották őket. Körlevelet küldtek szét, amelyben szempontokat adtak az iskolakróni-
ka-íráshoz, és sikerült elérniük, hogy az általános és a középiskolák zöme írja a krónikáját és évente küldi 
a tanács művelődési osztályára. Ezekből a jól vezetett krónikákból azután hamarosan megszülettek az 
első iskolatörténetek, mégpedig a száz esztendős Zrínyi Ilona Általános Iskoláé, továbbá a H á m á n 
Kató Általános Iskola jelentetett meg évkönyvet fennállása 75. évfordulójára. A már beindult krónika-
írásra alapozva — a művelődési osztállyal közösen — megszervezték a város és a 14 község ál talános és 
középiskoláiban a honismereti szakkör t , s ezek közül jó néhány igen eredményesen működik. Hogy a 
fiatal korosztály ilyen sikeresen volt mozgósítható a honismereti bizottság célkitűzéseinek é rdekében , az 
elsősorban annak köszönhető, hogy már 1976 óta ifjúsági honismereti csoport működik a honismereti 
bizottság mellett, mintegy 15 ál talános iskolás taggal. Mindennapi fe ladatuk , hogy segítsék a bizottság 
munkáját , de saját célkitűzéseik is vannak . Rendszeresen részt vesznek a különféle honismereti versenye-
ken; 1978-ban elsők, 1980-ban pedig másodikak lettek a Tájak, korok, múzeumok megyei döntőjén, 
1984-ben ők nyerték a Szombathelyi Forradalmi Múzeum és az Antal János Általános Iskola által ren-
dezett megyei honismereti vetélkedőt. 1986-ban vándor tábor t szerveztek a f iatalok részére az Örségben. 
Hogy pedig valami „haszna" is legyen a 30 fiatal egyhetes táborozásának, vállalták, hogy fényképek alap-
ján segítenek azonosítani a Körmendi Múzeumban őrzött , de hiányosan leltározott, őrségi tárgyakat . 

A bizottság eredményes tevékenységének egyik záloga ez a fiatalokból álló „utánpótlás"- csoport. Tagjai 
hetenként jönnek össze, így hamar elmarad az, aki nem szívvel, lélekkel kötődik a mozgalomhoz. Töb-
ben közülük már bekerültek a honismereti bizottságba. 

Mint már emlí tet tük, a bizottság nem önmagában éri el ezeket a szép eredményeket , hanem alkalmas 
„partnerekkel. Igen jó kapcsolatuk van a közgyűjteményekkel — mint a levéltár, a könyvtár és a múzeum. 
De talán a leggyümölcsözőbb kapcsolat a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel jött létre, amely 1968-
tól tevékenykedik. Miután a honismereti bizottság tagjai összegyűjtötték a szombathelyi utcák névadóira 
vonatkozó ismereteket, a szépítő egyesülettel együtt 60x80 cm-es fehér márvány emléktáblát helyeztek el 
az utcákban, eddig mintegy 10-12 darabot . Elhatározták továbbá, hogy felmérik a város használaton kí-
vüli szökőkútjait és megvizsgálják, miként lehetne újból üzembe helyezni őket . 

Szorosan együt tműködik a honismereti bizottság és a városszépítő egyesület a különféle helyismereti 
vetélkedők szervezésében. Különösen eredményes volt az 1985-ben meghirdete t t , „Szombathelyér t— 
Szombathelyről" című vetélkedő, amelynek volt egy elméleti része a város történetéről , és volt egy gya-
korlati, ahol városcsinosítási munkála toka t kellett végezni. Ez a „városcsinosítás" rendszerint virágosítás-

1 Adalékok Felsőcsatár történetéhez című könyvét Gunda Béla («mertette a Honismeret 1979. 4. számában; Szentpéterfa 
monográfiája című munkája 1968-bao jelent meg, és most készült el Döröske múltja és jclcoe című munkája. 
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ból és fásításból állt. Az elmúlt esztendőben többszáz erkélyládát és 16 ezer forint értékű muskátli tövet 
osztottak szét a virágot szerető szombathelyiek között , elsősorban a lakótelepeken. Az akció ez évben is 
folytatódik, sőt újabb növényeket is kapnak a helybeli Kertész Termelőszövetkezettől . A Szépítő 
Egyesület természetesen csak egy töredékét tudja kielégíteni a virágláda- és a muskátl iszükségleteknek, de 
a vetélkedők során elinduló virágosítási akció tovább ter jed a jó példa nyomán. 

Szombathelyen tehát — a példás összefogás eredményeként — megvalósul az a célkitűzés, hogy a múlt 
jobb megismerésével lehet eljutni oda, hogy a szűkebb pátria jelene is az ot t lakók szívügyévé váljon. 

Jászkiséren régi hagyományai vannak a honismereti munkának. A felszabadulás előtt Csete Balázs 
rajztanár személyében községünk országosan kiemelkedő, önkéntes néprajzkutatóval dicsekedhetet t . így 
a honismereti munka ismert volt a község idősebb dolgozói előtt. 

Először 1967-ben működött iskolai honismereti szakkör . Feladata volt a tantárgyi versenyekre való 
felkészülés, majd az eseménnyel kapcsolatos helyi tör ténelmi anyagok gyűjtése. 1969-ben az M T V B Mű-
velődésügyi Osztálya intézkedése nyomán több jász községben új honismereti szakköröket szerveztek. 
1970-ben községünkben is megalakult a Csete Balázs Szakkör. Legfőbb célkitűzéseinket három témakör 
köré csoportosí tot tuk: a község felszabadulás utáni történetének a megírása, a mezőgazdaság szocialista át-
szervezése következtében átalakítot t terület dűlőneveinek összegyűjtése, valamint a község utcaneveinek 
feldolgozása. 

A mezőgazdaság átszervezése szükségszerű feladat tá tet te számunkra a régi mezőgazdasági eszközök, 
háztartási és egyéb használati cikkek gyűjtését. Feldolgoztuk a község régi foglalkozásait (gulyásélet, ka-
nászélet, csikósság stb ). A jászkisérieknek ugyanis egyik fő foglalkozásuk az állattenyésztés volt. Végső 
célunk: a gyűjtött anyagból és Csete Balázs ra jz tanárnak az egész országra kiterjedő munkájából hely-
történeti gyűjtemény létesítése. 

Alakulásunk alkalmával a célkitűzéseknek megfelelően válogattuk össze tagjainkat. Arra tö rekedtünk , 
hogy minden , községünkre jellemző foglalkozási ág képviselve legyen a szakkörben. A tagok nagy része 
nyugdíjas, akiknek nemcsak idejük, de kedvük is van a munkához. Amellett értik is azt, amit csinálnak, 
hisz egész életükben ezt a munkát végezték. így lett a szakkörnek tagja a 47 évig gulyásként szolgáló Ha-
lász Sándor, az egész életében kanászként dolgozó Cs. Szabó Sándor, a gyermekkorától dohányosként te-
vékenykedő L. Szabó Sándor, az újságíróként is dolgozó, jó tollú Szanku Tamás, községünk legolvasottabb 
parasztembere, továbbá a történelmet nagyon szerető, közmondásokat gyűjtő F. Tóth Károly, az egész 
életében a MÁV-nál dolgozó Borbély Sándor. Természetesen nemcsak e néhány ember volt a szakkör ala-
pító tagja. Mellettük termelőszövetkezeti brigádvezető, nyugdíjas nevelők, háziasszonyok, magányosan élő 
özvegyek, s a lkalmanként , kérésre pártoló tagok segítik a munkánkat . Nőtagja ink is igen lelkesen dolgoz-
nak Medve Máriával az élen, a háztartási eszközök gyűjtését vállalták, valamint a régi kéziratok, könyvek 
gyűjtésén fá radoznak . 

Szakkörünk tagjai éves munkate rv alapján dolgoznak. Foglalkozásaink napja minden hé t fő este, téli 
időben este 18—20 óráig, nyári időben 19—21 óra között tartjuk. Az eltelt 15 év alatt a következő na-
gyobb pályamunkák készültek el : Jászkisér nagyközség dűlőneveinek feldolgozása, összegyűjtése az 1860-
as térkép a lapján; Jászkisér 109 utcájának feldolgozása a Damjanich János Múzeumtól kapott ú tmutató 
alapján; Ragadványnevek Jászkisér nagyközségben az 1699—1786. év közöt t ; Cefrevágás Jászkiséren (ez a 
Jászság szinte egyedüli népszokását dolgozta fel, amit húshagyó kedden haj tot tak végre a legények); Disznó-
ölés Jászkiséren, Családom tör ténete ; Életem tö r t éne te ; If júkorom tör téne te ; Táplálkozási szokások, 
régi ételek Jászkiséren; Lakodalmi szokások Jászkiséren; Népi hiedelmek, babonás szokások; Legény-
korom tör ténete , bandázás és egyéb szórakozási f o r m á k ; Parasztcsaládok munkássá, vegyes családdá 
válásának története, életkörülményeik, megváltozott szokásaik. 1984-ben Bihari Anna—Pócs É v a gyűjtési 
útmutatója alapján Karáncsony, 1983. címmel a jászkiséri karácsonyi népszokásokat írták le. 1984-ben a nők 
A tisztálkodás története Jászkiséren című munkával jeleskedtek, a férf iak szintén nagyon érdekes és jó témát 
dolgoztak fel : a Férf ikorom története címmel. 

1985 a szakkör 15 éves tör ténetének évfordulója, ü n n e p ez az életünkben és ezért ez évben, bár egysze-
rű parasztemberekről , -asszonyokról van szó, szinte minden tag — a betegek kivételével — tollat raga-
dott. 17 nő A nők és férfiak hagyományos öltözködése 1900-tól napjainkig című munkát készítette el, 15 
férfi pedig A paraszti élet Jászkiséren, téli elfoglaltságaik, illetve szórakozásaik című munkával birkózott 
meg. A felnőttek példáján a gyermekszakkör tagjai — akik 10-14 évesek — is számos pályamunkát készí 
tettek. 

Halász Péter 
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A közős munkák mellett egyéni palyamunkák is keszuitek. Ezek közül csak a legjobbakat említem cím 
szerint: L. Szabó Sándor: A dohánytermesztés története Jászkiséren, Szanku Tamás: Lakodalmi szokások 
1910 körül Jászkiséren, Fekete Józsefné: Aratás, cséplés és a kenyérsütés tör ténete Jászkiséren, Győri 
Jánosné: A jászkiséri Művelődési Ház története, Győri János: A jászkiséri tanyavilág művelődési hely-
zete, Győri János: Jászkisér története 1900-ig. 

A munkásmozgalom helyi történetével , annak kiemelkedő személyeivel is foglalkoztunk. Ennek e red-
ményeként jelent meg a Jászsági internacionalisták című kiadványban Bessenyei József életének tör ténete , 
aki vöröskatonaként harcolt — Szovjet-Oroszországban az 1918—1922-i intervenciós háborúban. Magnó-
ra vet tük és írásban rögzítet tük a két éve elhunyt Korsós Ferenc és a ma is élő Benedek Antalné é le tének 
érdekesebb eseményeit. 

Az egyéni munkák mellett egyéb események is fémjelzik szakkörünk 15 éves történetét . 1970-ben, a 
felszabadulás 25. évfordulójára megrendeztük a Községünk 25 éve, majd a Községünk régi élete című ki-
állítást. 1972-ben a Hazaf ias N é p f r o n t megyei Bizottsága segítségével fe lkutat tuk a községünkből e lkerül t , 
főiskolát és egyetemet végzetteket. Hazah ív tuk őket és egésznapos program keretében mutattuk be nekik 
Jászkisér nagyközség felszabadulás utáni fejlődését. Azt akar tuk ezzel elérni, hogy ki-ki a maga helyén te-
gyen meg minden lehetőt szülőföldje, Jászkisér nagyközség segítése érdekében. (Sajnos a találkozó a vár t 
eredményt nem érte el.) 

Keressük ugyanakkor a szülőföld még fel nem tárt, még nem ismert titkait. E h h e z a munkához a nagy-
üzemi mezőgazdasági művelés nyújt nagy segítséget. 1967-ben egy bronzkori urnatemetőre bukkan tunk a 
Radics dűlőben ifj. Tó th Zsigmond segítségével. 1974-ben a Farkas dombon avar kori temetőt tá r tunk fel 
a Damjanich János Múzeum irányításával, míg a Templom parti dűlőben a ta tár járáskor elpusztult K ü r t 
falu romjaira sikerült rá találnunk. Egyébként a dűlő is innen kapta a nevét, hogy itt volt a templom 
és körülötte a temető. 

A szakkör munká jának egyik legnagyobb eredménye, hogy most már a talált régi emlékeket behozzák a 
művelődési házba, míg előtte több tárgyat megsemmisítettek. Így a tárgyi emlékek, elsősorban a dohány-
termesztés és a mezőgazdasági régi eszközök száma, napról napra szaporodik. Sajnos helyiség hiánya miat t 
csak 485 tárgyat t ud tunk leltárba venni . A leltárfüzetben rögzítet tük a gyűjtés helyét, a gyűjtő nevét, il-
letve az adományozóét a gyűjtési év idejével, valamint sorszámmal. 

Akárki nem lehet a szakkör tagja, és aki nem dolgozik rendesen, azt a tagság kizárja. Jelenleg 40 t agunk 
van. Ennyi embert csak úgy lehet rendszeresen összetartani, ha céltudatos, a tagsággal megbeszélt és ve-
lük egyetértő munka folyik, ahol minden ember érzi, hogy a vállalt munkáér t felelősséggel tartozik ön-
magának, a közösségnek. A belépés önkéntes , tehát csak az jelentkezik, aki szereti e munkát . Nagyon lé-
nyeges, hogy a község érdeklődését felkel tsük a szakkör m u n k á j a iránt és megnyerjük segítőül a község 
üzemeinek a vezetőit is. Mi e lmondhat juk , hogy 15 év után a község minden üzeme segíti a szakkör mun-
káját. 

A szép eredmények után a helyi pártbizottság és a Nagyközségi Tanács tanácsülési határozattal ren-
delkezésünkre bocsátotta a volt 2-es számú óvoda szép, műemlékjellegű épületét. Az elhanyagolt romos 
épületet lelkes tagságunk 1981. május 13-án kapta meg az iskolától, és július 16-ra, amikor a IX. O r -
szágos Honismereti Akadémia csaknem 200 résztvevője hozzánk látogatott, újjávarázsolta. 

A nagyközség lakói 1981. augusztus 19-én, az Alkotmány ünnepének 32. évfordulóján láthatták elő-
ször a Damjanich János Múzeum és a Múzeumok Gazdasági Igazgatósága által szakszerűen elkészí-
tett néprajzi gyűjteményt. Azóta minden vasárnap délután 13—15 óráig nyitva van az épület, és éven te 
mintegy 1500—2000 látogatója van. 

Az első terem Csete Balázs emlékeit és a szakköri tagok pályamunkáit tartalmazza, míg a nagyte-
rem foglalkozási ágak szerint a Jászkiséren talált munkaeszközöket , megismertet a község rövid törté-
netével, a régmúltból talált tárgyi és írásos emlékekkel. A harmadik helyiség a tanácskozó terem, ami-
nek berendezéséhez a Hazafias N é p f r o n t Országos Tanácsa és Megyei Bizottsága nyújtott segítséget. 
Az utolsó három helyiség egy jászkiséri jó módú szobát, az öregek szobáját, valamint egy gazdag népi 
konyha felszerelését tar talmazza. Ezeket a helyiségeket 1983. szeptember 13-án ad tuk át, amikor is az 
1786-ban Jászkisérről kitelepült 42 család utódai voltak a vendégeink. 1986-ban lesz ennek 200 éve, 
amit a szakkör közösen fog megünnepelni a jugoszláviai Ómoraviczán ma is élő jászkiséri u tódokkal . 

