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Három kötet hazaszeretet 
FÜR LAJOS: 

Mennyi a sok sírkereszt? 

A nemzetét sirató történész életében arra 
kezdett figyelni az ország népe, hogy a kitű-
nő agrártörténész helyét kezdi elfoglalni az a 
historikus, aki a hazai publikációkban és is-
kolai tankönyvekben keresi az emberiség 
legnagyobb méretű tömeggyilkosságának 
adatait a két világháború idején. Becslései 
szerint a II. világháborúban csaknem annyi 
ember pusztult el - közel 60 millió - , mint a 
megelőző fél évezred csatáiban együttvéve. 

Az éles szemű kutató nemcsak arra figyelt, 
hogy miképp pusztították el embertelen kö-
rülmények között az „ágyútöltelékül odado-
bott katonáinkat", hanem arra is, mekkora ál-
dozata volt a védtelen polgári lakosságnak. 
Am arra is kiterjesztette a figyelmét, hogy az 
„ideológus történészek", köztük a tankönyv-
írók, miképp írtak vagy hallgattak ezekről a 
háborús veszteségekről. 

Für Lajos kutatási eredményeit a Püski-
Corvina kiadónál merte megjelentetni az 
USA-ban. A „doni pergőtűzben" a II. magyar 
hadsereget a magyar hadtörténelem legna-
gyobb veresége pusztította el - írta közlemé-
nyeiben amelyekben egybefogta a kérdés-
körrel foglalkozók írásainak az eredményeit 
is. (Nemeskürty, Juhász Gyula, Ránki 
György, Horváth Miklós stb.). 

A II. világháború emberveszteségeiről saj-
nálattal állapíthatta meg, hogy azokról még a 
hazai földreformos tanulmánykötetek sem 
beszéltek. E jogos bírálatra a magam nevében 
csak annyit válaszolhatok, hogy tanulmánya-
imban és köteteimben nemcsak az I., hanem 
a II. világháború cselekményeiről és pusztítá-
sairól is elég sok adatot tártam a szakiroda-
lom elé, már csak azért is, mivel édesapám is 
az I. világháború hősi halottja volt, a II. világ-
háborúban pedig szülőmegyémnek: So-
mogynak igen tekintélyes része esett a hadak 
útjába, vált földönfutóvá lakossága, két fron-
ton is vérezve: a Don mellett, s a háború utol-
só hónapjaiban saját hazájában is. Ezek az 
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adatok nemcsak az anyagi javak pusztulását 
tartalmazták, hanem a polgári áldozatok szá-
mát is, megállapítva, hogy a megyében a há-
borús cselekmények alatt a háborús veszte-
ség csaknem 10 000 volt (2,4%). A háborús 
cselekmények alatt életét vesztette 1805 sze-
mély, elmenekült 16 892 fő, elhurcolt vagy el-
tűnt 6305 állampolgár. Ezeket a veszteség-
adatokat az I. világháborúból is kigyűjtöttük 
a megyében és megállapítottuk, hogy az első 
világégésben 50 000 somogyi katona lelte 
pusztulását a harcmezőkön. 

Für Lajos a hazai történelem kényszerpá-
lyáit is vizsgálta: 1956 forradalmi robbanását 
csakúgy, mint népünk negyedszázadon át 
tartó (1941-1965 közötti) „szenvedésfolya-
mának" a pusztítását és bukdácsolását, az 
iparba űzöttek és menekülők százezres tö-
megét és az életformaváltás hajótöröttéit. 

Für Lajos a szociológia, de a kisebbségbe 
került magyarság történésze is, bizonyítja 
- Fekete Gyulával párhuzamban — a magyar-
ság etnikai létének a kockázatait. 

Für e kis kötetében a honismeret-történe-
lem munkálója is, mivel a pártállam idején 
szinte senki sem koszorúzhatta meg a teme-
tők síremlékeit, s így „szorongásos és mardo-
só szégyenérzetből született rendhagyó fohá-
szát" azokért a százezrekért mondhatta el, 
akik a német hadsereg technikai és szervezeti 
erejének és a keleti orosz hadsereg: „a terme-
szek és a hangyák hadserege" (Márai Sándor) 
biológiai erejének pusztításában vesztették 
életüket. 

A kötet értékei közé tartozik az a körül-
mény is, hogy a háborús mobilitás adatait is 
közzétette 1938-1948 között, kielemezve be-
lőlük azt a félelmetes adatot, hogy 4,5 millió 
embert miképp tudott ez a háborús népmoz-
gás a bizonytalan jövő felé taszítani. 

A trianoni népesség 1920-1960 közötti szá-
mának elemzésével a népességfogyás ke-
gyetlen tényéről; a tragikus hazai sorskérdés-
ről majd a vándormozgalmakról, az áramló 
népesség kavargó hullámzásairól is elkészí-
tette reális számvetését: Snyder, Thirring és 
Dávid Zoltán kutatásait is figyelembe véve 
eleve tudta, hogy ma még ezeket a kutatáso-
kat nem lehet befejezni, csak körül lehet járni 



azokat. Am e kérdéskomplexumok fájdalmas 
körüljárása világosan igazolta számunkra azt 
a tényt is, hogy a menekülés folyamata a II. 
világháború végén szinte kísértetiesen meg-
ismétlődött. Ez a szám a katonai mobilizáción 
kívül 1939-1952 között 60 millióra tehető a 
világatlasz lapjaira való hivatkozással. 

A kitűnő történész jó forrásművekre tá-
maszkodva végezhette munkáját, rámutatva 
benne a régió hiányos és elfogult információ-
ira és kiadványaira. 

Nem ártana azonban, ha biztatására felkér-
hetnénk a világ minden magyarját arra, hogy 
segítse összeállítani a II. világháború csak-
nem egymilliós áldozatának lajstromát, a ma-
gyar katonasírok és temetők feltérképezését. 
Támogathatná a magyarság 1848/49, az első 
és a második világháború és '56 hősi halottai 
és áldozatai egyetemes emlékművének a fel-
állítását is a közelgő ezredforduló tiszteletére. 
A hadtörténeti levéltárak és múzeumok, az 
anyakönyvi kerületek, a még élő tábori lelké-
szek, a katonai naplók és emlékiratok, leve-
lezések, az egykori katonák ma még élő hoz-
zátartozóinak, az üldözöttek és internáltak em-
lékei lehetnének a fő forrásai ennek a több-
rétű igyekezetnek. Ahogyan a mormonok 
gazdag vallási közössége az egész világon 
felkutatta a hívei születési adatait, mi is szám-
ba vehetnénk halottainkéit. Úgy hisszük, a 
lelkiismeret kései megszólalása ellenére is el-
készíthetnénk a nemzet egyetemes megem-
lékezésének az emlékművét. S a nemzet ka-
tonai becsületére esett rozsdafoltokat sem ár-
tana eltüntetni. A magyarság soha ne szé-
gyellje a múltjával való törődést, erre tanít 
bennünket Für Lajos kötete. (Püski, New 
York, 1987) 

Sors és történelem 

1970-1990-ig vette kötetének oldalaira Für 
Lajos azokat a tanulmányokat, melyek külön-
böző hazai folyóiratokban jelentek meg a tár-
sadalom és a nemzet ügyének elválaszthatat-
lan összefonódásáról. Megtépett nemzeti 
méltóságunk sebeivel három nagyobb fejezet 
24 esszéjében foglalkozott a jó tollú történész 
a) a Nemzeti értékek - sorsfordulók, b) Több 
is veszett Világosnál és c) Művek és történé-
szek címmel. 

A kötetet kézbe véve azonnal megállapít-
hatjuk, hogy a szekfűi történészprogram 
egyik művelője a mában Für Lajos. A valahol 
utat vesztett nemzet és magyarság megoldat-
lanul hátrahagyott gondjainak Közép-Európa 
mezejéről való összegyűjtője, exponálója és 

azok megoldatlanságának szószólója. Ahogy 
dicsérni tudja Szekfű szakmai képzettségét és 
stílusát, ezt kell tennünk Für Lajos tanulmá-
nyaival is. Olvasottan művelt szerző, aki több 
esetben is elmélyitője a történelemtudomá-
nyok mezején Németh László igazának. Sőt 
több is annál. Nemcsak a szakma téziseit fo-
galmazza meg Németh László-i erényekkel, 
hanem azok társadalmi vetületére is fényt 
pásztáz, a kérdések megoldatlan történelmi 
gyökérzetét is bemutatja. 

A sorsfordulók tragikumait mesteri módon 
rajzolva, nem véletlenül hivatkozik 1514 or-
szágrengető viharával kapcsolatban Illyés 
Gyula Dózsa Györgyére. A drámában zúgó 
szél „az országból rengő tengert csinált s a 
kastélyokat ladikként" dobálta. Ám az iroda-
lom találó párhuzama mellett a történész 
azonnal hivatkozik nagynevű debreceni pro-
fesszorára: Szabó Istvánra, aki arról írt, hogy 
Mátyás halála után a hazai jobbágyságnak 
minden oka megvolt arra, hogy süllyedjen 
vele a világ, „. .. egyéni sérelmeik egy nem ha-
nyatló, sőt erősbödő, az egyéniség felszaba-
dulásának sugarait hozzá is elvezető öntudat 
szűrőjén halmozódnak keserűséggé ... a 
helyzet olyan, hogy csak el kell kiáltani, men-
jünk a földesurak ellen s lángra lobbanhat a 
parázsló keserűség." 

Az etnikai kuszáltságú Kelet-Európában 
hazánk helyéről írva, a szerző elvégzi a köz-
zétett tanulmányok szakirodalmi bírálatait és 
méltatásait is, és megállapítja, hogy a közzé-
tett kötetekben felvetett kérdéskomplexu-
mok végleges tisztázásához még a mai napig 
sem jutottunk közelebb. 