A rendszeres tapasztalatcseréken kívül évente 1-2 napos országjáró kirándulása is van a szakkörnek . 
Kezdetben — amíg kevesen voltunk — a Damjanich János Múzeum, a Déryné Művelődési Központ 
és a járási könyvtár kis autóbuszaival jártuk az országot. Ma már a Lenin Tsz 21 személyes autóbusza 
is kicsi. így most évente 2 kirándulást szervezünk, hogy legalább egy rendezvényen mindenki részt 
vehessen. Nehéz lenne felsorolni, hogy a 15 év alatt merre jár tunk, de mégis néhány helyet a sok kö-
zül: megismertük a fővárost , annak legszebb múzeumait, a Dunakanya r festői tájait , a történelem és a 
magyar múlt fellegvárát, Esztergomot és Visegrádot. J á r tunk Szabolcs-Szatmárban: Kölcsey sírjánál, 
Móricz Zsigmond szülőházánál, Csaroda, Tákos műemléktemplomainál . Vaján a Vay Ádám Múzeum-
ban, Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban , a Sóstó melletti skanzenben. Megismerték tagjaink az 
Északi Középhegység műemlékeit , jártak az aggteleki cseppkőbarlangban, Sárospatak történelmi he-
lyein, a Vidróczki Csárdában, Miskolc, Eger , Gyöngyös városában és híres múzeumaiban. Megismerték 
Cegléd, Nagykőrös, Kecskémét, Szeged város műemlékeit, Göcsej, Őrség, Szombathely, Sopron, Kör-
mend, Fertőd, Veszprém, Pécs, Siklós, Szekszárd, Hajós, Zengővárkony történelmi vidékeit. Néhány 
tagunk külföldre is eljutott . 1976-ban, Rákóczi születésének 300. évfordulóján jártak Borsiban, a szülő-
földön, a fejedelem városában Kassán, a nevelőapa Thököly Imre sírjánál Késmárkon, valamint a ha-
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zai Rákóczi emlékhelyeken: Szécsényben és Ó n o d o n . 1977-ben Ady születésének 100. évfordulóján a 
Szilágyságban já r tunk: Érmindszenten a zsúpfedeles szülői házban , Nagykárolyban, ahol piarista diák 
volt, Nagyváradon az Ady Múzeumban, továbbá Zilahon és Csúcsán, ahol Csinszka lakott. De megis-
merték tagjaink az igazságos Mátyás városát, Kolozsvárt, valamint Székelyföld fővárosát , Marosvásár-
helyt is. E túrák nagyban bővítették ismereteinket, és megismertük a szomszédos országban élő magya-
rok életét is. 

Röviden bemutattam tevékenységünket : foglalkoztunk a múlt tal , a jelennel, hogy ezekre alapozva 
építsük jövőnket, amint ezt már a XIX. században Vörösmarty Mihály így írta le: ,,A múltat tiszteld s 
a jelent vele kösd a jövőhöz." 

A múlt év végétől márványtábla örökíti meg a bodrogközi Cigándon a száz esztendeje született Kántor 
Mihálynak, a község kiváló tanítójának, a Bodrogköz jeles néprajzkutatójának az emlékét. A tábla annak 
az iskolának a falát ékesíti, amelyben fél évszázadon át taní tot t . 

A deákos világ szóhasználata szerint ludimagister, igazi „oskolamester" volt Kántor Mihály, akinek 
keze alól a cigándi gyermekek, szülők, nagyszülők nemzedékei kerültek ki. Nép tan í tó volt a szónak ab-
ban a patinás ér telmében, hogy munkáját sohasem tekintette befejezettnek az iskolában, hanem folytatta 
a tanítást , a népnevelést, az elméleti és gyakorlati ismeretek terjesztését a község lakosai, még az egészen 
idősek között is. A tananyag nála sohasem szorítkozott csupán a tantervben előírot takra, hanem kiterjedt 
a paraszti élet teljességére: az olvasás megszerettetésére, a dal, a tánc, a mese, a népi hímzések-szövések, 
fafaragások, alkotások szépségeinek meglát tatására, a régi szokások, hagyományok ápolására és természe-
tesen az akkori viszonyok között korszerű földművelési ismeretek, a gyümölcstermesztés, az okos gazdál-
kodás elsajátítására, az egészséges táplálkozás és életmód gyakorlására. Mindezeknek — különösen a fel-
szabadulás előtti évt izedekben — roppant jelentőségük volt Cigánd község társadalmi életének alakulásá-
ban. 

A közeli Tiszakarádon született parasztszülők gyermekeként. A sárospataki taní tóképző elvégzése után 
a Bodrogköz legnagyobb községébe, Cigándra került taní tónak, s ott élt és taní tot t 1968. szeptember 2-án 
bekövetkezett haláláig. Egész életét népének, szülőföldjének áldozta. Amikor a két világháború között 
Sárospatakon megnyílt a népfőiskola, minden télen kiválasztotta és a népfőiskolára küldte a tanulni szere-
tő cigándi parasztlegényeket. A felszabadulás utáni években viszont a régi kollégiumi hagyományok szel-
lemében Cigándon működöt t a pataki skóla egyik partikulája, azaz kihelyezett tagozata, Kántor Mihály 
szervezésében és irányításával. A kollégium tanárai hetenként kijártak Cigándra, és a partikula tantervé-
ben megszabott tananyagból órákat ta r to t tak , előkészítve a cigándi és környékbeli parasztgyermekeket a 
középiskolai vizsgákra. Az egykori népfőiskolásokból és partikulai diákokból egyaránt sok neves szak-
ember dolgozik napja inkban az élet különböző területein, főképp a mezőgazdaságban. 

Századokon át, még a múlt század második felében végrehaj tot t folyamszabályozás után is, egy sajáto-
san zárt, különleges világ volt a Bodrogköz, amelyet az őszi esőzések és a tavaszi áradások után szinte 
megközelíteni sem lehetett. Útjai sem voltak, annál több a lápos, ingoványos, morotvás terület, sekély 
vizek, tavak, tócsák, mocsarak. Ha a nagy kiterjedésű területet közrefogó Bodrog és Tisza kiáradt, akko-
ra víztenger hömpölygött végig a Bodrogközön, hogy — amint Jókai írta róla — a sok víz között keresni 

Győri János 

Kántor Mihály, 
mf

 J 

a Bodrogköz kutatója 
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kellett a Tiszát. Ilyenkor a homokhá takon épült falvak közt csak csónakon lehetett közlekedni . Bent a 
községekben pedig a nagy sárban lovat fogtak a széles bárkák elé, s úgy hozták-vit ték a gyermekeket az 
iskolába. 

Kántor Mihály valósággal szerelmese volt szülőföldjének, a Bodrogköznek, ennek a világtól elzárt, sa-
játos településű tájnak. Kuta t ta a múltját, jelenét, s okleveles adatok alapján színesen, olvasmányosan 
megírta a Bodrogköz történetét . Különösen szenvedélyes szeretettel gyűjtötte a népszokásokat , meséket, 
dalokat, táncokat . „Ékessége a fa lunak az a bokré ta — vallotta egyik tanulmányában — , mikor valaki 
összegyűjti mindazt a sok szépségét, ami gyönyörűség abban a faluban csak található: szép szokások, da-
lok, mesék, táncok. Ha azután van abban a fa luban 18-20 leány és legény, aki megfogadja, hogy mindazt, 
ami szép és ősi, ami bennünket a Föld minden más népétől megkülönböztet , mindazt megőrzi , elveszni 
nem hagyja sem a dalt, sem a mesét, sem a szokást, sem a táncot, akkor ez a lelkes kis csoport leány és 
legény lesz a falu bokrétája ." 

És amikor 1933-ban megalakult a Magyar Bokréta Szövetség, Cigándnak már volt ilyen „bokré tá ja" , 
amely az országban az elsők között csatlakozott a bokrétaszövetséghez. A hajdani „pántl ikás, árvalány-
hajas" Gyöngyösbokrétáról napja inkra nem mindig hízelgő vélemény alakult ki, de Kántor Mihály min-
denkor hangoztat ta , hogy az eredet i bodrogközi dalok, táncok, népszokások fennmaradása azoknak a ma 
már idős asszonyoknak, f é r f i aknak köszönhető, akik fél évszázaddal ezelőtt és a megalakulást követő év-
tizedekben a cigándi és az alsóberecki Gyöngyösbokrétának a tagjai voltak. 

Szűkebb hazájukon, Zemplénen kívül Budapesten és az ország más városaiban, községeiben, de még 
külföldön, így Londonban is jár tak, és gyönyörködtet ték a közönséget a szebbnél szebb bodrogközi da-
lokkal, táncokkal . Különösen lelkes tapsra ragadta t ták a közönséget, amikor belekezdtek a Kántor Mi-
hály által lejegyzett, ma is népszerű híres cigándi da lba : „Szárnya, szárnya, szárnya a madá rnak , / Nin-
csen párja a cigándi lánynak. / Tele van a, tele van a / szája édes csókkal, / Zsebkendője csörgős mogyo-
róval . . . " 

A Bodrogköz történetének megírásán kívül gyűjtötte és tanulmányokban feldolgozta a bodrogközi nép-
hagyományoknak minden „ m ű f a j á t " . írásaiban, amelyek 1909-től szinte a halála évéig önálló kötetekben, 
különböző folyóiratokban, monográf iákban , napi- és hetilapokban jelentek meg, foglalkozott nyelvjárási, 
szociológiai, mezőgazdasági, népművészeti , néprajzi témákkal. Megkezdte és falusi tanító kollégáit is buz-
dította a népi gyermekjátékok gyűjtésére. Nyomtatásban megjelent munkáin kívül gazdag kéziratos anyag 
is maradt utána, ezt a sárospataki Tudományos Gyűjtemények kézirat tárában őrzik. 

Szép könyvet írt — talán neki is ez volt a legkedvesebb — a bodrogközi len- és kendermunkákról , 
szőttesekről. Ebben a len- és a kendermunka minden mozzanatát feldolgozta rajzokkal, fényképekkel 
illusztrálva. Megkapóan szép könyvében az a 18 színes tábla, amelyen a bodrogközi szőttesek 42 féle 
díszítőelemét: a lecskés, babás, csillagos, rózsás, rozmaringos, szőlőleveles, ördögszemes, árvaficfás stb. 
rajzokat, mintákat , alakzatokat örökítet te meg, pótolhatatlan értékét mentve meg ezzel a bodrogközi nép-
művészetnek. 

Cigánd, Tiszakarád, Karcsa, Berecki . . . Főképp ezek a községek szolgáltatták Kántor Mihály gyűjtő-
munkájához a legszebb anyagokat , adatokat , mintákat . „Munkámat szeretettel ajánlom a Bodrogköz né-
pének — írja könyve bevezetőjében — , és hálásan köszönöm minden bodrogközi asszonynak és férf inak, 
akik e m u n k a megírásában adata ikkal segítettek és sok-sok alkalmatlankodásomat jó szívvel t ű r t ék . " 

És most a márványtáblával a Bodrogköz, egész Zemplén szeretettel és büszkén emlékezik Cigánd egy-
kori „oskolamesterére", a Bodrogköz szerelmesére, a száz éve született Kán to r Mihályra. 

Hegyi József 

Bányásznapi ünnepség Hargitafürdőn 
1985 nyarán szabadságunk egy részét a Hargi ta hegységben töltöttük, ahol többek között egy bányász-

napi ünnepségen is részt vehet tünk. 
Először néhány szót a hegységről. A Hargita Erdélyben, a Maros és az O l t folyó forrásvidékétől dél-

nyugatra elterülő, vulkánikus eredetű hegyvidék. Észak—dél i kiterjedése 55-60, nyugat—keleti irányban 
pedig 20-25 km. Területének jelentős része ezer méter tengerszint feletti magasságban fekszik, legmaga-
sabb csúcsa a Madarasi-Hargita 1801 m. Túlnyomó részét dús fenyőerdők borít ják. 

A hegyvidék belsejében található Harg i t a fü rdő (Harghita-Bai) község, amely régi üdülő- és turistaköz-
pont, valamint az 1950-es években kialakított kaolinbányászat központja. Közigazgatásilag Csíkszeredá-
hoz tartozik. A hegység déli részét nyugat—kelet i irányban szeli át a Székelyudvarhelyt Csíkszeredával 
összekötő betonút , amely a Tolvajos-hágón halad át. Innen ágazik észak felé az a 7 km hosszú makadám 
út, amely Hargi ta fürdőre vezet. Az épített út a községben végződik, innen tovább észak-északnyugat 
felé már csak turistaúton, gyalogosan lehet közlekedni. A kék jelzés a gerincen halad, több hegycsúcsot 
érintve, négy órai járással lehet elérni a Madarasi menedékházat (Cabana Madaras , 1670 m). 

Az 1310 m magasan fekvő Harg i ta fürdőre vezető makadámút 7 km hosszan kanyarogva lassan emelke-
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A Hargita táncegyüttes 

dik a dús fenyőerdőben. Az utunkkal ellenkező irányba, dél felé rohanó patak vize sárgás-vöröses színű, 
egyetőre nem tud juk , miért. A fenyőfák tövében fehér, sárga, rózsaszínű, lila és kék virágok pompáznak. 
A meleg augusztusi nap sugarai behatolnak a fák közé, ahol asszonyok haj ladoznak. Egyik kezükben ko-
sárka, másikban fafésű, mellyel apró, zöldlevelű bokrokat fésülnek át. Áfonyát gyűjtenek, amely sötétkék 
színű, ribizliszem nagyságú, kissé fanyar ízű gyümölcs, lekvárt főznek belőle. Apró leveleit is gyűjtik, 
megszárítva teának használják, f inom íze és vérnyomást csökkentő hatása miatt kedvelik. 

A falu végén a kaolinbánya üzemi épületei és a nagy területű, sárgásfehér kaolinülepítő tűnik sze-
münkbe. Most már világos, ez festi meg a patak vizet. Az üzemi terület u tán is domboldalon emeletes 
bányászlakások sorakoznak. A közelben van a „ M o f e t a " gyógyépület, amely az utóvulkáni jódos és kénes 
kigőzölgés fölé épült , a helyiek „büdös gödröknek." nevezik. Reumás, érszűkületes, ideg- és szívbetegek 
keresik fel. ö t f a j t a borvíz fakad a domboldalban, a helyiek szerint vesekőhajtó, reumagyógyító, szemgyul-
ladás- és gyomorsavcsökkentő. 

Este tudtuk meg, hogy másnap, délelőtt bányásznapi ünnepség lesz a fa luban. A műsort minden évben 
a helyi bányaüzem kulturális csoportja adja, az ünnepséget a művelődési házban tartják. Vasárnap kora 
reggel már gyülekeztek az ünneplőbe öltözött helyi lakosok. A bányavállalat zenekara húzta a talp alá 
valót. Gyülekeztek a székely népviseletbe öltözött táncosok is. A táncegyüttes helyettes vezetőjével be-
szélgettünk. 

— Mikor a lakul tak? 
— 1969 óta működünk a kaolinbánya együtteseként. Azóta a környéken több helyen is fe l léptünk, 

Csíkszeredán, Gyergyószentmiklóson versenyeken ve t tünk részt. 
— Hány évesek az együttes tagjai? 
— A legfiatalabb húsz, a legidősebb huszonöt éves. 
— És milyen táncokat adnak elő? 
— Csíki és udvarhelyi táncokat. 
— A csíkinek mi a jellegzetessége? Gyors, lassú, forgós, vagy milyen? 
— Ha beiönnek, láthatiák majd műsorunkat. A csíki tánc különben egy ropogós tánc, nálunk így 

mondják, ez kifejezetten csíki-medencei székely tánc. 
— Milyen a zenekaruk? 
— A zenekar népi zenekar, ők is a bánya alkalmazottai . 
— Köszönjük a beszélgetést és sok sikert kívánunk. 
A művelődési ház nagyterme teljesen megtelt, az állóhelyeken is szorosan egymás mellett ál l tak az em-

berek. A függöny előtt megjelent a bemondó — a bányavállalat kulturális felelőse — aki megnyitotta és 
végigkonferálta az ünnepséget. A népi zenekar rázendítet t és a színpad közepén álló csoport együtt 
énekelte: 
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Szerencse fel, szerencse le 
Ilyen a bányász élete . . . 
Ezután több mint egy órán át különböző műsorszámok követték egymást: táncok, magyar népdalok, 

Hacsek és Sajó jelenet, cigánydalok, giccses műdalok, majd befejezésül a csíki székely tánc. A zsúfolt né-
zőtér, ahol minden korosztály képviselve volt, nagy figyelemmel nézte, hallgatta a műsort és minden szá-
mot lelkesen megtapsolt . Sajnos, a számok egy része giccses, értéktelen volt. Úgy gondolom, a romániai 
magyar folyóiratok anyagait felhasználva tartalmasabb, művészibb műsort adha to t t volna elő az együttes. 
Maradéktalanul tetszett néhány szép magyar népdal előadása. Mindegyik lány és fiú szépen, tisztán éne-
kelt és jó volt a zenekari kíséret is. A csíki tánc volt a legnagyobb élmény. 

A magyar lakosságú falu nagyon vár ta ezt a kulturális műsort. Mesélték, hogy az előző évi is nagyon 
jó volt. Nagyon jólesett, hogy az egyik család, iskoláskorú gyermekeit ölbe véve, helyet szorított nekünk , 
a későn érkező, állóhelyre szorult pestieknek. Nagyon szép volt az énekesek, táncosok székely ruhája . Az 
volt az érzésünk, hogy itt a Hargi ta rengetegében jó közösség kovácsolódott össze. 

Kisari Balla György 

Honismereti munka Mogyoródon 
Gyakran előfordul, hogy egy-egy település közössége csak valamilyen helyzetváltozás során eszmél rá, 

hogy mennyi addig figyelembe nem vett földrajzi, történelmi és műemléki ér téknek van bir tokában. 
Ilyen helyzet állt elő Mogyoródon a Forma—1 pálya építésével kapcsolatban. Miután az illetékesek a 
Forma—l-es pálya helyéül Mogyoródot választották és a fa lu határának az a része a tévéképernyőn, új-
ságok fotóin bejárta a világot a helybeliekben is tudatosul t : a Forma—l-es pálya festőien szép tá jban 
épül. Egyszeriben elkezdték számba venni egyéb értékeiket is, hogy ha a versenyek alkalmával feléjük 
fordul a figyelem, hát ne üres kézzel álljanak a világ elé. D e miért állnának üres kézzel, amikor van mi-
vel büszkélkedniök? Ez derült ki a H N F égisze alatt és a művelődési házban működő Történelmi és Nép-
rajzi Emlékgyűjtő Csoport által 1985. október 27-én megrendezet t műemlékvédelmi és múzeumi napon. 

A falu lakói már a délelőtti műemléki séta során jóleső érzéssel hallották Farkas György helytörténész-
től, hogy Mogyoródon a Pazsitka—Pásztor-féle házban lakott Feszty Árpád, a „Magyarok bejövetele" 
alkotásakor és művében ennek a fa lunak a határrészeit dolgozta bele, s ennek a fa lunak a lakói szolgál-
tak modellként honfoglaló eleink megmintázásához! A régi falu (még részben szalmatetős) házait , utcáit 
pedig a Rákóczi (Kővár) 14. sz. alatt lakó és alkotó Kóbor Henr ik festőművész képei őrzik. 

A továbbiakban bemutat ták az 1747—1749-ben, részben a Szent László által a mogyoródi csata emlé-
kére építtetett apátsági templom köveiből épült barokk templomot. A templombelső ismertetése során a 
résztvevők megcsodálhatták Bebó Károly híres Szent Mihály szobrát, amely Német Kálmán fóti szobrász-
művész oltárkompozíciójának ékessége, a szintén Bebó Károlytól származó négy angyalfejjel együtt, amik 
egy régi ház lebontásakor kerültek elő. Nagy érdeklődés előzte meg az M T A Régészeti In tézetének a 
Szent László oltár mellett elhelyezett, még az apátsági templomból származó, díszítőmintás kőről szóló 
szakvéleményének ismertetését. A kő, több szakember egybehangzó véleménye alapján az I—II I . századi 
római korból származik. Egyébként a Nep. Szent János szobortól került mostani helyére, ahol mintás ré-
szével lefelé fordí tva sár mentesítőül szolgált. A Templom téren álló, rokokó elemeket hordozó barokk 
szobor az 1770-es évek előtt már a helyén állt. Szintén a barokk építészeti stílus jegyében készült 1770-
ben, az emeletes plébániaépület is. A műemléki séta az 1770-ben barokk stílusban épült kálvária megte-
kintésével ért véget. Innen, a Kálvária-hegyről történelmi távlat egybelátására is nagyszerű alkalom kí-
nálkozik: szembe, északon, az ősi falu a Klastrom-heggyel; kissé keletebbre a volt Pisokmáj-dűlő víkend-
házai az M—3-as autópályával; még keletebbre a Csőrsz-árka nyomvonala, a mogyoródi csata helye, a 
csata elesetteinek temetkezési helyével — összefüggésben a Forma—l-es pályával. 

„Hazádnak rendületlenül . . . " kezdődött a délutáni program a Szózat hangjaival , melyet a falu szü-
lötte, Juhász Jácint színművész, a Madách Színház tagja adot t elő. Majd folytatódott Farkas György hely-
történész Mogyoród kilenc évszázados viharos tör ténelmének népéletéről szóló előadásával: hogyan alakult 
ki a falu népviselete, milyenek voltak használati eszközei a különböző korokban, miként lakott, élt az it-
teni nép. 

Új ismeretekkel szolgált jelen sorok írójának A Klastrom-hegy régészeti leletei föld alatti üregrendszere 
című előadása, melyben számot adott az egykori apátsági templom pusztulásáról, maradványainak sorsá-
ról, előkerült, de el is kallódott leleteiről. Ezeket az üregeket eddig még nem tár ta fel senki. Nyílásuk is 
ismeretlen, csupán egy-két véletlenül keletkezett nyílásról t udunk , melyeket fel tárói illetékes helyen való 
jelentés nélkül betöltöttek. A volt Já tékos—Lipták-fé lé portán múzeumi szakember állapította meg az ős-
ember tűzhelyének helyét, ami úgy került napvilágra, hogy kőbányászás közben robbantással leszakították 
az ősember barlangját és csak a végében lévő füstös-kormos rész maradt meg. 

Ezeknek a föld alatti (és egyben a volt apátsági építmények alatti!) üregeknek, járatoknak a föl tárása 
helytörténeti érdekességeken túl, nagyban gazdagíthatná tör ténelmi ismereteinket is. Ennek a m u n k á n a k 
az elvégzése azonban meghaladja erőinket , ezért kéréssel fo rdu lunk azokhoz a szervekhez, akik ebben a 
segítségünkre t udnának lenni. 

Kóváry Ferenc 
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A végső megoldás 
Színes, szinkronizált amerikai krimi 

Főszerepben: 
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Esv idős magányos hölgy véletlenül megismerkedik egy bérgyilkossal Mivel 
megelégelte már az életét, kéri: végezzen vele. 
asszony rájön, hány kortársa vágyik a fá,dalommentes halaira. Tulv.lagra vaio 
átsegítésiUt üzletnek sem rossz, így speciális szolgáltató vállalatot alapit a ber-
gyilkossal . . . 
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Bálint Sándor: 

A hagyomány szolgálatában 
(.Magvető, 1981. 245 old.) 

Rég megjelent ez a könyv, szerzője sajnos már 
nem vehette kézbe, mert nem sokkal előtte autó-
baleset következtében meghalt . Emlékszem rá, ha-
lála előtt nagy örömmel számolt be az akkor már 
sajtó alatt lévő könyvről, hálásan a szerkesztőnek 
és a kiadónak. Annyi méltat lan és igaztalan mel-
lőztetés után talán egy kis elégtételt is érzett. El-
mondása után kíilön is nagy örömmel vártam egyik 
írását, az Egy magyar szentember — Orosz Is tván 
önéletrajza című, könyvritkasággá vált munkájá-
nak előszavát Orosz Is tvánról és a hozzá hasonló 
paraszti egyéniségekről. 

A hagyomány szolgálatában címmel összeállított 
kötet végére illesztett önéletírásában azt olvashat-
juk: „Alkalmam nyílt a szegedi katolikus tanító-
képzőben való elhelyezkedésre (1930—1945). Ma 
úgy mondanám, »honismereti« szemlélettel ma-
gyart, történelmet, földrajzot tanítottam. Gondo-
san ügyeltem, hogy az egészből művelt, korszerű, 
népben gyökerező magyarságélmény legyen." Úgy 
gondolom, ezzel a szemlélettel válogatta össze ta-
nulmánykötetének írásait is. 

Az első nagyobb fejezet, a Népi hitélet címmel 
tizenegy tanulmányt közöl a népéletnek arról a te-
rületéről, amelynek kutatásáért , még homályban 
lévő ér tékeinek feltárásáért legtöbbet éppen ő tett 
hosszú évtizedek alatt. Ezt „édesanyai jussá"-nak 
tekinti. Elsőként Szeged falujáról , Tápé hitvilágá-
ról szóló kutatásait adja közre, amely először a 
szemléletében és módszerében újat hozó Tápé ta-
nulmánykötetben jelent meg. A híres, máig nagy-
hatású jászladányi szentemberrel , Orosz Istvánnal 
két írásban is foglalkozik. Ugyancsak két írása utal 
élete fő művére, a sátoros és Mária-ünnepek, vala-
mint a szentek hazai kultuszát és ünnepeik hagyo-
mányvilágát feltáró Karácsony, húsvét, pünkösd 
(Bp., 1973.) és az Ünnepi kalendárium I — I I . 
(Bp., 1977.) köteteire. A többi közölt kisebb terje-
delmű írás bemutatja a nyelvészkedő Bálint Sán-
dort is, akinek életművében — a kissé kényszerű 
ki térőként megalkotott — Szegedi szótára (egyik 
legjobb tájszótárunk) fontos helyet foglal el. 

Bálint Sándor tudósi pályájának „apai öröksé-
ge" Szeged múltjának, kul túrá jának, népéletének 

kutatása. Könyvének ez a fejezete A szegedi világ 
címet viseli, s t izenkét írást tar talmaz. Bennük 
nagy szegediekről : Dugonics Andrásról, Vedres 
Istvánról, Maróthy Istvánról, Dankó Pistáról, Ju-
hász Gyuláról éppúgy olvashatunk írásokat, eddig 
ismeretlen adalékokat , mint Bartók Béla horgosi 
gyűjtőútjáról, a mesemondó Tombácz Jánosról, s 
a világhíres szegedi paprika útjáról, amelynek 
munkásai között Bálint Sándor édesanyját , Kónya 
Annát is számon tarthatta. 

A posztumusz könyv utolsó fejezetének címe 
Emberek, müvek. Erről jegyzeteiben azt írja Bálint 
Sándor, hogy „végül néhány emberi portrét , illető-
leg művet muta tok be, amelyek talán rólam is el-
árulnak egyet és mást" . S ebben nem it tévedett. 

Azok az emberek : írók és költök, tudósok és kuta-
tók, akiknek személyéről vagy munkásságáról irt, 
jól mutat ják azt az irányt, azt a szemléletet, ame-
lyet közel érzett magához, amelyet Ö is magáénak 
vallott. Már a puszta felsorolás is soka tmondó: 
Móra Ferenc, Györffy István, Móricz Zsigmond, 
Tömörkény István, Ortutay Gyula, Lőw Imánuel, 
Kiss Lajos, Veres Péter, Pogány Péter, Erdélyi 
Zsuzsanna, Polner Zoltán. írásai műveket , munká-
kat ér tékelnek, de kijelölik az elvégzendő felada-
tokat is. Érdemes azért gyakran belelapoznunk 
kötetébe. 

Bálint Sándor hivő katolikus ember volt. Hite 
irányította életét , s adott neki erőt a nehéz évek 
elviseléséhez, a nehéz idők hasznosra váltásához. 
A háttérbe szorítottság éveinek termése között van 
a már említett szegedi tájszótára és vallási néprajzi 
nagy összefoglalója is. Egyenes jelleme, szerény-
sége sok pályatársát irritálta. Eszméi mellett azon-
ban akkor is ki tar tot t , amikor ez nem szolgált elő-
nyére. Ugyanakkor életének azokkal az eseményei-
vel, kapcsolataival, amelyeket később aprópénzre 
válthatott volna — nem egy magamutogató kor-
társától e l térően — sosem kérkedet t . 

A teljes életmű értékeléséhez ez a kötet is hozzá-
segít, jelezve egyes Bálint Sándor által is fontosnak 
tartott elemeket. A köztudat — a szakmai is — 
Bálint Sándort elsősorban a vallásos népélet kuta-
tójaként tar t ja számon. Kétségtelen, hogy ezen a 
téren alkotott legnagyobbat, elérve a tudomány 
európai szintjét . D e ha végigolvassuk Szeged váro-
sáról szóló városismertető könyveit, a szegedi pap-
rika monográf iá já t , Szeged reneszánsz kori művelt-
ségének összefoglalását, a szegedi jeles példabeszé-
deket és közmondásokat feldolgozó, módszertani-
lag is érdekes köteteit , s a részben már halála után 
megjelent négykötetes Szögedi nemzet című nagy 
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monográfiáját, úgy látjuk, hogy Bálint Sándor jár-
tas volt a művelődéstörténetben és gazdaságtörté-
netben, a nyelvészetben és irodalomtudományban, 
a település- és építészettörténetben és a művészet-
történetben egyaránt. Idegen nyelv ismeretén be-
lül latin tudása pedig olyan időbeli távlatokat nyi-
tott meg munkálkodása előtt, amelyeket főleg már 
említett vallási, néprajzi, művelődéstörténeti kuta-
tásaiban hasznosított. Alaposan felkészült volt a 
teológia, a liturgia- és egyháztörténet terén is. 
Györffy István kapcsán írta le Illyés Gyula az 
alábbi szavakat, amelyeket sok szempontból Bálint 
Sándorra is alkalmazhatunk, érvényesnek gondo-
lunk: „A néprajz talán az egyetlen tudomány, 
amely tűri még a polihisztort, sőt kívánja. A nép 
éiete egész világ, aki azt tanulmányozza, az egész 
világhoz kell annak értenie." 

Barna Gábor 

Dánielisz Endre: 

Arany- emlékek 
Nagyszalontán 

(Kriterion, Bukarest, 1984.) 

Esztendőről esztendőre tapasztaljuk, hogy nagy-
jaink emlékének ápolására rendszerint a kerek 
évfordulók, elsősorban a születésnapok szolgáltat-
nak alkalmat. Ennek jogosultsága nem vitatható, 
ám hogy két születésnap között hogyan gondolunk 
rájuk és miként gazdálkodunk örökségünkkel, 
arról jóval kevesebb szó esik. 

Dánielisz Endre hat Arany-tanulmányának az 
első számú értéke, hogy nem magáról a költőről 
szól, hanem kultuszának, szülővárosában történő 
ápolásáról. Következésképpen nem is „évfordulós" 
írások ezek, hanem értékes, nagyrészben először itt 
olvasható tényanyagot közölnek. Központi helyen 
áll köztük a nagyszalontai Arany János Emlékmú-
zeum történetét földolgozó tanulmány, mely 
a központi kultuszhely múltját tárja elénk tömören 
és azzal a szerencsés, különben természetesen 
adódó ötlettel, hogy az utókor tiszteletének 
minden helyi színterét és majd minden távolabbi 
emlékhelyét érinti. Több mint száz esztendő tükrét 
is elénk mutatja ez az írás: az emlékmúzeum 
gondolatának megtestesülését, a gyűjtemény gyara-
podását, a szomorú háborús károkat, majd az 
újraszervezés nehéz munkáját, amiben a szerzőnek 
is döntő szerepe volt. Minden további tanulmány 
a Csonkatoronyban elhelyezett múzeum történeté-
hez kapcsolódik, még a tárgyában legtávolabb eső 
is, amely egy kis szöveggyűjteménnyel szemlélteti, 
miként él ma a költő a szaloncaiak emlékezetében. 
A gyűjtemény Arany-portréinak, köztük a neveze-
tes Barabás-képnek a bemutatása, a kézirattár har-
ci cselekményeket átvészelt darabjainak leltározá-
sa, a vendégkönyv bejegyzéseinek földolgozása ma-
gukért beszélő, értékes olvasmányok. Végül ta-
lán a legérdekesebb a jegyzetekkel kísért terjedel-
mes bibliográfia: Arany János és a Múzeum a nagy-
szalontai sajtó tükrében. 

Szervesség és folytonosság, ez a két varázs szó jár 
az olvasó fejében a könyvet lapozgatva. Nincs még 
egy helység, ahol egy négyzetkilométernyi területen 
belül, szomszédos utcákban annyi nevezetes 
magyar író született volna, mint itt: Arany János 
mellett fia, László, Földi János, Zilahy Lajos, 
Sinka István. A város éppen nem könnyű időkben 
is őrizte és őrzi a hagyományokat. „Megnyugtató 
volt tapasztalnom — írja a szerző —, hogy kevés 
olyan tősgyökeres család akad a szülővárosban, 
ahol ne tudnának Arany Jánosról hosszabb-
rövidebb történeteket mesélni, vagy ahol költői 
tevékenységét ne ismernék." Mi pedig hozzáte-
hetjük, hogy ez az évszázadot átfogó krónika 
példatára annak, hogyan kell egy nagy ember helyi 
kultuszát ébren tartani. 

Dánielisz Endre évtizedeket áldozott az Arany-
kutatásra. Több száz írásából csak egy töredék ez 
a kötet. Helytörténettel, néprajzzal, pedagógiai 
szakírással is foglalkozik. Веке György nemrég 
megjelent bihari riportkötetében a negyven eszten-
dővel ezelőtt pályakezdő tanítót mutatja be, ma 
a nyugdíjba menetel évében Dánielisz Endre 
a kisvárosban élő tudós tanár típusa, aki 
könyvéből kitetszőleg még bizonyosan több Arany-
tanulmánnyal fogja megajándékozni a magyar 
művelődést. 

Kosa László 

Lencsés Ferenc: 

Mezőgazdasági idénymunkások 
a negyvenes években 

(Akadémiai, 1982.) 

Lencsés Ferenc könyve az Agrártörténeti 
tanulmányok című sorozat 10. kötete, hézagpótló 
munka. Az idénymunkásság történetével ugyanis 
átfogóan még nem foglalkozott történelmi iro-
dalmunk; jobbára csak az ebbe a fogalomkörbe 
tartozó summásság kérdése érdekelte íróinkat. 

Az idénymunkásság fogalmába tartozó kü-
lönböző csoportok meghatározása, élet- és munka-
körülményeik leírása pedig fontos feladat. Általa 
lesz lehetséges a mezőgazdasági munkásság egyik, 
tömegében is jelentős rétegének pontosabb meg-
ismerése, a termelésben és a társadalomban 
elfoglalt helyének meghatározása. Szóba kerül 
a műben a vándormunkások alkalmazásának két 
formája: az időbérben foglalkoztatottak között 
a napszámosok és' summások, a teljesítménybérben 
foglalkoztatottak között a szakmányosok és része-
sek munka- és bérfajtájának körülírása. 