A kisebbségi magyarok tudatát tükröző ro-
mán, cseh, szlovák és szerb tankönyveket bí-
rálva azokat „félmondatos" tankönyveknek 
minősíti, amelyekben összhang csak Dózsa 
parasztháborúja kapcsán csendül fel. Ezek a 
tankönyvek azonban a szerző szerint a tisz-
tesség és a tárgyszerűség etikai-történelmi 
követelményeit alig alkalmazzák. Soraikban 
végül is a jugoszláv „modell" a legpéldamuta-
tóbb a térségben. 

A korszakot jól ismerve írt emelkedett stí-
lusban recenziót Perjés Géza Mohács című 
kötetéről Nemzeti létünk nagy temetője cím-
mel. A történelem „furcsa tréfáját" idézi a 
szerző, amikor is a két állam elemi érdeke kí-
vánná a békés jószomszédságot, amely kívül-
álló okok miatt nem valósult meg: „így az 
egyik elkezdi útját a lejtőn, a másik - nos, a 
másik elveszti függetlenségét, állami és terü-
leti egységét és két nagyhatalom között ha-
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tárterületté válva, másfél évszázadon át pusz-
tul, vész." 

„Micsoda gonosz korba jutottunk" - állapí-
tották meg a gyermekeiket sirató magyar 
asszonyok is ezekről a rettenetes napokról 
Szerémi kortársának a feljegyzése szerint. 

A tanulmányokat a kötetben a zárósorok 
ötvözik a végzetes tanulságok egységébe. A 
társadalmi forrongásokat mindenütt követték 
történelmünkben a nemzet ügyének nagy el-
bukásai - igazolván annak igazságát, hogy 
mennyire elválaszthatatlanok egymástól a 
társadalom és a nemzet ügyei. Dózsának Mo-
hács lett a Golgotája, 1848/49-é pedig Arad, 
az I. világháború utáni forrongásoké Trianon. 
AII. világháború után pedig Párizsban kötöz-
tek újabb békediktátumba bennünket, '56-
ban pedig Moszkvában. A megtépett nemzet 
méltóságát találóan véste versébe Vörös-
marty: „Most tél van és csend és hó és halál, 
a föld megőszült." 

A magyarság sorsa és történelme egyaránt 
igazolta azt a körülményt, amikor az idegen 
hatalom nemcsak anyagi javakat zsákmá-
nyol, hanem emberi jogokat és nemzeti szu-
verenitást tapos, akkor a nép puszta öklével 
is elmegy a forradalomba, mert emberségét, 
nemzeti szuverenitását s jellemét akarták el-
taposni. 

Ezekkel a gondolatokkal vált Für Lajos ha-
zaszeretetről szóló nemzeti olvasókönyve 
tankönyvvé a hazai honismeret-történelem 
számára is, amelyben sors és történelem min-
dig egyívású fogalmak és édestestvérek vol-
tak. (Magyar Fórum Könyvek, Bp. 1992.) 

Szabadon szeretnénk sírni 

Legújabb kötete rendhagyó módon olyan 
gyászünnepségre készült beszéddel kezdő-
dik, amelyet a hatalom 1988. június 16-án a 
Hősök terén nem engedett elmondani. 

Sok műfajú írás került egymás mellé a kö-
tetben. Történelmi esszék, előadások, cikkek 
s országgyűlési indítványok íródtak benne 
1970-1992 között és szerkesztődtek 6 na-
gyobb fejezetbe. Politikus, történész és az 
ember szólal meg valamennyi írásban, a köz-
zétett interjúk pedig a közélet kavargásában 
idézik az immár publikussá vált személyisé-
get, újságírók és szerkesztőségek kérdéseire 
adott válaszok hozzák közel az olvasóhoz. A 
fejezetek közül: Sors kérdésünk a demokrá-
cia, A katonák közt a közvitéz, A politikus 
asztalára; a Századunk sorscsapásai, a Törté-
nelmi arcképek és Magyarország sorsdöntő 
évszázada (1825-1918) a történész asztalára 

valók, az interjúk pedig a közéleti ember arcké-
pének karaktervonásait adják az olvasó kezébe. 

A kötet nagy lélegzetű tanulmányai mind a 
történész vallomásaira kíváncsiak. Sorkérdé-
sekről, sorscsapásokról, történelmi pálya-
munkákról és sorsdöntő évszázadról csak az 
a történész tud beszélni, aki szerényen - új 
politikai állomáshelyén is - csak „közvitéz-
ként" végzi munkáját a hadügyi tárca élén, 
ám az is igaz, hogy történészi arcvonásait eb-
ben a szerepkörben sem tudja magáról levet-
kezni. 

A demokrácia sorskérdései című fejezet La-
kitelek történelmi példázatával kezdte és a 
varsói szerződéstől való búcsúval fejezte be 
mondandóját, amikor is 1991 júniusában a 
Magyar Televízióban elhangozhattak torok-
szorító szavai: „Tisztelettel és felemelt fővel 
jelentem a nemzetnek: ma délután 3 órakor 
Silov altábornagy úr személyében elhagyta 
az utolsó szovjet katona is Magyarország 
földjét." A történész fülei azonban hallották 
még azt a harangzúgást is, amely a szabaddá 
vált ország végleges felszabadulásának a per-
ceit ünnepelte. A történelmi párhuzam idézte 
az állami szuverenitásnak, a függetlenség 
helyreállításáért való küzdemét a nemzetnek, 
akár 450 évvel ezelőtt történtek azok, akár 
pedig '56 drámai napjaiban. 

A homokhódítók példázatát: a mai Lakite-
lek egyetlen dűlőjének az egyetlen parcellája 
sugározza a történész számára: azaz miképp 
válhatott ez a mező a magyarságtudatot ért 
rombolások elleni küzdelem fontos bázisává 
az egész ország számára? A példa láttán a po-
litikus-történész bizakodással látja és érzi, 
hogy a nemzetet ért „szívszorító pánikhangu-
latot" idéző Erdély kérdése, amely kapcsán -
képletesen szólva - az agrártörténész már a 
„szellemi vagy a politikai életben már a filo-
xéra dühöngő pusztításáról" beszélt - a ho-
mokhódítók példáján bizakodva kikerülhet 
majd a válságból. 

A századunk sorscsapásai című fejezet írá-
sai pedig a hazai történelem de profundis at-
moszféráját idézik, benne is a kisebbség és a 
magyarság, a trianoni és a párizsi békediktá-
tumok sorscsapásait, bizonyítva, hogy a ma-
gyarságot Trianonban, Jaltában és Párizsban 
a nagyhatalmak, '56 leverésével pedig a 
Szovjetunió is cserbenhagyta. Az ország meg-
csonkításához a világ nagyhatalmai is asszisz-
táltak. Nagyon nehéz ezért a világbéke kor-
rekcióját napjainkban megcsinálni, lám mi-
lyen tétlenül és közömbösen nézik a most fo-
lyó balkáni háborút is, s nyomában pedig az 
etnikai tisztogatásokat a világ nagyhatalmai. 
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Magyarország sorsdöntő évszázadai 
< 1825—1918) fejezetben már a reformkorba, a 
forrongó Európába ágyazottan olvashatunk a 
közjogi küzdelmekről, a kiegyezésről, a tár-
sadalomról, a nemzetiségről és a kultúráról, a 
munkás- és parasztmozgalmakról, s nyomuk-
ban az első világháború pusztításairól. Mo-
csáry figyelmeztetését nem fogadta el az or-
szág, még szerencse, hogy Eötvös és Trefort 
törvényeit a népoktatás és a középfokú okta-
tás terén példátlan fellendülés követte az or-
szágban, a tudományok és a művészetek te-
rén is mutatkoztak jelentős eredmények, ám 
a két part között ide-oda hányódó „kompor-
szág" örvénylő története az I. világháború vé-
res karjaiba hajtotta az országot. 

A kötet zárófejezete az interjúké és az 
önarcképé. A fejezetet a kálvinizmus törté-
nelmi küldetéséről szóló - a Confessio kör-
kérdéseire adott - személyes vallomások 
nyitják, amelyek mögött a Vas megyei egyhá-
zasrádóci kálvinista kisbirtokos család erős 
hite és beiskolázó buzgalma áll, meg a család 
Szenczi Molnár zsoltáros hite, konok bizako-
dása és a „megmaradás jótékony hitele", 
amelyekre a magyarságnak igen nagy szük-
sége volt történelme folyamán. 

Az interjúk sorában a Magyar Demokrata 
Fórum egyik vezetőjét kérdezte Róna András 
a magyarság európai szerepéről. A történész 
láthatólag örült a kérdéseknek, nagy felké-
szültséggel lubickolt a válaszok megfogalma-
zásában. A mezővárosok antifeudális hátteré-
ben bizonyítani tudta a magyar történelem 
„lázadó hajlamát", ám ez a hajlam már nem-
csak a történelemre, hanem az irodalmunkra 
is vonatkozott: „Petúr nem véletlenül egyik fő 
alakja Katona József Bánk bánjának." A ket-
téosztott Európában meghatározta Magyaror-
szág helyét: a kelet-nyugat közötti kis lépcső 
köztes nép szerepében." 