A címben jelzett „negyvenes évek" időhatár 
ellenére a szerző kitér az idénymunkásréteg 
kialakulásának történelmi előzményeire. Az előz-
mények mindkét vetületét megvizsgálja; azt 
a szükségletet is, amely а XIX. század közepétől 
kapitalizálódásnak induló hazai mezőgazdaság 
gazdálkodási-termelési szerkezetváltása miatt, jel-
lemzően a kapás- és takarmánynövények termesz-
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tésére, s ál talában a mezőgazdasági árutermelésre 
való átállás fokozot t munkaerőigénye következté-
ben keletkezett , valamint azt a lehetőséget is, 
amely a kisparasztság elszegényedése miatt az 
agrárproletariátus tömegének kialakulásával a sza-
bad munkaerőpiacon mutatkozott . 

Nem mellőzheti a szerző a külföldi kitekintést 
sem. Dinamikus képet kapunk a belső munkásván-
dorlás és az ezt általában felváltó, a fejlettebb 
országok , felé irányuló, országhatárokon átívelő 
vándormozgalom kölcsönhatásáról Anglia, Fran-
ciaország, Lengyelország és Németország vándor-
mozgalmának példáján. Részletesen elemzi a szerző 
az I. világháború és a Tanácsköztársaság alatt és 
után kialakult viszonyokat a párhuzamosan kimu-
tatható munkaerőhiány és munkanélküliség szem-
pontjából. Az utóbbi egyik lehetséges . levezető 
csatornája, a kivándorlás nem kerülhet i el a szerző 
figyelmét, de természetesen ez csak annyiban 
érintheti e könyv témáját, amennyiben az ellen-
forradalmi rendszer éppen a belső munkásván-
dorlás megszervezésével, majd a németországi 
munkásközvetítéssel igyekezett megakadályozni a 
kivándorlást. Különösen az 1940-es évekre jellem-
ző, hogy az adminisztrat ív intézkedéseket nemcsak 
és nem elsősorban a fölös munkaerő elhelyezésé-
nek, lekötésének, a megélhetés szociális szempont-
jai vezérelték, hanem a nagygazdaságokban 
a haditermelés és az ál landó munkásállomány 
katonai behívása miatt kialakult fokozot t munka-
erőhiány. 

A munkásvándorlást elemző második fejezetben 
részletesen tárgyalja a szerző a hagyományosan 
vándormunkástömeget kibocsátó (Heves, Zala, 
Borsod, Vas és Békés) és fogadó (Fejér, Somogy, 
Pest, Veszprém, Komárom, Tolna , Baranya) 
megyék munkásviszonyait . Sokrétűen elemzi a 
negyvenes évek statisztikai adatai t . Az 1928— 
1943 közötti időszak munkásvándorlása szempont-
jából a szerző szerint igen lényeges tényező 
a Németországba irányuló munkaerő-közvetí tés. 
Ennek államközi szerződéseit, hivatalait, le-
bonyolítási módját részletesen mutat ja be Lencsés 
Ferenc. 

A harmadik, a munkásszerződésekről és munka-
körülményekről szóló fejezet igen sokoldalú 
forrásanyagra támaszkodik. Az irodalmi és le-
véltári adatok mellett itt nyílik leginkább mód 
arra, hogy a szerző felhasználja az egykori 
vándormunkások szóbeli vagy kinyomtatot t vissza-
emlékezéseit. A munka- és életkörülmények 
leírása, a mindennapok hangulatának megragadása 
ilyen forrásanyagra támaszkodva a legolvas-
mányosabb, legéletszerűbb. Segítségével az olvasó 
a vándormunkáscsoporton belüli társadalmi diffe-
renciálódást is nyomon követheti . Ebben és 
a következő, a munkabér kérdésével foglalkozó 
fejezetben is természetes módon kapcsolódik össze 
a legnagyobb munkáskibocsátó és befogadó Heves 
és Fejér megye adatanyaga. Különösen nagy erénye 
a szerzőnek az előszállási uradalom iratainak 
sokrétű elemzése. 

Lencsés Ferenc lényeges megfigyelése, amelyre 
egyébként többször is felhívta f igyelmünket , hogy 
a munkaszerződésekben, különösen a hathónapos 
summásokéban a legkülönbözőbb munkavállalási 

fo rmák együtt szerepelnek. A summásszerződésben 
például rendszeresen kikötik, hogy az aratási idő 
alatt a summást részes aratóként és részes cséplő-
ként fizetik, az őszi betakarítási munkák idején 
pedig szakmánybért (teljesítménybért) kapnak , 
vagy a tengeritörést és szárvágást akkordban 
végzik. A nem helybeli idénymunkások szállítását 
az uradalmak ál talában vállalják a szerződésekben, 
de ezért több napi „ angá r i á t " (munkabér nélküli, 
csak élelmezéssel számított munkanapot) kötnek 
ki. 

Az állami munkaerő-gazdálkodásról szóló fejezet 
szerkesztési elve némileg vitatható. Megállapításai 
fontosak, de ta lán máshová k ívánkoznának . 
A munkavégzés, munkabé r , előző fejezetei inkább 
a kereseti viszonyokat, a vándormunkások életkö-
rülményeit és társadalmi helyzetét tárgyaló kö-
vetkező, a könyvet záró részekkel kapcsolódnak 
össze, azokkal a lko tnak egyébként élvezetesen és 
sok tanulsággal, adatgazdagon megirt egységet. 
E n n e k kapcsán ismét ki kell emelnünk a sokoldalú 
forráskutatást , mint az egész mű nagy erényét. 

Demeter Zsófia 

Ujváry Ferenc: 

Bokréták a Galga-völgyében 
(Kiadja a Gödöllői Művelődési Központ, 
1984. 71 old.) 

Mi is volt a Gyöngyösbokréta , amelyről ma már 
ál ta lában keveset t udunk , s az is kicsit elmarasz-
taló? „Gyöngyösbokréta néven azt a rendszeresen 
visszatérő színházi látványosságot ismerjük, amely 
parasztcsoportok tánc-, ének- és játékbemutatóiból 
állt, Budapesten 1931-től 1944-ig minden év 
augusztus 20-a tá ján. A néptánc, népzene színpadi 
bemutatásával sajátos kulturális mozgalom bonta-
kozott ki Hatása a hagyományőrzés szempontjából 
is jelentős, de abban is, hogy a magyar parasztság 
körében addig egyedülállóan nagyszámú tömeget 
mozgatott meg. Nevezhet jük ezt a kulturális 
mozgalmat az a lakulóban lévő magyar néptánc-
mozgalom egyik legfontosabb szakaszának is."1 

Más meghatározások szerint a Gyöngyösbokréta 
kulturális parasztmozgalom az 1930—1940-es 
években, melynek a mai hagyományőrzés, népmű-
vészet köszönheti, hogy még van mit őriznie. 

Ujváry Ferenc tanulmánya időrendben tekinti át 
a bokrétás csoportok kialakulásától (1931) az 
utolsó Gyöngyösbokrétáig (1943) azt az ívet, 
melyet megjárt ez a mozgalom. Megpróbálja úgy 
tárgyalni a hét Galga vidéki község bokrétatörté-
netét, hogy szervesen beilleszti azt az országos 
események sorába. Tula jdonképpen könnyű dolga 
van, mert a hét faluból (Bag, Boldog, Galgahévíz , 
Galgamácsa, Szada, Tura , Zsámbok) néhány 
nagyon fontos szerepet játszott a Gyöngyösbokréta 
történetében, így pl. Boldog, ahol alakult , nevét 
szerezte. 

lPálti Csaba: A Gyöngyösbokrc ta története. Tánctanul 
minyi Tanulmányok. 1969—1970. 115 old. 
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A galgahévízi bokréta Notier Dezső ig. tanító vezetésével a Budapesti Városi Színház (ma Erkel Szín-
ház) előtt. (A gödöllői falutörténeti gyűjtés anyagából. Rpr.: Kincses Károly.) 

A szerző két ember ügyszerető tevékenységéhez 
köti a Gyöngyösbokréta kialakulását. „ A nép 
iránti szeretet, a népi értékek megmentésének 
vágya hatotta á t a Gödöllőn lakó Magyar 
Kázmért, akinek Kossuth Lajos utcai házában 
1752 darabból álló országos hírű népművészeti 
gyűjteménye volt. Az élő népművészetet is 
pártolta, s amikor 1925. június 14-én Gödöllőn 
országos tűzoltó- és leventeversenyt rendeztek, 
Magyar Kázmér indítványozta, hogy hívják meg 
erre a környék népviseletbe öltözött lakosságát. E z 
volt a Galga ment i községek első nyilvános 
bemutatkozása. N e m volt könnyű dolga a közsé-
gek szervezőinek. Parasztságunk akkor még 
zárkózott volt, nem szerette a nyilvános szereplést. 
Mikor megtudták, hogy mire hívják őket, azt 
mondogat ták: »Csak nem mutogatjuk magunkat?« 
Azért a bemutató megtörtént, sikeres is volt, 
s Boldogon ettől a naptó l számítják a népi együttes 
megalakulását." 

1928-ban Magyar Kázmér ny. főtanácsos 
népviseleti bemutatót szervezett, ahol Boldog, 
Cinkota, Csömör, Gödöllő, Kerepes, Mogyoród, 
Szada, Tura, Zsámbok vett részt. Egymástól nem 
túl nagy távolságra lévő települések ezek, mégis 
eltérőek a jellegzetességeik. Paulini Béláé az 
érdem, aki 1931-ben kezdi szervezni a később 
Bokréta, Gyöngyösbokréta névvel illetett mozgal-
mat. 

Az elnevezést ma is sokan keverik. Gyöngyös-
bokréta kizárólag az volt, amit Szent Is tván napján 

(augusztus 20.) vagy az azt környező napokban 
Budapesten rendeztek. Amit máskor, máshol ad t ak 
elő a csoportok az volt a Bokréta. A Gyöngyös-
bokréta első műsorát a Magyar Nemzeti Múzeum 
néprajzi osztályának segítségével állította össze 
dr. Ébner (később Gönyey) Sándor a fe lkeresendő 
községek között első helyen Boldogot említette. Az 
első szereplés alkalmával, 1931. augusztus 19-én 
a Városi Színházban 2200 néző előtt lépett fel 
Koppányszántó, Püspökbogád, Hortobágy, Öcsény, 
Szentistván, Kapuvár, Sellye, Nagykálló, Mezőkö-
vesd, Tiszapolgár és Boldog együttese. E n n e k 
a bemutatónak nagy sikere és sajtóvisszhangja 
volt. 

A következő években tovább folyt az új 
községek felkutatása, bevonása a mozgalomba. 
Paulini azokon a helyeken tudott új csoportokat 
életre hívni, ahol megfelelő helyi vezetőt talált, aki 
összeállította a csoportot, s begyakorolta a bemuta-
tandó szokást, táncot, játékot. Néhány év, 
s a Gyöngyösbokréta országos, sőt határa inkon túl 
is hírnevet szerzett magának . A csoportok már 
nemcsak az év egy meghatározott napján jöttek 
össze, s a bokréta nyomán ún. „vad bokré t ák" is 
alakultak, akik idegenforgalmi látványosságként 
eladták magukat a hazai és a külföldi látoga-
tóknak. 

Paulini Béla megszervezte a Magyar Bokré ta 
Szövetséget, valamint 1934-ben a Bokrétások 
Lapját. A bokrétás községek száma már csaknem 
százra emelkedett. 
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Nézzük meg, milyen műsorral szerepeltek 
pl. 1938-ban a Galga menti községek: Boldog: 
Májfa alatt bujtatót . . . ; Szada: Gyertyástánc, ahol 
a vőfély egyik kezében vőfélybottal, másikban égő 
gyertyákkal táncol a menyasszony t iszteletére; 
Galgahévíz: Örömkalács , pajtástánc (lakodalmi 
részlet); Tura : „Zö ldág" , mely a lakodalmak 
alkalmával kívánt termékenységet mutatja. Látszik 
tehát a Bokréta alapvetően hagyományőrző jellege, 
s ez az, amit igazán é r tékként könyvelhetünk el. 

Paulini halála után, 1946-ban a zsámboki 
Bokréta-nap keretében formailag újjáalakult a 
Bokréta Szövetség. Jogosan írhatta Ujváry Ferenc: 
„ A Galgavölgye büszke lehet rá, hogy az első 
bokrétás község innen került ki — Boldog — , de 
itt volt az utolsó Gyöngyösbokréta alakuló ülés is 
Zsámbokon" . A feloszlató rendelet száma: 
482.098/1948. B. M. 

A Bokréták a Galga völgyében cimű tanulmány 
nem vállalkozik arra , hogy megfelelő tárgyila-
gossággal ábrázolja a mozgalmat, valamint a 
Gyöngyösbokrétát övező társadalmi és kulturális 
környezetet, s a mozgalom körüli vitákat. Számos 
eredeti dokumentumot megismerhetünk, és igen 
sok új információt kapunk Ujváry Ferenc munká-
jából. 

Kincses Károly 

A KLTE Néprajzi 
Tanszékének kiadványai 

(Szerk.: Ujváry Zoltán) 

Téma, feldolgozásmód, kutatási helyek szerint és 
a szerzők személyében egyaránt változatos ki-
adványsorozatot vesz a kezébe az olvasó. Nézzük 
sorra a Folklór és. E thnográf ia 1983—1984-ben 
megjelent köteteit! 

Farkas József: Szatmári ember — szatmári táj 
című kiadványának bevezetőjében írók és költők 
vallanak a tájról. Majd a Szatmárra jellemző tárgyi 
néprajzi témákat, kérdéseket szakmai szemlélettel, 
egyben élvezetes stílusban tárgyalja a szerző. 
(Mindezek alapján a kötet út ikönyvként , vagy 
annak részeként ju thatna el azok közé, akikről 
szól.) A néprajz iránt érdeklődő, a vásárosnaményi 
múzeum kiállítását ismerő olvasónak fogalom 
a beregi keresztszemes kézimunka. Csiszár Árpád— 
Felhösné Csiszár Sarolta A beregi népi textíliák 
című kötetét lapozgatva felidéződik ez a kiállítás. 
A bevezetést olvasva és a szakirodalommal 
ismerkedve kiderül, hogy a beregi textíliák még 
nem kerültek a néprajzi köztudatba. Annál 
fontosabb a kötet megjelenése, amelyet elemző 
tanulmánynak is követnie kell. 

Huseby Éva Veronika: Fogalmak és élet történe-
tek az identitás vizsgálatához Cserépfaluban. 
Szociálantropológiai vizsgálat rendezett anyaga. 
Egy divatosnak is mondha tó , de korszerű fogalom, 
az identitás egy magyar faluban történt vizsgálatá-
val foglalkozik az amerikai kutató. A kötet az 
anyag feldolgozása közben készült, ezt a szerző is 
hangsúlyozza, bízva abban , hogy majd a „falu 

valóságát önmagáért és önmagában reflektáló 
tanulmány ami esetleges »nyugati« előítéletektől, 
etnocentrikus szemlélettől mentes" lesz. E n n e k 
a tanulmánynak a magyarországi megjelenését is 
várjuk. 

Csiszár Árpád: Szájról szájra, alcíme: Népi tudás 
és hiedelem Beregben. Felső-tiszavidéki református 
falukban lelkészként gyűjtötte és rendezte a kötet 
anyagát igényes néprajzi gyűjtői szinten. A gyűjtés 
az 1950-es és az 1980-as évek között tör tént 
boszorkányokról, azok prakt ikái ról : az ártásról és 
a rontásról, a halál körüli hiedelmekről. A kötet 
azt a már majdnem közhelyszerűvé vált megállapí-
tást cáfolja, hogy a reformátusok között nem élnek 
hiedelmek. 

A zsidóság történetéről — a fasizmus és 
a II. világháború idején tör ténteket kivéve — 
keveset tudunk . Közép-európai identitás tuda tunk 
kialakulásához szükséges a magyarországi zsidóság 
történetének ismerete. Sozan Michael könyve 
(Zsidók egy dunántúli falu közösségében) ehhez 
lehet adalék. A kötet egyik fontos mondandója , 
hogy a parasztok és a település zsidó lakossága 
között nem volt gyűlölködés. Egymásra utaltan és 
egymás által — bár különböző szokásrend és vallás 
szerint — éltek. 

Veres László: Erkölcsi normatívák és tevé-
kenységi típusok. Etikai kérdés vizsgálata a társa-
dalomnéprajz részeként. E d d i g a két szempont és 
együttes vizsgálatuk elhanyagolt területe volt 
a kutatásnak. A kötet Mátraderecske társadalmi 
rétegződését is jelző gazdaságtörténeti rajza után 
az erkölcsi normák é le tkoronként i kialakulását 
vizsgálja. Az ifjúkor tárgyalásánál és az utána 
következő, a szabályok betar tásának ellenőrzését 
bemutató fejezetekben kapjuk a falu társadalmi 
rétegeinek erkölcsi viszonyát és annak meg-
nyilatkozásait. 