FilepTamással a megnyugtatni képes hazai 
hagyományokról beszélt a történész. Éles 
szemmel vette észre, hogy Kovács Imre, a né-
pi írók mozgalmának egyik vezéralakja a 
földkérdésben Jászi Oszkár álláspontját azo-
nosnak tartotta a népi írók álláspontjával. Eb-
ben a beszélgetésben tisztázta Szekfű Gyula 
és Németh László, valamint Bibó István írásai 
között feszülő ellentétet is, rámutatva arra, 
hogy Szekfűnek, a kitűnő történésznek mi-
lyen „labilis, sebezhető és kaméleonszerű" 
volt a szemlélete. 

Az interjúban a népi és az urbánusok kö-
zötti határvonal kiigazítására is vállalkozott, a 
pontatlan és a rossz fogalmakat szerinte ki 
kell cserélni a közéletben. Az elválasztó vo-

nalat a nemzeti és a kozmopolita gondolko-
dás ellentétpárjában javasolja meghatározni. 

Az interjú utolsó kérdése a szomszéd álla-
mokhoz való viszonyunkra vonatkozott, azaz 
a nemzet védelmi rendszerére. A szerző, a 
történész-hadügyminiszter óva intette benne 
az országot az egyre több helyen felfakadó 
válsággócoktól és konfliktusoktól. 

Pintér Dezső két interjú kérdéseit is felte-
hette, egyiket a Magyar Demokrata Fórum 
ügyvezető elnökének, a másikat pedig a hon-
védelmi miniszternek. Az első beszélgetés-
ben az indulatok elcsendesülésére, az acsar-
kodás megszüntetésére vonatkozó reményét 
fejezte ki a kormányzó párt ügyvezető elnö-
ke, miután a jelenben a balkanizálódás ve-
szélye fenyegetheti az országot. A „magya-
rabb világ" óhaja a történész-elnök számára 
olyan fogalmat jelent, amely „egyénivé és 
nemzetté" teszi az országot, a kisebbségek 
életében pedig ez a világ jelentse az otthona-
ikban maradást, nyelvük és kultúrájuk hasz-
nálatát, az egyenrangú félként való békés 
együttélést, a más népekkel való testvéri kö-
zösségben. 

A többi kérdésre adott válasz már szinte 
közismert az ország népe számára, az MDF 
kormányzó szerepének a nehézségeiről, a 
sajtó szerepéről és az „elmaradt rendszervál-
tásról", a nagykoalíció korai hangoztatásáról. 
E beszélgetés gondjai mögött illő zárótétel-
ként hangzott: „ Történészként tudom, hogy a 
múlttól sohasem tudjuk teljesen függetleníte-
ni magunkat, de minden normális politiká-
nak alapvetően a jövőre kell tekintenie." A 
kérdések között aktuálpolitikai kérdések is sze-
repeltek, akár Németh Miklós visszatérésére, 
akár Göncz Árpád szerepére vonatkozóan. A 
válaszokban bölcs kiegyensúlyozottsággal és 
kompromisszumkészséggel kereste mindig a 
kibontakozás nyugvópontjait. 

A honvédelmi miniszterrel történő beszél-
getésben is feltehette a riporter a legkénye-
sebb kérdéseket, amelyekre - még az állam-
politikailag is igen kényesekre - mindig meg-
adta a tiszta helyzeteket kedvelő válaszait. A 
pártjában érvényesülő áramlatok között hatá-
rozottan szögezte le paraszti származását, re-
formátus neveltetését a csurgói gimnázium-
ban, ennélfogva a népi-nemzeti szárnyhoz 
való tartozását. Történészként pedig a re-
formkori nagy nemzedék csillagaihoz való 
vonzódását, politikai gondolataiban pedig a 
protestáns kultúra demokratikus európai tar-
talmának az érvényesülését. 

Az utolsó interjút Fekete Zoltán készítette 
1991 szeptemberében, amely e kötetben lá-
tott elsőként napvilágot. Az Önarckép a szü-
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lőfalura, a csurgói gimnáziumra vonatkozó 
őszinte vallomásokkal kezdődik. A paraszt-
párthoz vonzódó gimnazista nemcsak Veres 
Péter beszédét hallgathatta Csurgón, hanem 
ott volt az ifjúság soraiban, amikor 1948-ban 
a niklai Berzsenyi-ünnepségekről Csurgóra 
kísértem Illyés Gyulát és Németh Lászlót. 
Csurgó indította útjára történészi szenvedé-
lyét is, amelynek csúcsára Szabó István pro-
fesszor tette rá a koronát, tanársegédül fogad-
ván Debrecenben. 

'56 előhírnökeként tevékenykedett a deb-
receni Kossuth-körben. A nemzet tragikumá-
ba forduló események után ő is külföldre me-
nekült, ahonnét édesapja súlyos betegségé-
nek a híre hívta vissza hazájába. Debrecenből 
kutatóként a fővárosba került, majd a Forrás, 
a Tiszatáj és az ÉS nyújtott számára publikáci-
ós lehetőségeket. Az ellenzéki tömörülések-
ben kezdett foglalkozni a határokon túli ki-
sebbségek történetével, mérlegre téve a tan-
könyvek s a hazai történelemoktatás ordító 
hiányosságait. A súlyos helyzetbe kerülő ki-
sebbség s anyanemzet kérdései vitték az el-
lenzéki mozgalmak területére Csoóri Sándo-
rékkal együtt, amelyben szinte elsőként érke-
zett a monori találkozóra és Lakitelekre. Eb-
ből a körből vált az MDF egyik alapítójává és 
szervezőjévé, illetve a választások után a 
honvédelmi tárca vezetőjévé. 

Ez a záróinterjú emlékeztette arra is, hogy 
elmúlt hatvanéves. A múló esztendők fogsá-
gában - vallotta az interjú utolsó soraiban -
intenzív kötődését a néphez, a magyarság-
hoz, annak hagyományaihoz és történelmé-
hez és Apáczai Csere János útmutató gondo-
latához: „Ha mellyedbe vagyon szép eleven-
ség, ha szívedben virtusnak szikrája maradt, 
távol legyen tőled minden lágy, könnyű, ké-
nyes dolgok, keményet keress, kősziklákon, 
havasokon járj-kelj." (Püski Kiadó, Bp. 
1993.) 

* 

A három kötet minden tanulmányát mo-
dern és korszerű olvasókönyvként adnám az 
iskolák tanulói és történelemtanárai kezébe. 
De a hazai honismereti mozgalom minden 
közkatonája kezébe is. A kötetek alkalmasak 
arra, hogy a történelemtől elfordított népün-
ket s - főképpen - ifjúságunkat jó történelem-
tanárok kezébe adjuk, akik „szent tárgyként' 
tudják hazai történelmünket tanítani. Éür La-

jos - nemzettudat-hiányos magyarságunknak 
- olyan közéleti ihletésű alkotó történésze, 
aki minden írásával arra törekszik, hogy va-
lamennyi magyarnak otthona lehessen a 
nemzet. 

KanyarJózsef 

JALSOVSZKY KATALIN-TOMSICS EMŐKE: 

A tegnap világa. 

Elmúlt évtizedeink történetírásának nem 
tartozott a kitüntetett témái közé a polgáro-
sodásnak, a városiasodásnak a kutatása. 
Napjainkban egyre gyakrabban találko-
zunk vele a tanulmánykötetek oldalain, a 
folyóiratok cikkei között, sőt vitaestek és 
tudományos ülések kitűzött problémái kö-
zött is. 

A szerzőpáros kötete illeszkedik ebbe a té-
masorba, de mégis valami más! Ez a világ 
írásban és képben jelenik meg fekete-fehé-
ren, de az összkép, amit kapunk, az csodála-
tosan színes, változatos, mozgalmas és derűs 
a századforduló magyarországi városairól. Az 
ember először csak belelapoz, pörgeti a lapo-
kat, meg-megáll egy képnél, aprólékosan 
szemügyre veszi, bele-beleolvas a szövegtö-
redékekbe és a kötet máris a bűvkörébe von-
ta. 

Miért ezek a városok és ezek a képek - és 
nem mások (is) kerültek bele a kötetbe, mi 
a szövegek funkciója és a válogatás alapja? 
Hanák Péter bevezető szavaival beavat a 
szerkesztés vezérelvébe: csak a fennmaradt 
és közgyűjteményekben őrzött jó minősé-
gű felvételek, az objektív leírások és tudó-
sítások alkalmasak a szerzői szándék kife-
jezésére. „Képeink és idézeteink korhűek 
és jellemzők a korra. A századforduló vilá-
gát olyannak mutatják be, amilyennek a 
kor közemberei, riporterek és fényképé-
szek, redakciók és kávéházak törzsvendé-
gei látták." 

Nézzük figyelmesen az egyes felvételeket 
és olvassuk a szövegeket! Láthatjuk az építő, 
javító-karbantartó munkást, a vásározó árust 
és parasztot, a portékáját az utcára is kitevő 
kereskedőt. A mindenütt új, impozáns köz-
épületeket, a pompás palotákat, a polgárok 
új és régi házait, de még a külváros falusias 
utcáit, a létező szegénynegyedeket is. Úgy, 
ahogy akkor volt, évszámra pontosan, de leg-
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alábbis évtizedben megjelölve. A körmöcbá-
nyai kaputorony szép, díszes ablaka alatti té-
ren az ácsorgó gyermekcsődület nyilvánvaló 
okát is felfedezhetjük: ott áll egy teve! A ko-
lozsvári Szt. Mihály-templom oldalbejáratát 
felállványozva láthatjuk két felvételen is.Ez 
az egyébként lényegtelen körülmény a két 
felvétel majdnem azonos évi keletkezésére 
utal, ezért a képek pontosabb datálását is le-
hetővé tenné. Éles szemmel vagy nagyító se-
gítségével az elmosódni látszó részletek is ki-
vehetők: házpárkányon ülő galambok, egy 
kutya, hölgy- és úridivatrészletek, frizura- és 
bajuszfazonok, virágos ablakok és balkonok. 
Jól látszik egy felvételen a Kis-Szamos két 
partját összekötő fedett fahíd, és éles kontú-
rokkal, szabad szemmel kivehető a körmöc-
bányai munkába induló bányászok nyomo-
rúságos öltözéke minden apró részletével: 
foltos-rongyos ruhákban, fatalpú, szíjas pa-
pucsokban mezítláb, kezükben olajmécses-
sel imára gyűltek a leszállás előtt. (A felvételt 
Erdélyi Mór készítette 1907-ben.) 

A kötetből nem hiányzik a Rákóczi hamvai 
hazahozatalát ábrázoló felvétel. E képen, vi-
szonylag kis mérete ellenére, igen sok az „in-
formáció". Az ünneplőbe öltözött, vonuló 
menet feje fölött látjuk a várost is - ünnepi 
díszben. A virágba, girlandokba, zászlókba 
öltöztetett épületek ablakaiból keleti szőnye-
gek lógnak alá, arra könyököl az ablakok bá-
mész közönsége. Ha már Kassán időzünk, e 
város képei és a vonatkozó szövegek segítsé-
gével kíséreljük meg a kétségtelenül nagyvá-
ros „látleletét" adni. 

A valamikori Felső-Magyarország fővárosa 
1860-ban avatta vasútállomását az „új francia 
reneszánsz stílű pályaházat", melyet Erdélyi 
Mór felvételén láthatunk. A város dél felőli 
látképén több gyárkémény füstölög, mely je-
lentős nagyipart sejtet: téglagyár, dohány-
gyár, Fleischer-féle gépgyár, vasöntő, hajlított 
fabútor-, parketta-, kötszövő-, kékáru, papír-
és két sörgyár is van a településen. (A Franck 
gyárról külön felvételt is láthatunk.) A pálya-
udvarról a Széchenyi ligeten keresztül visz az 
út a városba. Közkedvelt pihenőhelye ez a 
kassaiaknak a Hernád partján, nyári időben 
zenekarokkal, étkezőhelyekkel. Divald és 
Monostory nemcsak a Széchenyi liget Szt. Ist-
ván hídját örökítette meg, hanem a csermely-
völgyi vendéglőt is, mint hívogató pihenőhe-
lyet. A kor hagyományos városi közlekedése, 
a lófogat mellett már látunk az utcákon villa-
most, sőt a Schalkház-Szálloda társas auto-
mobilokkal áll a kirándulók rendelkezésére. 
Az egyik oldalán jól olvasható az útvonal. La-

jos-forrás—Schalkház. „A város művészi be-
nyomásának fő tényezője a gótika merész 
szárnyalásával égnek törő dóm, s mellette a 
magyar csúcsíves építészet legszellemesebb 
ötlete, a Szent Mihály-kápolna" - idézik a kö-
tet összeállítói Gerevich Tibort a Vasárnapi 
Újság 1913. évfolyamából. A gyönyörű felvé-
telt a Szent Erzsébet-székesegyházról Divald 
és Monostory készítette 1910 körül, és olyan 
perspektívából látják, hogy teljes képet ka-
punk a dóm arányairól, tömegéről, együtt lát-
juk az Orbán-toronnyal, fákkal, a széles utcá-
val, annak házsorával, a még kevés virágos 
ablak egyikével és a járókelőkkel. Hogy a 
dóm mennyire uralkodik a városon, az követ-
kezik méreteiből és a városszerkezet sajátos-
ságaiból. A hosszúkásán elnyúló várost 
észak-dél irányban osztja ketté a Fő utca. Raj-
ta és körülötte a régi belvárosi mag, ahonnan 
szinte mindenhonnan felvillan vagy nagyon 
is jól látható a Szent Erzsébet-dőm valamely 
részlete a közölt felvételeken. Az utca számos 
szép köz- és magánpalotája közül is feltűnő-
en szép a kaszinó épülete. Harmonikus ará-
nyaival, gazdag részletmegoldásaival Gere-
vich Tibor szerint egyike a legszebb s leg-
tisztább empire stílű épületnek hazánkban". 
(A Kassai Múzeum Vasárnapi Újság, 1913. 
575. old.) Az ismeretlen fényképész azonban 
az épület előtt, az utcán, igazi piaci jelenetet 
is megörökített: kecskelábú, hevenyészett 
asztalokra tököt, zöldséget felhalmozó em-
berek ámlják portékájukat. A Felső-magyar-
országi Múzeum jól megfér Ballás Béla sütö-
déjével, Löffler Lajos fűszer- és aprócikk-bolt-
jával. A káptalani ház is számos üzlethelyi-
ségnek, Hellvig Zsigmond, Róth Lipót 
lehúzott redőnyű (megszűnt? éppen zárva 
tartó? szünetelő?) ismeretlen rendeltetésű vál-
lalkozásának és Megay napellenzővel védett 
gyógyszertárának ad otthont. A Csáky-Des-
sewffy palota előtti utcarészleten pedig szin-
tén minipiacot láthatunk. Továbbhaladva a 
Fő utcán, a Budapesti 1, 2 Koronás Áruház 
díszműárut, játékot, üveg- és porcelánárut kí-
nál. Nyulászi Béla üzletében dohányárut, 
osztálysorsjátékot, képes levelezőlapot, hír-
lapot, papírárut, játékkártyát, de tűzifát, sze-
net, zsákot és ponyvát is vásárolhat az érdek-
lődő. Wilnrotter órásmester műhelye fölött az 
emeleti traktuson, a cégtábla szerint az 1868-
ban alakult „Transsylvania" ált. köles, élet- és 
tűzbiztosítónak vezérügynöksége székel. A 
szomszédos Kossuth I.. utcában pedig ruha-
festöde, vegytisztító intézet, kő- és könyv-
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nyomda található. Reibel Pál pedig cégéről 
nem kevesebbet állít, mint hogy 1888-as ala-
pítású zongorakészítő és -hangoló, ezeket el-
adja, illetve kölcsönzi, valamint az „összes 
hangszerek kaphatók" nála. „Ma az önálló 
iparosok és kereskedők száma 2012, s ezek 
nemcsak a város lakóinak, de messze vidék-
nek szükségleteit is képesek kielégíteni úgy, 
hogy a kassaiaknak Budapestre vagy Bécsbe 
ritkán van komoly oka fordulni". (György 
Aladár: Magyarország vidéki városai ipari 
szempontból, 1895. 19- o.) A további város-
képi részletek is hasonlókat árulnak el: aszta-
losok bútorcsarnokát, Korona Bankot, másik 
biztosítótársaságot, míves utcai órát és hirde-
tőoszlopot, rajta jól kivehetően a Sunlight 
mosószappan reklámplakátját, és a hirdet-
ményt, a cirkusz bemutató előadásáról. 

És ha már előadás! Láthatjuk a város két 
színházát is: a Nemzeti Színházat, amely 
Rössler István idézett szövege (Legújabb Út-
mutató Kassa sz. kir. városáról és környéké-
ről. 1905. 42. o.) szerint: „Temérdek testével 
a Fő utca közepén hever s hátraszegett feje 
azt a gondolatot kelti, hogy meghőkölve bá-
mulja a királyi Dómot... Akár szándékosan 
cselekedett Láng Adolf építész, akár öntudat-
lanul, az bizonyos, hogy beszédessé tette 
egymás mellett Kassa két legkiválóbb épüle-
tét." A másik színház az Uránia. Az épület fel-
irata: A Városszépítő Egyesület Uránia szín-
háza. „...arra a gondolatra jutottak, nem vol-
na-e helye... oly közhelyet alapítani a tudo-
mányok népszerűsítésére, mint aminők a 
színházak a szórakozás czéljára". És lőn. Ol-
dalában felirat: Fotografia - a felvétel az épü-
letről 1911-ben készült. 

A város az újabban jelentkező igényeket is 
kielégíti az Orsolya-apácák gazdasági leány-
iskolájával, ahol háziasszonyi tudnivalókat 
oktatnak. A Kugliegylet működését egy világi 
és egyházi férfiakat ábrázoló tabló bizonyítja. 

A közölt képek között sok az olyan, mely-
nek mesterét nem ismerjük. Szinte felsorol-
hatatlan az egy-két felvétellel megjelenő 
fényképészek neve, de az ismertek legtöbbje 
alatt Divald Károly, Divald és Monostory, Er-
délyi Mór, Klösz György, Müllner János és 
Kemény Xavér Ferenc neve szerepel. Vala-
mennyien a kornak neves és tevékeny fény-
képészei, szakmájukat teljes odaadással, ma-
ximális tudás birtokában végezték. Elcsodál-
koztunk azon is, hogy a rendelkezésükre álló 
technika hogyan is lehetett alkalmas számos, 
különleges beállítás kivitelezésére. Erdélyi 
bejárta szinte az egész országot, munkáira 
köteteket építettek és a korabeli képes folyó-

iratok is gyakran közölték. Divald Károly 
1863-ban nyitotta meg Eperjesen műtermét 
és ugyanott 1878-ban felállította az első ma-
gyar fototípiai intézetet, melynek központját 
később Budapestre tette át. A táj- és városfotó 
kezdeményezője és művelője, Monostory 
Györggyel társulva elsősorban az észak-ma-
gyarországi városok megörökítője. A precíz 
és rendszeres Plohn Józsefet pedig azért ér-
demes megemlíteni, mert a kötetben szerep-
lő hódmezővásárhelyi felvételeket egy kivé-
telével ő készítette. (Most adták ki a '48-as 
honvédportréit tartalmazó kötetet, melyben a 
teljes életműről is kaphatunk áttekintést Dö-
mötörjános utószavából.) 