A keleméri patrióta, Faggyas István rajzolni 
szerető gyűjtő munkája a Népéleti rajzok c. kötet. 
A karácsonyi köszöntéstől a lakodalom több 
mozzanatán át a református népéletig 33 képen 
elevenedik meg a hagyományos falusi élet. Rövid 
magyarázó szöveg tartozik mindegyik képhez. Az 
utolsó hét kép a szegényes református népéleti 
irodalomhoz jelent adalékot. 

Bödi Erzsébet: Egy magyarországi lengyel falu 
táplálkozása. A hazánkban — főként Kisbán 
Eszter munkájának köszönhetően — kialakult 
táplálkozás-kutatásmód alapján történik egy kis 
lengyel közösség táplálkozásának vizsgálata. A ná-
lunk számottevő nemzetiséget nem jelentő len-
gyelek kis csoportjának vizsgálatát történelmi 
sorsa és nyelvi, kulturális izoláltsága, ennek 
eredményeként fennmarad t archaikus ételek is 
indokolják. Változás-vizsgálatra is volt lehetőség, 
ezt a fogalom hangsúlyozása nélkül meg is tette 
a szerző. Az archaikus lengyel ételek mellett 
a múlt század végi szlovák és a XX. század eleji 
magyar hatást is bemutatja. 

A legvaskosabb kötet, a Tanulmányok Szatmár 
néprajzához címűt Farkas József közreműködésével 
Ujváry Zoltán szerkesztette. Ez a munka — az 
utószó szerint — Gunda Béla vezetésével 31 éve 
megkezdődött — a korábban esetlegesen folyó — 
vizsgálatok eredménye, fel tehetően a kutatás egy 
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szakaszát jelzi. A táj eddigi kutatását Dankó Imre 
összegzi a tájra vonatkozó minden lehetséges 
irodalom megadásával. Amit a köteteket la-
pozgatva is észrevesz az olvasó, azt D a n k ó 
megerősíti, hogy ilyen sorozatot az egyetemi 
szakmai irányítás mellett a megyei és városi 
szervek és szervezetek anyagi összefogásával lehet 
létrehozni. Ebben a kötetben Gunda Béla: 
A szatmári hagyományos népi műveltség etno-
geográfiai helyzete című tanulmánya elején meg-
adja az etnogeográfiai vizsgálati módszer jelenté-
sét. A néprajzban a történeti források hiánya miatt 
a „ formák, a jelenségek elterjedésének gondos 
vizsgálatával", emellett a nyelvtudomány segítségé-
vel kell megrajzolni a népélet alakulását. Ezzel 
a kiinduló ponttal főként tárgyi néprajzi jelensége-
ket vizsgál a szerző, miközben véleményeket 
ütköztet, koncepciót fogalmaz meg egy-egy kérdés 
kapcsán. A jövő feladatai között fontosnak tartja 
Szatmár-Bereg néprajzi at laszának elkészítését és 
a gazdaságtársadalmi viszonyokkal történő foglal-
kozást. A tanulmánykötet folytatásaként Orosz 
István Szatmári népélet a XIX. században címmel 
rövid agrártörténet i rajzot ad. Majd négy, a tárgyi 
néprajz egy-egy kérdését vizsgáló tanulmány 
következik. Dám László: Szabolcs-Szatmár megye 
népi építészetének táji tagozódása című írásában 
felvázolja az azonos rendeltetésű építmények 
kistájak közötti hasonlóságokat és különbségeket. 
Paládi-Kovács Attila a magyar szekér sorsát 
vizsgálja a Kárpát-medencében. A szekérrel 
kapcsolatos kutatások nemzetközi irodalmának 
bemutatásával a téma iránti érdeklődést is illuszt-
rálja. Majd a kocsi magyar eredetének kö-
rülményeit, változatait határozza meg a nyelvészet 
bevonásával. További fe lada tnak tartja a táji 
típusok meghatározását. Ugyanakkor a Kárpát-
medence kerekes járműve most már nagyjából 
meghatározható, állapítja meg. 

Hogy miért került be a kötetbe négy, a kocsival 
foglalkozó tanulmány? E n n e k indoklásául Farkas 
Józsefet idézem: „Egyszóval alig van az esztendő-
nek olyan napja, amikor a szekérbe ne kellene 
befogni" . . . „ a szekér és a kocsi szerves része volt 
a régi paraszti életnek az ember születésétől 
a haláláig." Lovaskocsik és szekerek című írásában 
a kocsi tör ténete és a magyar szekértípusok vázlata 
után saját szatmári gyűjtéseit muta t ja be a szekér 
formájáról, készítéséről és használatáról. írása 
78 szócikkből álló szómagyarázattal egészül ki. 

Szabadfalvi József: Adatok Já rmi juhászatához. 
Szatmár juhászatának kevés irodalma van. 
A szerző a Jármiban 1961-ben végzett gyűjtésével 
nyújt adalékot Szatmár juhászatának feldolgozásá-
hoz. A bemutatot t anyag is igazolja azt, hogy a jó 
adatközlő megfogalmazásait idézetként lehet fel-
használni, mert a népi tapasztalat nyelvi kifeje-
zésre is a népi kultúra része, ér téke. 

Selmeczi Kovács Attila: Kézimalmok Kelet-
Magyarországon. A kézimalmoknak a jelzett tájon 
több, egymástól történetileg elhatárolható alaptípu-
sával ta lálkozhatunk. Egy-egy típust történeti és 
európai összefüggésben is vizsgál a tanulmány 
írója. A témáját összegző, értékelő cikkek sorába 
tartozik. 
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Ferenczi Imre< (Bűbájos kocsisok a szatmári 
népéletben) a kitartással kapcsolatos, a táltoshoz 
fűződő emlékekig vezető, a kocsis ténykedésével 
összefüggő hiedelmekkel foglalkozik. A mondákat , 
történeteket motívumaik alapján t ípusokba sorolja. 
A mondák gyökerét a régi falu valóságát és 
hiedelmét szoros kölcsönhatásban látó szellemi 
atmoszférájában határozza meg. 

A kocsihoz és részeihez az emberiség története 
során sokfajta hiedelem kapcsolódott, talán először 
kultikus tárgy volt. — így összegezhető egy 
mondatban Ujváry Zoltán tanulmányának (Szekér-
kocsi a folklórban) első fele. Majd a régészet és az 
ősi mondák példái után a szatmári változatok 
jelennek meg. A szerző a közlekedés kialakulásá-
nak kezdetén élő kultuszoktól a szekér-kocsi 
szólásokig ter jedő folklorisztikai hagyomány vizsgá-
latát határozza meg a jövő feladataként . 

Miért került egymás mellé a kiadványsorozatban 
az európai ívű összegzés, alapkutatást jelentő 
feladatmeghatározás gyűjtéssorozatok bemutatásá-
val, összegzésével? — merülhet fel a kérdés az 
olvasóban. A kuta tók, muzeológusok és az 
önkéntes gyűjtők egymás melletti munkájával is 
csak nagyon viszonylagos teljességgel dolgozható 
fel a hagyományos paraszti kultúra. Ennek 
megvalósítához azonos publikálási lehetőséget kell 
teremteni. Ezt — az érintett intézmények, szervek 
segítségével — a Debreceni Néprajzi Tanszék 
sikeresen meg is valósítja. 

Szűcs Judit 

A Művelődés 

(Bukarest, 194»—1985) 

Az 1940-es évek második felében reményteljesen 
induló romániai nemzetiségpolitikai légkör felsza-
badította az ott élő magyarság népi kezdeményező-
készségét. Bekapcsolódott Románia újjáépítésébe. 
Részt vett a tömegkultúrában. E n n e k helyzetét 
akkor Balogh Edgá r határozta meg találó 
pontossággal: „. . . a népforradalmi szakasz lendü-
letét ismerhetjük fel a népdal, néptánc, népszoká-
sok, népviselet — általában a még élő falusi foklór 
— előtérbe jutásában a munkások kórusai és 
színjátszókörei mellett. Alapelvvé vált, hogy 
a hagyományos népi értékekben rejlő közösségi 
energiát egy új tömegkul túra demokrat ikus alakítá-
sába kell beilleszteni, serkentve a népi önkifejezés 
és nemzetiségi sajátosság (kiemelés tőlem) új 
kommunikációs formáinak létrejöt tét ." ' 

Ennek a szellemnek gyakorlati érvényesülései 
elősegítendő hagyja el a nyomdát, 1948. július 
havában, a Művelődés folyóirat (kezdetben, 
1956 májusáig, Művelődési Útmuta tó néven). 
A kiadványt a Művészet- és Tájékoztatásügyi 
Minisztérium felügyelete alatt szerkesztik, főleg 
falusi és kisvárosi művelődési o t thonok részére. 
Megindítóinak eredeti szándéka: a nagymúltú 
erdélyi falusi művelődési egyletek (színjátszó 
együttesek, da lá rdák , olvasókörök) váljanak az 
anyanyelvápoló népi közösségek központjaivá, 
őrizzék a magyar népi sajátosságokat, de ugyanak-



kor terjesszék az új társadalmi eszméket is. Ily 
módon tervezik bekapcsolni a magyarság, különö-
sen a székely népcsoport tömegeit, a radikális 
társadalomátalakítás folyamatába. A Magyar Népi 
Szövetség őszinte hittel vállalja a feladatot. Átérzi , 
hogy az újonnan kijelölt politikai határok közé 
került közösségének jövője csak így biztosí tható: 
az egész ország gazdasági és szellemi felemelkedé-
sétől, a demokrácia érvényre juttatásától függ az 
erdélyi magyar nyelvközösség sorsa is. A közös 
munka vállalása — vallják a Népi Szövetség 
vezetői — meghozza a történelmi megbékélést, és 
tartós jogokat ad az újjáépítésben részt vevő 
magyarság nemzeti azonosságának megtartásához. 

A folyóirat első számának vezércikkét Balogh 
Edgár írta. Mint a Sarlós mozgalom egykori 
szellemi vezetője, tömören fogalmazza meg, mit 
kíván a haladó magyar értelmiség a tömegkultúra 
irányitóitól: „Élő kultúrát akarunk... írótól, 
művésztől, tudóstól azt kívánjuk, hogy a nép írója, 
a nép művésze, a nép tudósa legyen, vagyis 
azonosítsa magát a néppel, fejezze ki annak 
törekvését, és küzdelmeit."1 A folyóirat megjelenése 
egybeesik az 1848-as szabadságharc centenáriuma 
alkalmából rendezett ünnepségekkel. A népfor ra-
dalomra való nagyszabású emlékezéssorozat lehe-
tőséget ad arra, hogy a — háború alatt és 
közvetlen utána sokat szenvedett , a csapásoktól 
elcsüggedt — magyarság újra visszanyerje közéleti 
aktivitását. A kulturális műsorokat Petőfi és 
Balcescu jegyében rendezik szerte Erdélyben. Az 
előadásokon csaknem 10 ezer magyar szereplő — 
dalos, népi táncos, színjátszó — vesz részt. 

A fellendülés azonban már a következő évben , 
1949-ben váratlanul megtorpan. A nemzetközi 
politikában kialakult hidegháborús légkör, a sze-
mélyi kultusz érvényre jutása, erősen éreztet i 
hatását a kulturális életben, a magyar közművelő-
désben. Letartóztat ják, majd koholt vádak alapján 
elítélik a Magyar Népi Szövetség szinte vala-
mennyi vezetőjét, köztük Balogh Edgárt is. A me-
zőgazdaság kollektivizálásának kezdetleges 
módszerei hátrányosan megváltoztat ják Székelyföld 
magyar nemzetiségű parasztságának életvitelét. 
A tömegkultúrában eluralkodik a sematizmus, 
a színvonaltalanság. A lapban, kulturális ismeretek 
helyett, főként általános agrotechnikai tudnivalók 
és a kulákok (többnyire ,,álkulákok") leleplezésé-
ről tudósító híradások kapnak teret. A ha ladó 
szellemű magyar nyelvű írók, újságírók, művészek 
egy része háttérbe húzódik, más részük pedig, mint 
a Magyar Népi Szövetség aktivistája, néhány évre 
börtönbe kerül. Tartalmi változásra utaló jeleket 
csak 1952-től, a Magyar Autonóm Tartomány 
megalakulásától kezdve tapasztalunk. 

Ez időtől, a négy székely megye — ahol a k k o r 
a romániai magyarság egyharmada élt — bizonyos 
fokú közigazgatási sajátosságokat élvezett.4 E n n e k 
fejében viszont, 1953-ban formálisan is megszűnt 
a Magyar Népi Szövetség. A magyarság érdekkép-
viseletében bekövetkezett szervezeti változások 
befolyásolták a folyóirat szerkesztési gyakorlatát, 
összeolvaszt ják a Népmüvelés című időszaki 
kiadvánnyal, így átveszi ennek korábbi fe ladatkö-
rét is. Ugyanakkor r i tkábbá válnak az agro-
technika kétes eredményeit ismertető c ikkek. 

Bővül az irodalmi anyag, megszólalnak a fiatal 
költők, köztük Majtényi Erik, Létay Lajos, Szász 
János, Páskándi Géza, Kányádi Sándor, az idő-
sebbek közül Szabédi László, Szemlér Ferenc, 
Gellért Sándor, Tompa László hallat ja hangját. 
Jóllehet a szerkesztők még ez időben is abban látják 
a művelődési ot thonok — szinte egyedüli — 
feladatát, hogy „felvilágosítsák a dolgozó pa-
rasztságot, a terménybeszolgáltatás teljesítésének 
jelentőségéről" — mégis, az 1950-es évek közepé-
től, újra megnyílik a kitekintés lehetősége a 
magyarországi művelődés felé. Megemlékeznek 
a lapban Kisfaludy Károlyról, méltat ják Móra 
Ferenc, Kazinczy, Batsányi irodalmi munkásságát. 
Verseket közölnek Arany Jánostól, József Attilától, 
Illyés Gyulától és Benjámin Lászlótól. Halálának 
100. évfordulója alkalmából méltat ják Vörösmarty 
Mihály é letművét . Jagamas János megkezdi Ismer-
jük meg zenei anyanyelvünket című, hasznos zenei 
ismeretterjesztő sorozatát. Kia lakulnak a kultúra 
különböző ágait rendszeresen ismertető rovatok: 
képzőművészetről, műemlékekről, múzeumokról je-
lennek meg tájékoztató cikkek. A táncház-
mozgalom csíráját Haáz Sándor e k k o r megkezdett 
cikksorozata ültette el a fiatalság szívébe. Jancsó 
Elemér irodalomelméleti témákról cikkezik, és 
megjelennek az erdélyi néprajztudomány új nemze-
dékének (dr. Kós Károly, Nagy Olga, Faragó 
József, Nagy Jenő) a népi kultúra hagyományos 
értékeit fel táró rövid tanulmányai . A székely 
tájegységekben megélénkülnek a néptánc-és a nép-
jeneegyüttesek. Ösztönzően értékelik ezeket 
a bemutatkozásokat. A gyímesi csángók együttesé-
ről ír ják: „Különös varázsa van a most színpadra 
lépő énekkarnak . Gyímes egyik településének, 
Gyímesközéploknak a fiataljai . . . régi csángó 
népdalokat énekelnek. Az egyszerű népviseletű 
csángó fiatalok ajkán felcsendülő népdalok ott 
születtek a kristályvizű gyímesi pa takok mentén, 
a zöldellő ré teken, a legszebb dombhaj la tokon. Hű 
kifejezői a nép régi vágyainak, a csángó fiatalok 
szerelmének." Hosszú hallgatás u tán , ismét hírt 
kapunk a moldvai csángók közművelődéséről 
is. Riport jelenik meg a Lészpedi és Onyest6 (ma 
Georghiu Dej város) községben működő csángó-
magyar kulturális csoportok tevékenységéről. 
A lészpedi színjátszó csoport „Bákóban a Partizán 

"Balogh Edgar: Hídverők Erdélyben 1944—1946 17. old. 
'Művelődési Útmuta ló 1948 1. sz. 
JU. o. 
4A többség, a magyar nemzetiség ké tha rmada továbbra is az 
autonóm területen kívül élt, a ha tá r menti sávon, Kolozsvá-
rott és környékén, Kalotaszegen, Brassó megyében. 
Mezőségen, az erdélyi városokban, Bukares tben , Moldvá-
ban és kisebb szórványokban. 
'Művelődési Útmuta tó 1954. 6. sz. : Lészpeden „a meglévő 
mellé új , fehér fa lú , piros cserepes iskola épült, ahová 
bevezették az anyanyelvi oktatás t is . . . A falu ú j tanítói , 
a néphez hűséges tanítók a t an í tványokka l közösen húzták 
fel az iskola falát . . . Néhány rövid év alatt Lészpeden 
600 fe lnőt t csángó tanult meg í rni—olvasni . . . Ebből 
a faluból soha nem került ki népét szolgáló értelmiségi, 
s most a népi demokrat ikus rendszerben létrejött új iskola 
neveltjei. J á n ó Ilona és Csonka Anta l a bakói pedagógiai 
iskola magyar nyelvű tagozatán készülnek a nevelői 
pályára ." 
Onesten Varga István nevezetű a román nyelvű iskola 

igazgatója, az önálló magyar nyelvűé pedig Ravasz István, 
a helység tar tományi képviselőjének neve: Simon István. 
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bőrgyárban munkások előtt játszotta el a Mezítlá-
bas menyasszonyt? Később sorra járták a környező 
falvakat is." Onestről megtudhatjuk még, hogy 
lakóinak fele még mindig magyar és a Névnapi 
ajándék, meg a Zsuzsa néni póruljár című 
színdarabbal szórakoztatják a közönséget. 
Nemcsak otthon, a környéken is. ,,Ezekkel 
a darabokkal nem csak Onesten, hanem Újfaluban, 
Szitáson, Szőllőhegyen és Bohánán is felléptek 
a színjátszók"* — írja a riporter. 