A könyv elsősorban fotóalbum, a közölt 
szövegek illusztrálják, kiegészítik és magya-
rázzák a képi látnivalót. Sajnos, a kötetben 
szereplő fényképek lelőhelyjegyzékén kívül 
más segédapparátust nem állítottak össze. A 
tudományos használhatóságot könnyítette 
volna egy névmutató a fényképészekről és a 
szövegtöredékek eredeti megjelenését rend-
szerező bibliográfia. A mű végső megjelené-
se, az anyag összeállítása és elsősorban an-
nak színvonala miatt, kép és szöveg teljes 
egyensúlyát adja, szinte új műfajt találtak a 
szerzők. Ebben a könyv megjelenése, a kiál-
lítás is nagyon fontos elem. A finom, matt 
törtfehér - calypso ivoire mázolt matt - papí-
ron egyaránt kitűnően érvényesül a felvéte-
lek ragyogása és a gondos, egyedi tipográfia. 
Ez a decens szépség többszörös kompozíció 
eredménye. A városok kép- és szöveganya-
gának gondos válogatása még az anyag olda-
lankénti gondos megtervezésével is együtt 
járt. A szöveg terjedelme, a képek méretének 
eldöntése, elhelyezésük, vékony fekete vo-
nallal meghúzott keretük - vagy éppen befe-
jezetlen voltuk! - , a kövéren szedett képalá-
írások kivételes összhangot feltételeznek a 
szerzők, a könyv tervezője, Beniczky Miklós 
és minden technikai résztvevője, a szedést 
végző Athenaeum Nyomda és a végső formá-
ba öntő Kner Nyomda között. Remélhetőleg 
a szép könyvek versenyében is sikeres kiad-
ványt ajánlok a kedves olvasó, a történész és 
fotográfus szakemberek és a könyvtárosok fi-
gyelmébe.(Bp.Officina Nova, 1992.) 

Dr. Stockné Horváth Mária 
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Pozsony 
Kolozsvár 



Népfőiskola tegnap, ma, holnap 

Képes Géza A népfőiskolaépítők című ver-
sével köszönti az olvasót a Püski Kiadó és a 
Magyar Népfőiskolai Társaság gondozásában 
megjelent könyv. Kanyargós utat járt be a ki-
adásig a múltra és jövőbe tekintő, Harsányi 
István szerkesztette kötet. A négy fejezetbe 
foglaltak (Külföldi minták, A magyar népfőis-
kolák múltja. A mai magyar népfőiskolák és 
az Útban a jövő magyar népfőiskolája felé) 
után „ajánlási kötelezettség" tudatában né-
hány tudományterület fontos összefoglalása 
olvasható mintegy választandó tananyag-
ként, a tudatos eligazítás érdekében. 

A főnixként feltámadó magyar népfőisko-
lák sokasodó körében egyaránt fontos a múlt 
ismerete, amelyet összegző jellegű tanulmá-
nyok foglalnak magukba és azok a mai kez-
deményezések, megvalósult alkalmak, ame-
lyek tükrözik a mozgalom iránti igényt és 
szükségletet. A kezdeményezések eddigi 
erőfeszítései, a mozgalom jelenléte a piaci 
körülmények közt is helyet adnak a népfőis-
koláknak. Bár a helykeresés-szponzorálás 
kérdéseit is taglalja a könyv, mint a működő-
képesség egyik feltételét, a népfőiskolák jö-
vője nagyban függ a kiterjedt iskolarendszer 
működésének hatékonyságától és a népfőis-
kolák művelődési résekbe, a helyi gazdasá-
gok - országerősítő vonulatba kapcsolódó -
tudásszükségletének kielégítésébe történő 
bekapcsolódásától, a változó tudásigények 
teljesítésére képesség folyamatos fenntartá-
sától. Ennek személyi feltételeit megteremte-
ni fontos feladat, mert a népfőiskolai mozga-
lom példát mutató személyiségeinek hatása 
nagyban befolyásolja a mozgalom sikerét. 

A Népfőiskola tegnap, ma, holnap jó szol-
gálatot tesz, egyben hiányokra is felhívja a fi-
gyelmet. A népfőiskolai mozgalom kiterjesz-
tésében, szervezetének megerősítésében ki-
emelkedő szerepet vivő jezsuita Kerkai Jenő 
és Nagy Töhötöm, ezzel együtt a KALOT -
gyakori említése ellenére - számszerű ada-
tokkal nem szerepel, bár a kötet is említi, 
hogy „a KALOT szervezte a népfőiskolák 
többségét". Az érdi vezetőképzés vagy a püs-
pöknádasdi (Pécs mellett) KALOT népfőis-
kola szétsugárzó ereje nemcsak a gazdasági-
lag és művelődési tartalmában értékes együtt 
munkálkodásnak, de annak is köszönhető, 
hogy alkalmat adott a tudatos és felelős ma-
gatartás megnyilatkozásának, a képességek 
kibontakoztathatóságának, a vezetővé válás-
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nak éppúgy, mint az önerősítő elemek 
egyénben épülő kifejlődésének. Az 1935-től 
élő mozgalom feloszlatásakor (1946-ban) 
611 élő szervezeti egységgel szűnt meg. A 
negyvenes években ezernél több KALOT-
egylet működött hozzávetőlegesen 62 ezer 
taggal és 150 ezernél több pártoló tagsággal, 
1944 őszén tizenkilenc bentlakásos népfőis-
kola várta a fiatalokat a gazdaképzés, a kultu-
rális és a vezetői feladatok felkészítésére. 

A népfőiskolák gyorsan terjedő hálózata, 
ezek regisztrálása nem könnyű feladat, hisz 
gyakran a már működő népfőiskolák sem ke-
rülnek a nyilvánosság elé (pl. a letenyei Mura 
Menti Népfőiskola 1988-tól működik), mert a 
mindennapi feladatok mellett a megismerte-
tés, regisztrálás másokra marad. Ezért örven-
detes a könyv azon ígérete, hogy későbbi fel-
dolgozás tárgyát alkotja majd a létező népfő-
iskolák bemutatása. A mindennapos tanulás 
minőségének tömegesítése, a nemzeti kultú-
ra megtartása a népfőiskolák régi/új feladata. 
(Bp., 1991. 272. old.) 

Krisztián Béla 

BENCSIK JÁNOS: 

Tokaj társadalma a tárgyak tükrében 
(1774-1849) 

A város a Tokaj-Hegyalja elnevezésű, az 
egykori Abaúj és Zemplén megyék területén 
kialakult, a szőlőtermelésre és borkészítésre 
alapozott mezővárosokkal jelzett termelési 
táj névadó települése. 

A kiadvány témájában kötődik a Tokajt, 
Tokaj-Hegyalját, a bortermelő mezővárosok 
múltját elemző történeti és néprajzi munkák-
hoz. A szerző a kötet címében jelzi, hogy nem 
egyszerűen forrásközlést kíván megjelentet-
ni, hanem a forrást meghatározott téma, a tár-
sadalom vizsgálata eszközéül használja fel. A 
Bevezető tanulmány cím alatt az inventáriu-
mokat részben azok felépítésének megfele-
lően Az ingatlanokról és az Ingóságok, illetve 
a forrást feldolgozó néprajzkutató gondolat-
menetének megfelelően A művelődés és a 
vallásos élet tárgyi emlékei, Összegzés és A to-
kaji polgárok tárgyi környezete alcímeken 
tárgyalja. 

A bevezető tanulmány utolsó fejezete a 
funkció szerint csoportosított tárgyakat a pol-
gári igény jelentkezésében értékeli és válo-
gatja. (Ide sorolható tárgyakat a többi fejezet-
ben is említ.) 



A polgári igény leglátványosabban a vise-
letben, a férfiaknál például a nadrág, a se-
lyem nyakravaló, a köpönyeg és a németes 
ruhadarabok használatában fejeződik ki. La-
kóházak közül csak kettő, egy asztalos és egy 
nemes háza jelez az átlagosnál magasabb 
igényt. A bútorok közül az asztalt mint az át-
lagosnál magasabb igény kifejeződésére al-
kalmas darabot választja ki a kutató. (így 
megtudjuk, hogy Tokajban a jelzett időszak-
ban kerek, félkerek, politúrozott, nyolc sze-
mélyre való asztal és még íróasztal is előfor-
dult.) 

A textíliában, a háztartás eszközeiben, a 
mosás, a világítás, az étkezés, a kávéfogyasz-
tás tárgyaiban, a fűszerek használatában, a 
reprezentációs tárgyak néven összefoglalt 
egyéb tárgyakban, majd a névhasználatban 
kifejeződő változásokat veszi sorra. Az Ösz-
szegzésben a porcelán és a majolika étkész-
letek használatát a nemesi és a polgári élet-
mód velejárójaként jelzi. 

A tanulmány felvázolja a hegyaljai telepü-
lés leltárakból kihámozható társadalmi réteg-
zettségét. A feudális rendi társadalomban a 
népesség döntő része házas és házatlan zsel-
lérként van jelen. Az 1774-ben szerkesztett 
urbáriumban 215 házas és 2 házatlan zsellér 
szerepel. Tehát meghatározó rétegként a há-
zas zsellérek számítanak. Emellett nemesek, 
kisnemesek és kereskedők egészítik ki a tele-
pülés társadalmát. A zsellérek a szőlőműve-
lés és bortermelés mellett szarvasmarha- (tő-
kemarha-) tenyésztéssel, iparral foglalkoz-
tak. E társadalomban a már jelzett polgároso-
dásra utaló jeleket rögzíthetett a szerző. 

Az Összegzésben az inventáriumok vizsgá-
latának tanulsága kérdésfelvetésként fogal-
mazódik meg. A kérdést szövegkörnyezeté-
ben idézem: „Annak ellenére, hogy Tokaj tár-
sadalmára korszakunkban erősen hatottak a 
polgárosodás tendenciái, mégis az életvitel, 
az életmód számos területén erőteljes ragasz-
kodást tapasztalunk a hagyományos, a pa-
raszti kultúrához. Ennek okai között termé-
szetesen ott kell keresnünk az anyagi létből, 
illetve a társadalmi szerepből fakadó deter-
minációt. Konzervativizmus-e ez vagy pedig 
gazdasági determináció?" E kérdés tovább 
pontosítását, kifejtését, majd vizsgálatát bizo-
nyára elvégzi a szerző. 

A tanulmány végén található táblázat átte-
kintést ad 70 év 70 leltáráról. Tájékoztat, me-
lyik évben hány készült el, illetve hány került 
eddig elő. Majd hat adattal jellemzi azokat. 
1774 és 1800 (pontosabban 1802) közötti idő-

szakból 10, 1808-ból 8, 1821-ből 7 leltár ma-
radt ránk. 

Szintén 1993-ban jelent meg a Paraszti és 
mezővárosi kultúra a XVI/I-XX. században 
című, Viga Gyula szerkesztette kötet, mellyel 
60. születésnapján köszöntik a szerzőt. En-
nek Tokaj-Hegyalja főcímmel, Tisza-Tokaj 
kiváltságos város társadalma a királyi kama-
ra főhatósága idején (1715-től) alcímmel 
szereplő fejezete időben és témájában is köz-
vetlenül kapcsolódik az itt bemutatott mun-
kához. 

A születésnapi kötet tanulmánya a XVIII. 
századi város társadalmát, osztályokat, réte-
geket, csoportokat vizsgálja. Az ismerteté-
sünk tárgyát képező kötetben közölt 70 in-
ventáriumból 60 a XIX. század első felében 
készült, az elemzés döntően erre az időszak-
ra vonatkoztatható. Tehát a két egymást ki-
egészítő feldolgozás Tokaj társadalmát két 
egymást követő időszakban, különböző le-
véltári források alapján vizsgálja. 

A további munkához, a szintézis elkészíté-
séhez jelen sorok írója is jó egészséget, 
hosszú munkás éveket kíván Bencsik János-
nak 60. születésnapja alkalmából. 

Szűcs Judit 

Az endrődi asszonyok élete 
a századfordulótól 

Az olvasó, főként ha nő - némi pironko-
dással nyugtázhatja majd az endrődi asszo-
nyok múltba tekintő sorait. Hiszen a mai há-
ziasszonyok két műszakos „önemésztő" 
ténykedése e történetek olvastán eltörpül ah-
hoz az életformához képest, melyre a század-
forduló idején nagyanyáinkat a mindenna-
pok kényszerítették. Az asszonyok történe-
tei, mint megannyi gyöngyszem, egy közös 
szálra fűzhetők fel, ez az egyezőség pedig az, 
hogy valamennyien reggeltől estig dolgoz-
tak. Valóban a családi tűzhely őrzői voltak ők, 
s szerepük egy-egy adott mikroközösség 
(család) életében, de össztársadalmi mére-
tekben is, felbecsülhetetlen értékű. Ok bizto-
sították azt az életformát, mely a kisgazdasá-
gok működéséhez a legmegfelelőbb volt: ott 
éltek, szinte együtt lélegeztek a földdel, ahol 
a család élt, így a gyerekek már egészen apró 
koaiktól részesévé váltak a paraszti munká-
nak. Ezért öröklődhetett generációkon át a 
föld szeretete, az egymás megbecsülése és 
ezáltal a család tisztelete és megtartó ereje. 
Olyan „kovász" volt egy-egy édesanya az élet 

95 



formálta kenyérben, mellyel legtöbbször ő 
maga nem volt tisztában. A zárt közösségek, 
az alföldi tanyavilág amúgy is szigorú érték-
rendjét nemigen zavarhatta meg semmiféle 
külső erő. A házasságok pedig javarészt az 
égben köttettek, a faluban a föld a földdel elv 
alapján választottak a szülők párt gyermeke-
iknek. A történetekből felfeslő életek azon-
ban azt igazolják, hogy ezek a választások 
nagyobbrészt jók voltak, s a szülői „kényszer" 
sokkal nagyobb megbecsülésre és egymás 
tiszteletére sarkallta a házasfeleket. Az a fajta 
belső erő, önmagából táplálkozó lobogás él-
tette az endrődi édesanyákat, mely az élet 
mindennapi kis csodáit képes volt létrehozni. 

„Örültünk az életnek" - vallja az egyik me-
sélő. A mezei munkában megfáradt emberek 
ősz beálltával kezdték a társaséletet. Ezek az 
összejövetelek - „komázás" vagy „tanyázás", 
ki hogy nevezte - az endrődi közösség ösz-
szetartó erejévé váltak. Az a fajta szemérmes 
szeretet, mely nem szavakban keresi kérkedő 
megnyilatkozását, ott élt a szívek mélyén, s 
az emlékező asszonyok szájából halk szavak-
kal ma is feltör, akár régvolt szerelemről, akár 
a gyermekek szeretetéről legyen is szó. 

A fiataloknál a kútra járás, az esti éneklés 
vagy kukoricafosztás jelentették a megismer-
kedés, a játékos civódás és kialakuló barátság 
vagy szerelem alkalmait. Az ízes szavú visz-
szaemlékezések nyomán megelevenedik az 
olvasó előtt a századforduló és az 1920-1930-
as évek gazdasági válságokkal terhelt idősza-
ka, mely minden nehézség ellenére mégis az 
élet igenlését rímeli a visszaemlékezések fé-
nyében. A kötetben a megismerkedéstől a 
házasodási előkészületeken át a házasságkö-
tésig, majd az új helyen való önállósodásig 
sorjáznak a történetek, az asszonysors napfé-
nyes és árnyékos oldalaival ismertetve meg 
az olvasót. Tiszteletet érdemelnek ezek az 
asszonyok, s ha jelképesen is, de mindegyi-
kük fején ott ragyoghat egy-egy kis korona, 
hiszen 8-10 gyerek felnevelése mellett jutott 
még idejük és erejük a mesélésre, a nevetésre 
és nevettetésre, egy olyasfajta életöröm át-
örökítésére, mely valóban egyedülállóvá, pó-
tolhatatlanná tette őket a maguk kis királysá-
gában: a családban. 

A gondosan szerkesztett munka jegyzetré-
szében mindenre kiterjedő részletes statiszti-
kák igazolják az elbeszélők szavait. Az olvasó 
pedig azzal a jó érzéssel gazdagodva csuk-
hatja be a könyvet, hogy bepillanthatott egy 
mára már feledésbe merülő világ gazdag éle-
tébe. A kötet példás tipográfiája és szerkesz-
tése minden honismereti egyesület számára 

példaértékű lehet, s már önmagában is aján-
lója az itteni emberek múltat becsülő, tisztelő 
életének. (Endrődi füzetek, 2. Gyomaend-
rőd, 1992.) 

Bartók Györgyi 

NAGY SÁNDOR: 

Dombó középkori monostor és erőd 

A Fórum Könyvkiadó a Kövek sorozatában 
jelentette meg a tanulmányt, amelyben a 
szerző a feltárt régészeti leletek alapján mu-
tatja be a település történetét. A dombói (gra-
dinai) régészeti ásatások 30 éve, 1963-ban 
kezdődtek, s az építési törmelékanyag eltá-
volítása után rendszeresen folyt és ma is fo-
lyik feltárás. 

A Novi Rakovacz község 1947-ben alakult 
és épült fel a Froska gora hegység északi lej-
tőjének szélén, a Duna jobb partján, Újvidék-
től kb. 15 km-re nyugatra. Novi Rakovacz he-
lyén állt a középkorban Dombó. Területén 
két monostor volt, s az egyiket, Gradinát, a 
XV. század közepén templomerőddé alakí-
tották át. A templom erőd jellegét bizonyítják 
a feltárás során előkerült leletek és a régi tér-
képek is. Egy XVI. századi térképen Dombó 
mint lakott helység szerepel, egy XVII. száza-
di metszeten pedig erődként, illetve erődített 
településként, hasonlóan Újlakhoz, Bánmo-
nostorhoz és Péterváradhoz. Egy 1698-ban 
kiadott térképen újra csak lakott helységként 
tüntették fel erőd nélkül, ami azt bizonyítja, 
hogy a XVII. század végére a dombói erőd 
elpusztult, romokban hevert. 

A település legkorábbi régészeti lelőhe-
lyén késő bronzkori és régebbi, vaskori 
(Hallstatt) települést, valamint kelta oppidiu-
mot tartanak számon. A lelőhelyek közvetlen 
közelében római falumaradványok kerültek 
elő, de ezek a mai építkezések során meg-
semmisültek. Mivel Novi Rakovacz a római li-
mes területén fekszik, érthető, hogy gyakori-
ak a római leletek. A feltárás során bebizo-
nyosodott, hogy a római téglából falazott fal-
rész nem más, mint egy gótikus templom 
északi fala. A gradinai régészeti lelőhely szé-
pen példázza az egymást váltó korok építé-
szetének folyamatosságát. A középkorban 
ezen a helyen római eredetű épület vagy 
romjai álltak, s annak anyagából épült fel a 
román stílusú bazilika és kolostor. 