Idővel bővül a közművelődés területe, előtérbe 
kerülnek a tárgyi néprajz, a népművészet 
hagyományai: versenyeket, kiállításokat rendeznek 
a legszebb alkotásokból. Népművészeti körök 
alakulnak, tevékenységükről, gondjaikról hírek 
jelennek meg. Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit és 
Nagy Jenő módszertani cikkekben, és egy-egy 
tájegység hagyományos értékeit bemutató tanul-
mányban hívja fel a figyelmet erre a területre. De 
csak a kezdeti lépésekre jut idő, az intézményesí-
tett támogatás elmarad. Dr. Kós a hivatalos 
irányítást, a tapasztalatok szervezett cseréjét, 
a rendszeres publikációk lehetőségét hiányolja. 
,,Nagyszámú és tehetséges népművészeink alkotó 
tevékenységét hivatalos részről még mindig nemtörő-
dés és hozzá nem értés kíséri. Pedig kultúrforra-
dalmunk egyik fókérdése a népművészet. . . Széles 
alapon megszervezett munkával kell feltárni minde-
nütt a népművészet értékes helyi hagyományait. . . 
az egész társadalom tulajdonává keU. tenni." 
Buzdítása sokakra serkentően hat, különösen az 
önkéntes gyűjtők népes táborát mozgatja meg. Ám 
a Népi Szövetség által 1945-ben meghirdetett, 
tömegkultúrát támogató útra, nehéz a visszatérés. 
1959-ben megszűnik az önálló magyar nyelvű 
Bolyai Tudományegyetem, a következő évben pedig 
átszervezik a Magyar Autonóm Tartományt. Terüle-
tét hátrányosan módosítják: magyar lakosságú 
településeket elcsatolnak, máshol román többségű 
területekkel pótolják. Nevét Maros-Magyar Auto-
nóm Tartományra változtatják. Az új közigazgatási 
egységben a magyar nemzetiségű lakosság aránya 
62%-ra csökken. A közigazgatási változások 
kihatnak a folyóirat szerkesztési munkájára is. Te-
matikája ismét beszűkül, hasábjairól főképpen 
a nemzetiségi sajátosságokat tükröző, színvonalas 
népismereti írások szorulnak ki. A népművészeti 
mozgalom tömeges méretű kibontakozása, az elért 
eredmények közkinccsé tétele megint elmarad. 
A gyengén szerkesztett lapnak ez időben egyéni 
olvasói nincsenek, 1000—1500 példányban jelenik 
meg. Induláskor állami támogatásból tartja fenn 
magát, majd a művelődési intézmények kötelező 
előfizetése biztosítja a megjelenéshez szükséges 
pénzügyi forrást. 

1960 és 1965 között — az ismételt átszervezések 
következtében — felügyeletét az Oktatási és 
Művelődési Minisztérium, majd — rövid ideig — 
a Szakszervezetek Központi Tanácsával közösen 
látja el. 1965 után pedig a Művelődés- és 
Művészetügyi Állami Bizottság gondozásába kerül. 
Megváltozik a szerkesztőbizottság összetétele is: 
kezdetben a nyolc fő között van egy magyar is, 
halála után azonban hosszú ideig nincs magyar 
nemzetiségű tagja. Érezhetően háttérbe szorul az 
anyanyelv használatának, s a szülőföldhöz kötődő 

népi kultúrának ápolása. Ez a tény — az általános 
művelődéspolitika félreértelmezett elvein túl — 
erősen meghatározza a lap által követett irányvo-
nalat. Hatvanoldalas terjedelméből, alig egy 
oldalon foglalkozik a magyarlakta területek életé-
vel, kulturális gondjaival. A Maros-Magyar 
Tartomány művelődési eseményeiről szinte tudo-
mást sem vesz. A cikkek zöme fordítás, színvo-
naltalanul megírt, életidegen témákról. 

Ennek az elvnek, mint közművelődési gyakor-
latnak a hatástalansága az 1960-as évek közepére 
nyilvánvalóvá válik. Felismerik annak tartha-
tatlanságát is, hogy magyar értelmiség mellőzésével 
folytassanak a magyarság között tudatformálási 
tevékenységet. A magyar értelmiség azonban azt 
a cselekvőképességet, mellyel a Magyar Népi 
Szövetség kezdeti éveiben, vagy akár a Magyar 
Autonóm Tartomány fenállása idején még rendel-
kezett, már nem nyeri vissza. Az 1965-ben 
bekövetkezett szerkesztőbizottsági átszervezés is 
csupán arra szorítkozik, hogy a tizenöt tagú 
bizottságba, egy személlyel, Szemlér Ferenc költő-
vel képviseltesse a magyar nemzetiséget. A válto-
zás azonban megkezdődött. Minden bizonnyal 
Szemlér Ferencnek köszönhetően, újra megszó-
lalnak a folyóiratban a költők: Majtényi Erik, 
Hervay Gizella, Farkas Árpád. Sütő András egy 
rövid cikkben a zenei anyanyelvről fejti ki 
véleményét. Az ekkor már népszerű író egyértel-
műen utal arra, hogy a magyar nemzetiség számára 
a tömegkultúra útja, az eddigiektől eltérően, 
másfelé keresendő. Javasolja a Balogh Edgár által 
egykoron megfogalmazott elvekhez való visszaté-
rést, annak folytatását: ,,Ezen a tájon a folklór 
kimeríthetetlen kincsforrásai csörögnek . . . A zenei 
anyanyelv minden nemzet kultúrájának alapvető 
tényezője" — vallja Bartók és Kodály eszmei 
örökségében bízó hittel. S «^dalversenyek rende-
zésére szólít fel. Szász János írása ugyancsak 
a tévúton járó népművelést kívánja új mederbe 
terelni, amikor megemlíti, hogy „bizonyos formá-
kat láthatóan meghaladott az idő . . . Az ízlésneve-
lés, erkölcsnevelés terén művelődési intéz-
ményeinkre hovatovább mind több tennivaló 
hárul." A felismerések nyomán 1967-ben sza-
bályozzák a művelődési intézmények működését. 
Újra előtérbe kerülhetnek a folklórcsoportok. 
Sokévi szünet után ismét szó eshet az anyaországi 
kultúráról: Móricz Zsigmond halálának 25. évfor-
dulója alkalmából megemlékeznek munkásságáról, 
közlik a Hét krajcár című elbeszélését, megjelente-
tik Veres Péter — még 1962-ben írt — Panait 
Istriati műveit méltató esszéjét. 

1968-ban, közigazgatási átszervezések következ-
ményeként, megszűnik a Maros-Magyar Autonóm 
Tartomány. Ezzel egy időben azonban, csaknem 
egy évtizedes időtartamra, új folyamat indul 
a nemzetiségi népművelésben. 1980-ban, visszate-
kintve, dr. Kós Károly így jellemzi ezt a periódust: 
„Figyelemre méltó, hogy a Szocialista Művelődési 
Tanács folyóirata, a Művelődés, a népi műveltség 
iránti két évtizeden át tanó érzéketlenség után (mely 
alól csak az 1955—1958-as évek jelentettek 
kivételt), 1968-tól újult meg végleg, s azóta 
mindenik számában közöl több eredeti néprajzi írást 
is."9 
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1969-ben a Művelődés- és Művészetügyi Állami 
Bizottság irányítása alá kerül a folyóirat. A négy-
tagú szerkesztőbizottságban V. András János 
képviseli a magyar nemzetiséget. A megjelenő 
számok határozott szerkesztési elvek jegyét viselik 
magukon, egyértelműen kifejezik, hogy a lap 
a magyar nemzetiség közművelődésének gazdája 
akar lenni. Színvonalas cikkek tanúsít ják ezt a 
szándékot , és azt, hogy az erdélyi magyarság ezer-
éves hagyományainak ápolására törekszik. Új 
rovatok indulnak a megváltozott fe ladatok elősegí-
tésére. Megújul a Játékszín rovat, a korábbi 
sematikus jelenetek helyett valódi ér tékek kapnak 
nyomdafestéket (Csokonai: Karnyóné, Tamási 
Arán: Énekes m a d á r ; Kallós Zoltán Moldvai 
guzsalyas címmel dramat ikus játékot állít össze 
gyűjtött anyagából). Megerősödik és a folyóirat 
egyik legértékesebb részévé válik a Vadrózsa, 
a népművészeti írások rovata. Sorra nyomdafesté-
ket látnak az erdélyi folklór és tárgyi néprajz 
avatott kutatóinak értékes, népszerű formában 
megírt dolgozatai. Ezek a határokon túl is 
érdtklődést keltenek. Rendszeresen publikál ebben 
Faragó József, Ráduly János, Nagy Olga, Gazda 

Klára, Jagamas János, Nagy Jenő, Seres András, 
Szentimrei Judit. Kallós Zoltán cikksorozatban 
teszi közzé moldvai és mezőségi gyűjtéseinek 
legszebb darabjait. í rásaikkal nemzedékeket ne-
velnek a hagyományos népi kultúra értékeinek 
megbecsülésére, értő szeretetére és a gyűjtőmunka 
módszereinek elsajátítására. D r . Kós Károly — aki 
a lelke és motorja ennek a megújulásnak — és 
dr. Molnár István, a rendszeres publikációkon túl, 
kitűnő módszertani cikkekkel sietnek az egyetemi 
oktatás hiánya miatt alapismeretekkel nem rendel-
kező önkéntes gyűjtök segítségére. 

A megváltozott szellem élénkítőleg hat a közmű-
velődés helyi munkásaira. Ráduly János kibédi 
folklorista tapasztalata szer int : „A falusi mű-
kedvelő mozgalom az utóbbi években egyre 
színesebbé, egyre tartalmasabbá vált. Ez t az új 

7Sütő András és Hajdú Zoltán közösen irt egyfelvonásosa. 
'Bakó környéki csángó települések A Művelődési Útmuta tó 
1955. 7. száma szerint: ,,A moldvai csángók lakhelye Jasi 
ta r tomány Román raionja. Bak" tar tomány Bákó. Tirgu 
Ocna . Buhusi . Moinegti r a jon ja i . " 
'Népismere t i Dolgozatok. (Criterion, Bukarest , 1980. 
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pezsgést nagyban elősegítette a népi hagyományok 
újra fölfedezése és beépítése művelődési életünkbe. 
A helyi népszokások fölelevenítése, a végtelenül 
gazdag helyi népköltészet hasznosítása által kitá-
gultak a műkedvelés lehetőségei."1 0 Még az 
1969-es év folyamán bekapcsolódik a szerkesztés 
munkájába — az impresszum tanúsága szerint — 
Be ke György, dr. Kós Károly és Sütő András. 
További közreműködőket k ívánnak az ú jonnan 
létrejött rovatok is, a Tárlat, a Muzsika, az 
Enciklopédia, a Pegazus, a Krónika. A nyelvi 
műveltség kérdéseiről, a helynévgyűjtés jelentősé-
géről Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gálffy Mózes, 
Murádin László; az erdélyi tá j nagy múltú 
műemlékeiről B. Nagy Margit, a régi diákszín-
játszás hagyományairól Enyedi Sándor ismeretter-
jesztő sorozatai keltik fel az olvasók figyelmét. 
Az Enciklopédia művelődéstörténeti rovatnak 
rendszeres munkatársa Benkő Samu, Csetri Elek, 
Demény Lajos, Vasas Samu, Jakó Zsigmond. 
A Tárlat-ban Murádin Jenő, Gazda József, Banner 
Zoltán és mások írásai ismertetik az erdélyi magyar 
képzőművészet múltját és jelenét. 1970-ben Bar tók 
Béla, 1972-ben pedig Kodály Zol tán emlékszám 
készül, benne a zenész Nagy István, Lakatos István, 
Almási István rövid méltató írásai, s megjelenik 
Bartók Miért és hogyan gyűjtsünk népzenéti című 
tanulmánya. Bemutatják néhány magyar többségű 
— vagy egykor magyar többségű — néprajzi 
kistáj, illetve patinás város tör ténelmét , jelenét, így 
a Fekete-Körös völgyéről, Aradról, Szilágyságról 
(benne: Zilahról), Torockó-Aranyosszékról készült 
művelődéstörténeti összeállítás. Sajnos, ezek a táj-
egységi tematikus számok korán abbamaradnak, 
nincs folytatásuk. Az aradi vé r tanúk kivégzésének 
120. évfordulóján szép megemlékezés méltat ja 
a szabadságharc mártírjait, erősítve a magyar 
nemzetiség történelmi tudatát . A Pegazus rovat 
jelenkori magyar költők verseiből nyújt ízelítőt: 
megszólal a lapban Kassák Lajos, Fodor András, 
Illyés Gyula, Nagy László. Mellet tük helyet kapnak 
az erdélyi f iatalabb nemzedék képviselői is: Farkas 
Árpád, Király László, Szőcs Kálmán, Magyari 
Lajos. Az írott szó, a könyvkul túra terjesztésében 
tovább bővül a feladat 1974 után, mert megszűnik 
a Könyvtári Szemle és ennek dolgát is a folyóirat 
vállalja magára. Negyedévenként , Könyvtár cím-
mel megjelenő melléklettel tesz eleget ennek 
a kötelezettségének. A kezdet kiválóan indul, 
a Balogh József szerkesztésében összeállított mel-
lékletekből kivált az ex libris műfa já t és erdélyi 
művelőit, gyűjtőit bemutató cikkek, illusztrációk 
válnak a folyóirat díszére, s bizonyulnak időt 
állónak. E n n e k a kiadványnak köszönhető, hogy 
a kisgrafikának ezt a sajátos npűfaját, néhány év 
alatt, oly népszerűvé tették, hogy — Gábor Dénes, 
dr. Demeter Jenő jóvoltából — hazánkban is 
keresetté váltak az erdélyi művészek alkotásai. 
A melléklet nyilvánosságot teremtet t a könyvgra-
fika és fametszés olyan jeles művészeinek, mint 
Cseh Gusztáv, Deák Ferenc, Feszt László, Imets 
László, Plugor Sándor, Vecserka Zsolt. 

Az elért tartalmi gazdagodás és színvonal-
emelkedés jelentkezik az olvasottságban is. Pél-
dányszáma 5000-re emelkedik, s gyakori hiánya 
a magyarlakta településeken. Érdeklődés mutatko-
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zik iránta a magyarországi olvasóközönség részérő 
is. Mindez az időben következik be, amikor a; 
1973. évi tanügyi reform miatt iskolák átszervezé 
sére kerül sor, hátrányosan megváltozik a magyal 
anyanyelvű alap- és középfokú oktatási intéz 
mények száma és befogadóképessége. 

A népismereti publikációk térnyerésével egy 
időben, szinte tömegmozgalommá válik a tárgyi 
néprajzi hagyományok, a paraszti élet és a ki-
smesterségek eszközeinek gyűjtése, a szellemi 
néprajz körébe tar tozó kincsek tudatos feltárása. 
A műkedvelő népzene- és néptánckutatás, a nyelv-
járás- és helynévgyújtés, a családi szájhagyományok 
lejegyzése, megmentése valódi reneszánszát éli. 
Csupa olyan szakterület , ahol a megsokasodott 
önkéntes gyűjtők — alapismeretek hiányában — 
módszertani eligazítást, tanácsokat és közlési lehető-
séget várnak. Ebben a folyóirat nagy segítséget 
nyújt. Rendszeres lehetőséget teremt a sikeresebb 
dolgozatok megjelenésére, ösztönöz az elvégzen-
dő fe ladatra : „ . . . minden nemzet, nemzetiség, 
néptöredék hagyományos népi kul túrája rendelke-
zik olyan, az anyanyelvhez hasonló értékű, sajátos 
kifejezési formákkal is, melyek alkalmas közegként 
jöhetnek számításba a korszerű szocialista kultúra 
asszimilálásánál és átértékelésénél, s így ismeretük 
és alkalmazásuk a közművelődésben nem nélkü-
lözhető, jelentős fe lada ta" — állapítja meg 
a mozgalom fáradhata t lan munkása , dr. Kós 
Károly. És azt is hangsúlyozza: „Népi kultúránk 
(mint bármely népi kultúra) lényegében a népi 
anyagi, társadalmi és szellemi élet közösségi 
szabályozóinak összessége, s így, a beszélt nyelv 
mellett, a dolgok teljes megértése és a teljes 
önkifejezés része."" Fontosságban tehá t , közvetle-
nül az anyanyelv után következik. E z a döntő 
felismerés azonban nem jelenti egyben azt is, hogy 
a mozgalom hivatalos helyről is támogatandó. 
Többszöri kisebb átszervezések után — közben 
a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács veszi 
át a lap irányítását — , 1977. évtől, az impresszu-
mon már nem találjuk Beke György, dr. Kós 
Károly és Sütő András nevét. Megszűnik az eddig 
legeredményesebben dolgozó szerkesztőbizottság, 
a következő években egyedül Kovács János jegyzi 
a lapot, felelős, majd főszerkesztőként. Külsejében 
ugyancsak változás áll be, 1979-től pedig terje-
delme is mintegy kétharmadára csökken. Mindez 
a közművelődési igény fokozott jelentkezésének 
időszakában tör ténik. Kiváltképp a műszaki 
értelmiség törekszik iskolán kívüli eszközökkel 
pótolni, megszerezni hiányzó anyanyelvi műveltsé-
gét. E z időben olvashatjuk az egyik r iportban: 
„ . . . az is igaz, hogy amikor 1974-ben az 
egyetemet végeztem, a szakkifejezéseket magyarul 
nem ismertem. Itt a gyárban tanul tam meg az 
idősebb szakiktól, hogy a rezistenfa de repere, az 
szakítószilárdság, meg hogy a toleranfa az tűrés."1 2 

A következő években a színvonal fokozatos 
romlásának lehetünk tanúi. Történik még néhány 

'"Művelődés 1969. 2. sz. 
1 'Művelődés 1977. 1 sz. 
"Művelődés 1979. 2. sz. 
"Népismere t i Dolgozatok 1981 



kísérlet önismereti tanulmányok közlésére (különö-
sen jelentős Antal Imre ötrészes sorozata a gyimesi 
csángókról), de tartós kezdeményezésekkel a lap 
hasábjain már alig találkozunk. Talán még a táj- és 
helytörténetírás témakörében születik néhány emlí-
tésre méltó cikk. Ennek a szakterületnek jelentősé-
gét Egyed Ákos történész fogalmazza meg: ,,A 
tájtörténet által feltárt örökség beépülése mai 
valóságunkba, a múlttal való kapcsolatteremtés 
előmozdíthatja egy-egy tájegység, vidék gazdasági— 
társadalmi és kulturális arculatának, életének 
a kívánt mederbe terelését.",3 Ilyen jellegű alapo-
sabb ismeretterjesztő tevékenységre azonban már 
nem kerül sor. A sajtóorgánum végül is — 
hosszabb átszervezések utolsó előtti állomásaként 
— a Megéneklünk Románia mozgalom magyar 
nyelvű folyóirata lesz, ennek az országos népünne-
pélynek a krónikásává válik. Múltja alapján, erejét 
ismerve, többre tellett volna az egykoron köré 
gyűlt munkatársak képességéből. 1986-tól pedig — 
a fesztivál céljainak szűk körű szolgálatában — 
már csak román nyelven jelenhet meg. A mintegy 
kétmilliós romániai magyar nemzetiség ezáltal 
elvesztette anyanyelvi közművelődésének 38 éven 
át — jól-rosszul, de magyar nyelven — működő, 
egyetlen, tömegkultúrát szolgáló szócsövét. 

Hajdú Demeter Dénes 

A Kolibri könyvek 
néprajzi kötetei 

A magyar néprajztudomány új népszerűsítő 
sorozata látszik kialakulni a Móra Ferenc 
Könyvkiadó gondozásában megjelenő Kolibri 
Könyvek keretében. Ezek a színes ábrákat, 
fényképeket tartalmazó, kemény fedelű, „ka-
maszkézbe" illő kis kötetek százezres példányszám-
ban jelennek meg (föl is merik tüntetni a kolo-
fonban, holott manapság ez ritkaság!), s hamar 
hiánycikknek számítanak a forgalmasabb könyves-
boltokban. Bizony örvendetes, hogy a léghajók, 
repülőgépek, űrhajók, autók után és mellett 
a magyar néphagyományok bemutatása is helyet 
kapott. 1980—1983 között négy olyan kötet jelent 
meg, amely a tárgyi néprajz köréből meríti 
anyagát. 

A sort az 1980-ban megjelent Magyar népvisele-
tek című kötet kezdte. Flórián Mária írta 
a szöveget, Urai Erika készítette a rajzokat. 
A magyar népviseletet néhány közismert település 
példáján keresztül mutatja be. Természetesen 
a népművészet „virágzó" korszakát, a múlt század 
közepét és végét, századunk első évtizedét 
tükrözik a leírások és rajzok. Az ábrák többsége az 
ünnepi viseletet mutatja. Ez annak az általános 
nézetnek az erősítését okozhatja, miszerint a nép-
élet a romlatlanság, a természetesség, a tisztaság, 
a szépség és a gyönyörűség jelképe (érdemes 
megfigyelni, hogy az arcok többsége pirospozs-
gás!). A kötetben olyan erősen stilizáltak a hétköz-
napi munkában használatos népviseletek, hogy 
a mai fiatalok szemében újabb nosztalgikus 

ábrándként jelenhetnek meg. (Gondoljunk csak 
a széki szoknyák nagy divatjára.) De még ezt is 
megbocsáthatónak lehet tekinteni, ha a fiatalok 
néphagyományaink iránti érdeklődését kívánja 
felébreszteni. 

Bárth János Magyar népi építészét című könyve 
1982-ben jelent meg (rajzok: Khell Csörsz). 
Dicséretes a kötet szerzőjének bátorsága, hiszen 
kicsiben, népszerűsítő formában szinte mindent el 
kívánt mondani, amivel a népi településkutatás 
foglalkozik. Tehát a kötet követi a tudományos 
monográfiák szerkezetét. Kezdődik a megtelepedés 
formáival (halmaz, szórvány, utcák stb.), a te-
lekformákkal, majd sorra veszi a kutatásban 
elfogadott legfontosabb öt magyar háztípust (kö-
zépmagyar vagy alföldi, nyugati, északi vagy palóc, 
keleti vagy erdélyi, déli). A szerző azonban nem 
elégedett meg ezekkel az elvont, és ilyenformán 
tiszta típilsukban csak legritkábban megjelenő 
házformákkal, hanem nagyobb tájegységenként 
konkrét anyagon is bemutatja hazánk jellegzetes 
népi épületeit. így már valójában kalauz is a kötet. 
Érdemes magunkkal vinni még egy osztályki-
rándulásra, vagy családi autós túrára is, hiszen 
a megpillantott házak a kötetből visszakereshetők. 
A többi fejezet is követi a tudományos monográ-
fiák szerkezetét. A szerző szól még röviden 
a pásztorépítményekről, a kezdetleges lakóépüle-
tekről (pl. barlanglakásokról), a melléképüle-
tekről, sőt a faluképi szempontból meghatározó 
jelentőségű malmokról, templomtornyokról, ha-
ranglábakról is. 

A Pásztorélet, pásztorművészet című kötet 
1983-ban látott napvilágot. S. Kovács Ilona 
a pásztorélet hétköznapjait és ünnepeit egyaránt 
bemutatja (fotók: Kutas Rudolf, rajzok: Schöber 
Magdolna). Ismerteti állattartásunk jellegzetes 
módjait, a pásztorszervezetet, igyekszik körbejárni 
a pásztorlás, tárgyi emlékeit. Bár a kötet 
szerkezetét kicsit logikátlannak vélem (erősza-
koltnak érzem a pásztorélet és -művészet szétvá-
lasztását), mégis azt kell mondani, hogy a kötet 
áttanulmányozása során az érdeklődő fiatalság 
árnyaltabb képet kaphat a pásztoréletről. 

Ugyancsak 1983-ban jelent meg a Magyar népi 
cserépedények című kötet. Kresz Mária, a téma 
legszakavatottabb ismerője tudományos biztonság-
gal, közérthető, olvasmányos, ízes stílusban kalau-
zolja a népi kerámiák iránt érdeklődőket. 
Huszonhét nagy csoportban tárja elénk a leg-
jellegzetesebb darabokat (pl. kalácssütő, vi-
zeskorsó, só- és fűszertartó, boroskancsó, pá-
linkásbutella stb.) A szép leírások és Kövér Mária 
rajzai nyomán népi fazekaskultúránkról össze-
foglaló képet kaphat az olvasó. 

A Móra Ferenc Könyvkiadót dicséret illeti meg 
a tudományos megalapozottságú, esztétikus, a vá-
sárlót csábító, s mellesleg megjegyezve elfogadható 
árú (25 Ft-os) sorozat kibocsátásáért. A nép-
hagyományokkal való ismerkedést meg kell 
kezdeni a gyermek- és ifjúkorban. Ezek a kötetek 
segíthetik a tanítók, tanárok munkáját, segéd-
eszközök a honismereti szakkörökben és az egyik 
legszebb ajándék, amit a szülőtől kaphat a gyer-
mek. 

Balázs Géza 
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Lábadiné Kedves Klára: 

Barkócakoszorú 

(Kiadja a HMSZ. Eszék, 1984.) 

A népi játékszerekkel foglalkozó szakirodalom 
nem tekinthető éppen gazdagnak. Bár ennek 
a kutatási területnek is voltak eredményei az 
elmúlt időkben (Balassa, Gobnay, Kiss, Csete stb. 
munkásságára gondolok), részletes és teljes fel-
dolgozásával eddig nem találkozhattunk a magyar 
néprajztudományban. Annál inkább örvendetes, 
hogy napjainkban is akad egy-egy kutató, aki 
a néprajz eme területével behatóan foglalkozik. 
1984-ben a Horvátországi Magyarok Szövetsége 
gondozásában jelent meg Eszéken Lábadiné Ked-
ves Klára Barkócakoszorú c. tanulmánya, amely-
ben a Drávaszög déli csücskében fekvő három 
község: Kopács (Kopacevo), Laskó (Lug) és 
Várdaróc (Vardarac) népi játékszereivel ismerteti 
meg az olvasót. 

Az Alfaluknak is nevezett községek igen közel 
esnek egymáshoz, népi hagyományaik, ünnepeik, 
szokásaik is megegyeznek, nyelvhasználatukban is 
egységesnek tekinthetők. Lábadiné a Laskói Petőfi 
Sándor Altalános Iskola tanáraként önképzőköri 
foglalkozáson kezdte el a népi játékszerek gyűjté-
sét. Tanulói a nagyszülők, szülők segítségével jó 
néhány játékszert elkészítettek, azokkal játszani is 
megtanultak, mintegy megvalósítva a József Attila-i 
gondolatot: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat." Közben kiderült, hogy a mai 
gyerekek is milyen örömmel készítik el a régmúlt 
idők természetes anyagból készült játékszereit, 
s azokkal igen szívesen játszanak. Az sem 
elhanyagolható körülmény, hogy a játékszer 
anyaga után kutatva közelebb kerültek a ter-
mészethez, környezetükhöz a gyerekek. S csakúgy 
mellékesen fejlődött a kézügyességük, önállóságuk, 
esztétikai érzékük. A népi játékszerek szerepéről 
írva dr. Penavin Olga néprajztudós az újvidéki 
egyetem tanára megállapítja: „Ha arra a kérdésre 
keresünk feleletet, hogy mit ábrázolnak a játékok, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy általános emberi 
szükségleten kívül (ház, bútor, kút, edény, 
evőeszköz, ruha, ékszer stb.) a földművesember, 
mégpedig a drávaszögi földművesember minden-
napi életéhez, tevékenységéhez szükséges állatok, 
eszközök kapnak formát. Ez is mutatja a 
környezethez való nagyfokú kötődést. Ugyanakkor 
ezek a játékszerek, játékok egy másik igen fontos 
funkciót szolgálnak: felkészítik a gyereket a ké-
sőbbi felnőttéletre." 

A szerző megvallja, hogy tanulmányát gyerekek 
és felnőttek egyaránt olvashatják, elkészíthetik 
a játékszereket, azokkal játszhatnak is. Egy-egy 
játékszer feltétlen figyelem-összpontosítást, kitar-
tást igényel, ugyanakkor a szép megismerésére, 
alkotására nevel. Az együtt játszás öröméért 
megéri, hogy a szülők is bekapcsolódjanak 
a gyerekek játékaiba. 

Lábadiné a bevezetőben megemlíti, hogy a já-
tékszerek mintegy kétharmadát a fiúk készítették, 
szinte minden játékszercsoport elkészítésében ki-
vették részüket. Leginkább kedvelték a labdákat, 
forgókat, röptetőket; a játékfegyverek, a jármű-
vek, az ügyességi játékok készítésének igazi 
mesterei voltak. A lányok kedvencei elsősorban 
a babák, amelyeket a legtöbb esetben maguk 
készítettek, öltöztették őket. A játékszerekkel való 
játszásnak nem voltak meghatározott helyei, 
mindig ötletszerűen játszották az évszakok változá-
sait figyelembe véve ott, ahol néhány gyerek 
összeverődött. 

A tanulmányíró a játékszereket funkciójuk és 
anyaguk szerinti csoportosításban mutatja be. Az 
első szempont szerint tizenhét, a második szerint 
tíz csoportot különböztet meg. A játékszerek 
szerepük szerinti csoportosításban a járművek, 
a bútorok és háztartási eszközök a hangadó 
játékszerek, valamint a játékbabák foglalják el az 
első helyeket; míg a játékszerek anyaga szempont-
jából feltűnik a növényi eredetűek nagy száma, 
ami azt bizonyítja, hogy a drávaszögi gyerek jó 
ismerője volt környezetének. 

összesen kétszázharminc játékszer leírását adja 
közre könyvében a szerző. A bonyolultabbakat 
rajzzal vagy fényképpel igyekszik megértetni. 
A játékszerek nevét tájszólásban közli, a nehe-
zebben érthetőket értelmezi is. A könyvet 
irodalomjegyzék, a játékszerek betűrendes mutatója 
s tájszójegyzék egészíti ki. Megtudhatjuk a huszon-
kilenc felnőtt adatközlő nevét, korát és lakóhelyét, 
úgyszintén megtaláljuk a tanulmánykötet végén az 
előgyűjtő tanulók névsorát. 

Lábadiné Kedves Klára könyve újabb adalék 
a népi játékszerek szakirodalmának teljesebbé 
tételére. S még valami kívánkozik ide: a Barkóca-
koszorúból sugárzik a szerző gyermekek iránti 
szeretete. Ahogyan egy helyütt nyilatkozta: „Ez 
a munka rengeteg időt igényel, amiből a pedagó-
gusnak kevés van. De örömmel tölt el, mert 
szerény gyűjtőmunkámmal a legdrágább kincsün-
ket, a gyermeket szolgálom." 

Z. Urbán Aladár 
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Film és valóság 
1938. november 21. és december 9. között ezrek és ezrek nézték meg a Táj- és Népku ta tó Központ 

kiállítását a Károlyi-palotában. A térképek és grafikonok tényeket közöltek, a tényekkel lázítottak A 
nagybirtokok halálos szorításában vergődő kisparasztok és földnélküliek lélekszámának, vagyontalanságá-
nak járásonkénti részletezése megdöbbentet te a látogatókat. D e a feudalista maradványok mellett hason-
lóan éles támadásban részesült a nagytőke is. 

A kiállítás rendezőit és anyagát ismertető ötezer katalógus napok alatt elfogyott, újabb ötezret kellett 
nyomtatni . A kiállítást megnyitó kultuszminiszter, Teleki Pál, hozzájárult az eredeti (december 8-i) határ-
idő egy héttel való meghosszabbításához. 

Mennél nagyobb volt a siker, annál fe lháborodot tabban tiltakozott a nagybirtokosság és annak érdek-
védelmi szerve, az O M G E . Purgly Emil, a kormányzó sógora, valósággal taj tékzott , amikor „Az agrár-
népesség felosztása" c. táblán elolvasta: Mit kaptak a törpebir tokosok? Hajójegyet Amerikába. Es a 
nagybirtokosok? Az ország vezetését. „ E z egy kommunista kiállítás! Be kell csukni !" — kiáltotta, s 
neki lett igaza. Felső nyomásra maga Teleki zárat ta be a kiállítást, egy nappal az eredeti határidő után. 
Mi okozta a botrányt? 