A történeti források arról tanúskodnak, 
hogy Szerémségben, Pannónia Secondában, 
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a sirmiumi érsekség mellett létezett még egy 
püspöki székhely. Lehetséges, hogy ez a püs-
pöki székhely Dombon volt. A XIII. század-
ban itt állt a Dombó elnevezésű monostor, 
ezt az épületegyüttest a XV. században erőd-
dé alakították át. 

A könyv a szerbhorvát és német nyelvű ki-
adás után magyarul is megjelent. Az építésze-
ti, szobrászati töredékekről 101 felvételt kö-
zöl. A Vajdaság építés-, egyház-, település-, 
művelődéstörténetének és kisugárzó szere-
pének értékes dokumentuma. (Vajdasági 
Múzeum, Újvidék, 1992.) 

Dr. Szamosújvári Sándor 

Az Erdélyi Tudományos Füzetek új darabjai 

Az erdélyi magyar tudományos élet ki-
emelkedő jelentőségű vállalkozása volt az Er-
délyi Tudományos Füzetek sorozata. Eredeti-
leg 1926. és 1929 között az Erdélyi Irodalmi 
Szemle, majd 1930-tól, a 22. számtól az Erdé-
lyi Múzeum Egyesület kiadásában látott nap-
világot Kolozsvárott. 

A füzetsorozat nagy része az Erdélyi Múze-
um folyóiratban megjelent tanulmányok kü-
lönnyomatait tartalmazta, de itt jelent meg a 
György Lajos által elkezdett erdélyi magyar 
nyelvű könyvkiadás évenkénti bibliográfiája 
is. Elsősorban történelmi, hely-, irodalom-, 
sajtótörténeti, nyelvészeti, néprajzi, művé-
szeti, műemlékvédelmi, szociográfiai, ritkáb-
ban természettudományi írásoknak adott he-
lyet. Legtevékenyebb szerzői közé tartozott 
Szabó T. Attila, Bíró Vencel, Valentiny Antal, 
Venczel József, Jakó Zsigmond, Kristóf 
György, Bíró József, Balogh Jolán. A második 
bécsi döntés utáni négyéves időszakban volt 
a leggazdagabb a termés, akkor mintegy het-
ven szám látott napvilágot. 

Az Erdélyi Múzeum 1947-ben a nyomdából 
egyenesen a zúzdába került. Tanulmányai 
azonban az Erdélyi Tudományos Füzetek so-
rozatban még megjelentek. Az utolsó, a 208. 
számú füzet Szabó T. Attila tanulmánya volt, 
1947-ben. Negyvennégy évet kellett várni, 
hogy az Erdélyi Múzeum Egyesület újjáalaku-
lása, az Erdélyi Múzeum folyóirat újraindítása 
után folytatódjon az Erdélyi Tudományos Fü-
zetek sorozata is. Az 1991-ben megjelent első 
kiadványa (Benkő Samu: Nagy Géza, a literá-
tor és művelődésünk mindenese) a folyto-
nosságot hangsúlyozva a 209. számot viseli. 

A nemzedékekre visszamenően lelkipász-
tori családból származó Nagy Géza a tanári 

pályát választotta. Már a Farkas utcai kollégi-
um tanáraként is közismertté vált tevékeny-
sége. Fiatalon kapcsolódott be a Múzeum 
Egyesület munkájába, s 1942-től annak titká-
ra lett. 1944 őszén a kolozsvári magyar egye-
temi oktatás folytonosságának megteremté-
sén fáradozott. A következő évben a visszaté-
rő román egyetem mellé egy új egyetemet 
kellett megszervezni, amiben Venczel József-
fel együtt hatalmas munkát végzett. A szoci-
áldemokrata párt tagjaként az erdélyi ma-
gyarság oktatási intézményhálózatának ki-
építésén fáradozott. Tevékenysége nemcsak 
a sovén román körök támadását vonta maga 
után, de ellentétbe került a kommunista be-
folyás alatt álló Magyar Népi Szövetséggel is. 
Ezért 1947-ben felhagyott a politikai szerep-
léssel, s csak a magyar oktatás és művelődés 
szervezésével foglalkozott. Az Erdélyi Múze-
um Egyesületre nehezedő nyomás hatására 
távoznia kellett a vezetésből, s a gimnáziumi 
katedrára szorult vissza. Az ötvenes években 
börtönbe, kényszermunkatáborba került, s 
szabadulása után is sokáig csak fizikai mun-
kát végezhetett. 1971-ben rehabilitálják, s ki-
nevezik egyetemi előadótanárnak. Alkotó te-
vékenységét több cikk, műfordításkötet mel-
lett három irodalom-, illetve művelődéstörté-
neti mű összeállítása, szerkesztése jelenti, 
melyek a Kriterion Kiadónál jelentek meg. 

1992-ben három füzet jelent meg a sorozat-
ban. A 210. számú Antal Árpád: György Lajos 
életműve című tanulmánya. A gazdag életmű 
számos ponton rokonítható Nagy Gézáéval. 
A tudós tanár az oktatás mellett elsősorban a 
régi magyar irodalom kutatásával foglalko-
zott. Pár év alatt négy kiválóan szerkesztett 
tankönyve hagyta el a nyomdát. 1924-től 
1928-ig a Pásztortűz című szépirodalmi és 
művészeti folyóirat, 1926-tól 1929-ig az Erdé-
lyi Irodalmi szemle szerkesztője. 1928-től a 
katolikus, református és unitárius egyházi ha-
tóságok megbízzák a kolozsvári magyar 
egyetemi hallgatók ügyeinek intézésével. A 
piarista Lyceumban Márton Áron társaságá-
ban tevékenykedik a fiatalság népművelésé-
ért. Kettejük munkatársi szövetkezéséből 
születik a két világháború közti hazai szelle-
mi élet legjobb tanügyi és népnevelési folyó-
irata, az 1933-ban indult Erdélyi Iskola. 1930-
tól az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára, az 
újjáéledő Erdélyi Múzeum szerkesztője. O 
szerkesztette az 1926-ban megindult, és 
1930-tól a Múzeum Egyesület égisze alatt 
megjelent Erdélyi Tudományos Füzeteket, s 
az erdélyi magyar tudományművelők éven-
kénti vándorgyűléseinek évkönyveit. 1940-
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tői új munkaterülete az egyetem. A háború 
után a Bolyai Egyetem, az Erdélyi Tudomá-
nyos Intézet és a Múzeum Egyesület újjászer-
vezésében tevékenykedik, s ott találjuk 
mindhárom intézmény vezetésében. 1947-
ben ellene is központilag irányított sajtókam-
pány indul. Hamarosan leváltják az Erdélyi 
Tudományos Intézet éléről, s távoznia kell a 
Múzeum Egyesületből, de még az egyetemi 
tanszékről is. Egy évig, az államosításig a 
Lyceum könyvtára marad számára az egyet-
len hely, ahol dolgozhat. Ekkor már súlyos 
beteg, de élete utolsó pillanatáig dolgozik, 
hallatlan fegyelmezetten, pontosan, céltuda-
tosan. 1950 szilveszterén éri a halál. 

A mű második részében György Lajos gaz-
dag irodalmi munkásságát kísérhetjük nyo-
mon, amit Köllő Károly állított össze. Az er-
délyi magyar művelődés és tudományosság 
hosszú éveken át mellőzött e két alakja életé-
nek és munkásságának bemutatásával az új-
rainduló Erdélyi Tudományos Füzetek régi 
adósságot törleszt. 

Történelmi témájú a 211. füzet, Imreh Ist-
ván: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor 
idejében című munkája. A szerző az „Erdély 
aranykorának" nevezett időszak gazdaság-
politikáját, az államháztartás kiadásait és jö-
vedelemforrásait, a fejedelemség pénzügyi, 
kereskedelmi politikáját, a földesúri és feje-
delmi gazdálkodás, a városok, céhek, kéz-
művesiparosok állapotát elemzi. A két nagy-
hatalom közt egyensúlyozó Erdélyország ol-
talmazását, békességét mindenek fölött óhaj-
tó fejedelem politikai céljai megvalósításához 
szilárd gazdasági alapok szükségeltettek. 
Bethlen Gábor gazdaságpolitikája így köz-
vetve Erdély megmaradását, szabadságát, 
függetlenségét, a köz javát szolgálta. A szerző 
végkövetkeztetése: jóllehet ez a gazdaságpo-
litika sajátosan erdélyi és bethleni, az általá-
nos európai merkantilista irányzatba illeszt-
hető. Bethlen Gábor elődeinél és utódainál 
nagyobb gazdasági érzékkel, rugalmassággal 
kísérelte meg a megromlott ország gazdasá-
gát felvirágoztatni. 

A 212. füzetben Demény István Pál a Szent 
László-legendát és Molnár Anna balladáját 
elemzi. Szent László király a magyar történe-
lem egyik legrokonszenvesebb alakja. Egy-
szerre volt törvényhozó, államszervező poli-
tikus, vitéz, lovagias katona, áhítatosan imád-
kozó vallásos ember. Alakját, emlékét gazdag 
hagyomány őrzi. A számos templom falán 
ábrázolt Szent László-legenda képciklusa a 
hagyományanyagnak csak egyik vonatkozá-
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sa. A Székelyföldön, Felvidéken, Muraköz-
ben több helyen előforduló freskók zömmel 
a XIV. századból valók. Ezeken hat fő jelenet 
látható: az elindulás egy várból, a csatajele-
net, az üldözés, a párbaj, a lefejezés és a fejbe 
nézés. Az elrabolt lány megszabadításáról 
szóló történet bizonyos elemei Molnár Anna 
balladájában is felbukkannak. A szerző sze-
rint ezek a közös motívumok keleti eredetű-
ek, s a honfoglalás előtti hősi epika alaptémái 
közé tartoznak. 