Az I. teremben a „Föld és nép" kiáltó birtoklási ellentétét ábrázoló térképek a tulajdonkategóriákon 
kívül fel tüntet ték bir tokos-kategóriánként az átlagos földtulajdont , a mezőgazdasági nincstelenek arányát 
a mezőgazdasági népesség százalékában, a nagybirtokosok egy holdjára jutó gazdasági cselédek számát, 
végeredményben azt, hogy — idézzük a katalógust — „a jelenlegi 9 millió lakosból 6 millió, a lakosság 
ké tharmada proletár". 

Az országos helyzetet annak egy mozaikjával, a tatai járás részletesebb adataival is érzékeltették, itt 
már a népességi és bi r tokadatokat a számosállatok tulajdoni megoszlásával is kiegészítették. Naszály köz-
ségben például a kisgazdaságok jó részében még igavonó állat sem volt, az Esterházy hitbizománnyal kö-
rülölelt község 1200 lakosából 800 volt proletár. Ezzel szemben Dadon, ahol korábban földszerzésre nyí-
lott lehetőség, a földet intenzíven művelték meg, és a falu megindult a gazdagodás és az öntudatosulás 

I felé. 
A II. terem a Tiszafüredi Öntözőrendszerrel érintett táj változásairól adott képet, öt nemzedéken ke-

I resztül a művelési ágak térhódításáról és megoszlásáról, a birtokviszonyokról. Feltárult az ember szívós 
küzdelme előbb a vízzel borított területek közé szorult árvízmentes rétek-legelők szűkösségével, majd a 
lecsapolás után megjelenő szikesedéssel. 

A III . terem a tízezernél népesebb települések városmorfológiai jellegzetességéről, közművekkel , utak-
kal való ellátottságáról, foglalkozási összetételéről adott számot. Ezek az új módszerrel készült feltárások 
tudományos alapul kívántak szolgálni egy új, lakosságcentrikus fejlesztéspolitikához. 

A IV. terem egyfelől felülről igazolta, hogy a közigazgatás — létszámának meredek felfutása ellenére 
— nem tudja adott szervezeti és magatartás rendszerében a társadalmat szolgálni, másfelől a tatai járás 
mintáján alulról, a lakosság szempontjából vázolta fel a már megvalósított változások eredményeit, az 
ezután megvalósítandó intézkedések szükségességét. 

„Az ingó töke urai" címet viselő V. terem áttekintést nyújtott arról , hogy a különböző iparvállalatok 
mely fővárosi nagybank érdekkörébe tar toznak, magyarán: a f inánc- és a működő tőke összefonódását 
bizonyították. Diagramok és térképsorok muta t ták az állami és községi, valamint az egyházi birtokok sú-
lyát és az ország legnagyobb birtokos családjait. Az Esterházy család 400 ezer holdját ábrázoló térkép 
fölött Széchenyi-idézet volt olvasható: „Főrendü birtokosaink közönségesen keveset aggódnak a honrul, 
vagy külföldön költik pénzüket és élik világukat, vagy ha idehaza tengődnek is, semmi mód nem szolgál-
ják hazá jukat . " 

Az utolsó teremben a frissen visszakerült Felvidék nyelvhatárait feltüntető, a tárgyalásokra készített 
térképek néztek vissza a falakról a látogatókra. 
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Ez a voltaképpen nem nagy, de mondanivalójában erős és bátor kiállítás három munkaközösség három 
éves kuta tómunkájának eredményei t összegezte. Teleki Pál két intézete (az Állattudományi és a Műszak 
és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Földrajzi Intézet), a Györffy István vezette Néprajzi Tanszék 
és a Magyary Zoltán által vezetet t Közigazgatástudományi Intézet együttműködéséből létrejött rövidélet 
Táj- és Népku ta tó Központ volt a rendező. Számos munkatársuk közül kiemelkedő szerepe volt Elek Pé 
temek. Kovács Péternek, Kiss Istvánnak, Benda Kálmánnak, Kovács Imrének, Matula Istvánnak és Varght 
Lászlónak. 

A képviselőházban egy héttel a kiállítás bezárása után került sor — két interpelláció kapcsán — a vi 
tára, melynek során Teleki elitélte, hogy az egyébként helytálló tudományos anyagot napi politikai célok 
ra használták fel. Bizonyára osztályszemlélete is közrejátszott az általa megnyitott kiállítás megtagadásá 
ban, de jelentősebb volt, hogy a belpolitikai feszültség éleződésében akadályát látta nagyobb koncepciója 
a D u n a menti népek náci-ellenes összefogása megvalósításának. Taní tványai t egyébként a parlamentber 
megvédte, és tragikus haláláig tudományos pályájukon is támogatta, külföldi ösztöndíjakhoz juttatta őket 

A vihar azonban még sokáig nem ült el. Kiss István jogtudós az E thnograph ia 1984-4. számában közzé 
tett cikke (Visszaemlékezés a Táj- és Népkuta tó Központ kiállítására) végén 62, folyóiratban és újságbai 
publikált írást sorol fel 126 megjelölt forrása között . A cikkírók között szerepel Féja Géza (Magyarország 
nov. 22., dec. 2., dec. 16.), Magyary Zoltán (Magyar Nemzet dec. 18., 22.), Kovács Imre (Magyar Nem 
zet dec. 28.), Bajcsy-Zsilinszky Endre (Magyarország dec. 14 ). Egy, a Magyarország december 4-i számá 
ban a kiállításról megjelent cikk beszédes címe: „Ahol az emberek 82%-a a halálos ágyán látott elöszöi 
orvost." 

Nem kétséges, hogy a régi, félfeudális Magyarország fővárosában, a földjét elosztó Károlyi Mihály egy 
kori — talán szimbólumként választott — palotájában rendezett kiállítás jajkiáltás volt az elnyomottakért . 
Az értelmiségi és tudós körökben megindult, illetve — egy évvel vagyunk a Márciusi Front kiáltványa után 
— folyta tódó erjedés egyik jele. Bizonyosság ar ra , mennyire történelmietlen lenne egy kort , annak egész 
társadalmát vagy a társadalom valamelyik osztályát, rétegét sommásan elmarasztalni, monolit ikus egység-
ként kezelni. 

1985 novemberében vetí tet ték először A taní tványok című filmet, amelynek cselekménye a kiállítás 
körül kristályosodik. Az író és egyben rendező (most elsőízben rendező) 40 éves Bereményi Géza Magya 
ry Zoltán alakjáról így nyi latkozott : „Egyszer csak megvilágosodásom t ámad t : nekem erről a professzor-
ról fi lmet kell készítenem. (. . .) Megtaláltam a professzor egyik leghűségesebb tanítványát, aki megírta az 
emlékiratait , (. . .) átvettem belőle elemeket. Kiválasztottam tehát egyetlen embert, és az ő életét, véle-
ményét vettem alapul. Másokat azért nem kerestem meg, mert sok tanács között elvesztem volna 
(...) / I tanítványok dokumentumokon alapul, de a dokumentumokat fiktív történetté ötvöztem, mert biz-
tos voltam benne, hogy hiába ragaszkodom a dokumentumokhoz , a néző úgyis fiktiv történetet fog látni a 
filmben, hogy tulajdonképpen mindegy neki, hogy ez a bizonyos professzor élt-e, hogy Teleki Pál élt-e stb. 
A szó szserinti hitelességet csak néhány száz ember fogja számon kérni, a történet hitele viszont nem ezen 
múlik." (Filmkultúra, 1985. november.) 

Azt, hogy a film nem dokumentár is , hanem írói lelemény, aláhúzza az emlékiratait rendelkezésre bo-
csátó Szaniszló József is, akit az író így idéz: „ A filmet együtt néztük meg, mellette ültem. (. . .) Dr . Sza-
niszló csak annyit mondot t , őt az érdekelte, megtörténhetet t -e mindaz az ő f iatalkorának idejében, ami a 
filmben lejátszódott. Mert számára nyilvánvaló, hogy nem dokumentumfilm készült, és ez nem csak az ő 
története. Hát esetleg. így is tör ténhetet t volna valakivel, ő így nézte a filmet. Nem köszöntünk semmit 
egymásnak ." 

Világos, egyértelmű: a valóság megihlette az írót, aki a valóságelemekből fiktív tör ténetet irt. Ami 
azonban ezután történt , az csupa kérdőjel. 

Először is: Miért közölte a M O K É P négyoldalas, A tanítványokról szóló szórólapján a következőket ; 
a kiállítás „1938-ban, Imrédy Béla miniszterelnöksége és Teleki kultuszminisztersége idején lényegében 
az volt és úgy zajlott le, ahogy a film bemuta t ja . " (. . .) „Ezu tán lássuk a rendező műhelyeket és veze-
tőit ." A röplap ezután lexikális pontossággal ismerteti Magyary életrajzát (24 sor), Teleki Pálét (64 sor) 
és Kovács — a filmben T ö r ö k — Imréét (51 sor). 

Másodszor: Miért vezette félre a közönséget a propaganda? Csak egyet a beharangozó ismertetők kö-
zül: „Szoknyalebegtető baroneszek, főúri t ivornyázók, radikális fa lukuta tók és . . . A taní tványok, Bere-
ményi Géza filmje gróf Teleki Pál Magyarországáról ." (Mozihét december 5—11, Budapesti Filmajánlat.) 

Harmadszor: Miért maszkírozták a fiktív tör ténetben szereplő Telekit szinte megtévesztő élethűséggel? 
E kérdőjelekbe főleg azok ütköztek bele, akik a néven nevezett főszereplőkkel annak idején együtt 

dolgoztak, és megbotránkoztak a filmen ábrázolt papírfigurák és a történelmi valóság ellentétén. Az igazi 
tanítványok nevében Benda Kálmán, a tör ténet tudományok doktora cikket írt a Magyar Nemzet 1986. 
február 19-i számában. Ebben leszögezi — többek között — a következőket : „A film Magyary alakjában 
egy szögletes, szinte vonalzóval megrajzolt, íróasztala mellett reformjavaslatokat kidolgozó tudóst mutat 
be. Körülöt te a géptermek atmoszféráját idéző, sárga munkaköpenyes, aszfalton nőtt úrif iúk körzővel ke-
zükben tervezik az új magyar közigazgatást, a közéjük tévedt paraszt származású egyetemistát szinte ki-
lökdösik maguk közül. 

Az élő Magyary Zoltán más volt. Nyitott jellem, akinek higgadtsága mögött szenvedélyes tűz lobogott: 
a félfeudális ország demokratikus újjászületését segítő, korszerű — szolgáló — közigazgatást kívánta kimun-
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kálni. E h h e z gyűjtött tapasztalatokat Washingtontól Moszkváig, ezért küldte falura munkatársai t , ezért 
szervezte meg a tatai minta járásá t ." 

„A film egy másik főalakja, Török Imre, izgága anarchista, aki az őt letartóztató nyomozók kezéből 
kitépve magát kiabál a te lefonba Magyarynak, mindenben elhatárolva magát tőle. A valóságban Kovács 
Imre — a tudományos fa lukutatás egyik úttörője — radikális forradalmiságát mintegy leplezendő, vá-
lasztékosan öltözött, úr iemberként viselkedett. Talán ez segítette a kormányzó kiugrást előkészítő kör-
nyezetéhez való kapcsolatainak kialakításában, s így még abban is közrejátszhatott , hogy az ellenállás 
Magyar Front jának főt i tkárává válasszák. A filmben szerepeltetett szájtépő demagóggal persze mindez 
nem tör ténhete t t volna meg ." 

„A parasztfóiskolások (így nevezték magukat a faluról jött, később részben kollégiumba is szerveződött 
egyetemisták) sokfélék voltak, d e közülük egy sem hasonlított a filmben csetló-botló, bamba, dadogó Fehér 
Józsefre. 

Egy, a váci piaristáknál k i tűnően érettségizett diák — így mutatja be a film Fehér Józsefet — a való-
ságban sose törölte le kalapjával a cipőjét, nem rugdosta sorra az egyetem bezárt ajtóit és nem tört rá le-
endő professzorára. Ilyen tanítvány nem hogy Magyary munkaközösségében, de még a népföiskolások több 
ezres táborában sem akadt." 

Több írásbeli tiltakozás közül hadd idézzük Katona Ferenc mezőgazdasági mérnökét : „Minden egyko-
ri, faluról jött parasztgyereket mélységesen sért, felháborí t az író-rendező felfogása, mellyel a filmben 
szereplő tanyasi Fehér Józsefet megformálta. ( . . . ) A rendezőnek csak azt tudom ajánlani, hogy pótolja 
mulasztásait és olvassa végig a harmincas évek Magyarországának falusi társadalmát bemutató szociográ-
fiai irodalmat, de még inkább, hogy költözzék falura, tanyára, és kapanyélen, kaszanyélen megedződve 
nyúljon paraszti témához, még egy kis tanítvány f igurá jának a megalkotásához is — vagy nagy ivben ke-
rülje el ezeket a témákat ." 

Tegyük félre az indulatokat , és próbáljunk A tanítványok szereplői és a valóságos jellemek eltérése kap-
csán néhány következtetésre jutni, most nem a többszörösen díjazott f i lm, hanem általában a művészet 
történelem-ábrázolásáról. 

Régen túl vagyunk már azokon a megengedhetet len egyszerűsítéseken, hogy '45 előtt minden rossz 
volt, '45 után pedig minden jó. Nincs szükségünk arra, hogy a múlt irreálisan sommás elmarasztalásával 
bizonygassuk az elmúlt négy évtized eredményeit. Megállnak ezek az eredmények önmagukban is. 

A történet írás és a politológia ma már a múlt minél árnyaltabb megközelítésére törekszik. Ali ez a mű-
vészetre, benne a f i lmművészetre is, bár ez itt bonyolultabb. Hiszen az alkotók szuverén joga áttételekkel, 
beleérzésekkel felragyogtatni az általuk megtalált vagy megtalálni vélt igazságot. Ez a szabadság azonban 
csak a megismert tények közötti, alatti, mögötti motiviumokra vonatkozhat, a tények, a históriai jellemek 
megmásitására nem. A valóságtól való eltérés történelmi folyamatosságunk (identitásunk) gyökereinek el-
metszését jelentheti, ezért össztársadalmi kötelesség, hogy ez ellen felemeljük a szavunk. 

A kul túra tisztaságához tartozik az egyoldalú szemlélet, szemléltetés leküzdése is. Jól ismert példán: 
helyesen tette a Hideg napok c. film, hogy kemény önkritikával ábrázolta néhány megvadult horthysta 
tiszt újvidéki garázdálkodását , de nem tette helyesen, hogy ugyanakkor még csak fel sem villantotta Baj-
csy-Zsilinszky kemény fellépését a garázdák megbüntetése érdekében. Pedig így kerek a valóság. 

A honismeret—múlt ismeret is. Tár juk fel tör ténelmünkben a negat ívumokat , fogyatékosságokat, de ne 
hagyjuk magunkat megfosztani valóságos értékeinktől . 

Havas Gábor 

Pest és Buda látképe 1684 körül. Jacobus Peelers rézkarca nyomán rajzolta Hornyák László 
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A Corvina Kiadó ! 

ajánlata: 
Barcy Zoltán—Somogyi Győző: 

A SZABADSÁGHARC HADSEREGE 

Az 1848/49-es magyar szabadságharc hadseregének teljes egyenruházatát, (elsze-
relését és hadiszervezetét mutatja be a kötet. Úttörő vállalkozás — művészileg, 
szövegét tekintve is nagyon színvonalas megvalósításban. 
A jól ismert grafikusművész, Somogyi Győző egyik végzettségét tekintve történész. 
Több mint 500 színes grafikát állított össze 120 színes képtáblává; ezeken művészi 
megelevenítő erővel ábrázolja a forradalmi hadsereget a legegyszerűbb közlegé-
nyektől egészen a legfőbb parancsnokokig, történetileg az utolsó gombig hiteles 
egyenruhákban, felszerelésükkel, zászlóikkal és kitüntetéseikkel egyetemben. 
A képanyag szerves egységbe fogását és a szöveg megírását Barcy Zoltán hadtör-
ténész kutató vállalta. 

248 oldal, 120 színes képtábla, 200 x 285 mm, papírkötésben, 300 Ft. 

További ajánlatunk diákok számára: 

D O K U M E N T U M O K c. hasonmás mappa-sorozatunk kötetei: 
„Talpra magyar . . . !" 
15-dik márczius, 1848 

„. . . föl kéne szabadulni már!" 
1945. április 4. 

A sorozat következő két kötete is hamarosan a könyvesboltokba kerül: 
Petőfi 
Lánchíd 

A kötetek megvásárolhatók, ill. megrendelhetők az Állami Könyvterjesztő Vállalat 
könyvesboltjaiban, Budapesten. 

Corvina-könyvek legnagyobb választéka: 

CORVINA ÉS ZENEMŰ MINTABOLT 
Budapest, Kossuth L. u. 4. 
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A forint születése 
(Az MTI Archívumából) 

Vagyóczky Károly grafikusművész, 
az ezerforintos tervezője 

Úton 
az első számlálóból 

Forint —- még számolatlanul 



Ára: 8"F1 
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