Az Erdélyi Tudományos Füzetek mind-
egyik darabja értékes, tudományos igényű 
munka. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadá-
sában 1992-ben szintén újraindult az Orvos-
tudományi Szakosztály 64. évfolyamába lépő 
folyóirata, az Orvostudományi Értesítő, ami a 
szakosztály 1991. évi székelyudvarhelyi tu-
dományos ülésének anyagát teszi közzé. 
Megjelent a Természettudományi és Matema-
tikai Szakosztály, valamint a Műszaki Tudo-
mányi Szakosztály első közleménye is. 

Elindult a Romániai Magyar Bibliográfiák 
sorozat is, amit az 1962-ben tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Tóth Kálmán hagyatékát ki-
egészítve Gábor Dénes állított össze. Az első 
kötet a romániai magyar könyvkiadás 1944 és 
1949 közti termését lajstromozza. E sorozat 
sem előzmények nélküli. 1926-ban György 
Lajos gyűjtötte össze az erdélyi magyar iroda-
lom bibliográfiáját az 1919-1924 közti idő-
szakra. Ezt követően évenként kiadták, 1926-
tól 1932-ig Ferenczi Miklós, 1933-tól Valen-
tiny Antal összesítésében. Közben pontosító-
dott címe: Románia magyar irodalmának 
bibliográfiája. 1944-ben megszakadt a soro-
zat, s a háború utáni évek könyvtermésének 
számbavétele egyre váratott magára. Tóth 
Kálmán, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár al-
igazgatója hangyaszorgalommal gyűjtögette 
össze a könyvészeti adatokat. Korai halála 
miatt munkája torzóban maradt, cédulái 
azonban Gábor Déneshez kerültek, akinek 
munkája nyomán a hagyaték jócskán kétsze-
resére duzzadt, de mint a bevezető sorokban 
megjegyzi: „még mindig lehetnek lappangó, 
le nem írt kiadványok". Az időszak könyvter-
mését vizsgálva a gazdagság, a sokszínűség 
szembetűnő. 1944 szeptembere és decembe-
re közt, alig négy hónap alatt 67 magyar kiad-
vány jelent meg, 1945-ben 288, 1946-ben 
389, 1947-ben pedig 216. Az államosításig 
terjedő időszakban közel kétszáz kiadó, 
nyomdavállalat, társadalmi, politikai szerve-



zet, párt neve szerepel kiadóként. Jelen van a 
kommunista párt kiadásában megjelenő poli-
tikai irodalom, de a vallásos irodalom is. Az 
intézmények közül az Erdélyi Tudományos 
Intézet, az Erdélyi Múzeum Egyesület és az 
Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület emelhe-
tő ki. A magyar könyvkiadás területileg is szórt. 
Kolozsvár és Bukarest mellett Temesvár, Nagy-
várad, Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Marosvá-
sárhely, Belényes, Gyulafehérvár, Székelyud-
varhely is jelentős kiadói központok. 

A nagy lendülettel újjáindult erdélyi ma-
gyar tudományos könyvkiadás első fecskéi e 
kiadványok. Az Erdélyi Múzeum Egyesület 
megalakulása óta egyik legfontosabb felada-
tának tekintette a könykiadást, a kutatási 
eredmények közzétételét. Remélhetőleg mi-
előbb további újabb kiadványok megjelené-
séről tudósíthatunk. 

Udvarhelyi Nándor 
TAKÁCS PÉTER-UDVARI ISTVÁN: 

Szlovák nyelvű paraszti vallomások 
Mária Terézia korából 

Történelmünk megismeréséhez nélkülöz-
hetetlen segítséget nyújtanak az írott forrá-
sok. A XVIII. századi iratok egyik legjelentő-
sebb csoportját a Mária Terézia korában kibo-
csátott urbáriumok és investigatiok alkotják. 
Az urbáriumok a földesúr és jobbágyai közöt-
ti szerződésként a felek jogait, kötelességeit 
rögzítették. Már a XII. században is készítet-
tek különböző formájú és tartalmú urbáriu-
mokat. Igazán azonban csak a XV-XVI. szá-
zadtól terjedtek el, bár nem országosan. 

Mária Terézia 1767-ben kiadott úrbéri ren-
delete, amelynek célja a jobbágyi terhek rög-
zítése és egységesítése volt, meghatározta és 
általánossá tette az urbáriumok szerkezetét 
is. E rendelet végrehajtásának első szakaszá-
ban - kilenc kérdőpont alapján - kérdezőbiz-
tosok mérték fel az összes település termé-
szeti viszonyait, illetve a jobbágyi terheket. 
Ezeknek a paraszti vallomásoknak, vagyis az 
investigatioknak alapján készítették el a tele-
pülések urbáriumát. Az urbáriumhoz csatolt 
függelékben, a tabellában az úrbéres család-
fők neve mellett feltüntették az általuk hasz-
nált föld jellemzőit és az ennek fejében kirótt 
szolgáltatásokat. Ezek a dokumentumok hi-
teles korrajzot adva a maga valóságában mu-
tatják lie a paraszti életet. 

Takács Péter és Udvari István nagyszerűen 
érzett rá erre, amikor a még szinte feltáratlan 
forrástípus feldolgozására és közreadására 
vállalkozott. A korábban megjelent, illetve a 
Soros-alapítvány támogatásával készülő kö-
teteikkel a Felső-Tisza-vidék paraszti élet-
módjának megismeréséhez nyújtanak nélkü-
lözhetetlen segítséget. 

A szerzőpáros 1992-ben jelentette meg 
Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Te-
rézia korából - Adalékok zempléni ruszin és 
szlovák községek történetéhez (Slovenské 
rol'nické fasie z doby Márie Terézie, Pris-
pevky k historii zemplinskych rusinskych aj 
slovenskych osidleni) című munkáját. Ez a 
kiadvány nem csupán az eddig megjelentek 
egyszerű folytatása. A most közreadott 15 
Zemplén megyei község északi szomszé-
dunkhoz - a kötet megjelenésekor Csehszlo-
vákiához, e sorok írásakor a Cseh és Szlovák 
Köztársasághoz, megjelenésekor pedig való-
színűleg az önálló Szlovákiához - tartozik. 
Mivel a XVIII. században a történeti Magyar-
ország e településein nagyobbrészt szlovák 
anyanyelvűek éltek, a többség nyelvének 
használatát engedélyező királyi rendelet ér-
telmében az investigatiok és urbáriumok is 
szlovákul készültek. A szerzőpáros ezeket a 
forrásokat nemcsak magyar fordításban, ha-
nem eredeti nyelven is közzéteszi. A forráso-
kon kívül magyar és szlovák nyelvű az előszó 
is. Sajnálatos viszont, hogy a tudományos 
igénnyel készült bevezető tanulmány csak 
magyarul olvasható. Ezzel az egész köteten 
végigvonuló kétnyelvűség megtörik, s így a 
szerzők megfosztják a csak szlovákul tudókat 
értékes gondolataiktól. Pedig a tanulmány-
ban bemutatják a forrástípus keletkezésének 
történetét, rávilágítanak jelentőségére, elem-
zik a nyelvészeti sajátosságokat. 

A kötet második felében közölt forrásokat 
alapul véve bemutatják a 15 község (Bánsz-
ka, Detrik, Göröginye, Krasznibrod, Kudlóc, 
Porubka, Repejő, Ruszka, Sztakcsin, Szuha, 
Tőketerebes, Ublya, Ulics, Vladicsa, Zubna) 
legfontosabb jellemzőit. Településenként 
vizsgálják a földrajzi feltételek adta gazdálko-
dási lehetőségeket. Általánosságban azt a kö-
vetkeztetést vonják le, hogy „...a jobbágyi 
szolgáltatások sokfélesége és a földesúr-job-
bágy viszony tarkasága ellenére is szembetű-
nik a robotterhek mérhetetlen és elviselhetet-
len mennyisége". Érdeme még a mintegy 27 
oldalas bevezetőnek, hogy szemléletes táblá-
zatokkal segíti a leírtak megértését, illetve a 
jegyzetekben tájékoztatást ad a téma szakiro-
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dalmáról. A forráselemzést követően a függe-
lékben kapott helyet az úrbéri rendelet, a ki-
lenc kérdőpont és a paraszti eskü szövege. Itt 
olvashatók a települések investigatiói és ta-
bellái, Tőketerebes urbáriumának kivonata, 
valamint Repejő, Ruszka, Ublya, Ulics és a 15 
kiválasztott helységhez nem tartozó Kolonic-
za contractusa is, arra hivatkozva, hogy „ha-
sonló tartalmú", mint az ublyai. 

Két térkép teszi szemléletesebbé a kiad-
ványt. Az egyik, amely Zemplén és a vele 
szomszédos megyék népességszámát ábrá-
zolja, talán nem igazán illeszkedik szervesen 
a kötet profiljába. A másik a Zemplén várme-
gye korabeli térképéről készült rajz. Itt a 15 
feldolgozott helységen kívül néhány más, je-
lentősebb települést is feltüntettek. Sajnála-
tos, hogy - valószínűleg a nyomdatechnika 
hiányossága miatt - a térképjelek alig értel-
mezhetőek, a helységnevek pedig szinte ol-
vashatatlanok. Hasonló lehet az oka annak is, 
hogy az egyébként szép kiállítású könyvben 
a tabellák szlovák nyelvű fejléceinek betűi túl 
kicsik. Nagyszerűen használhatóak viszont a 
szerzők által a függelék végén közölt össze-
foglaló táblázatok, és az olvasó segítését szol-
gáló szómagyarázatok. 

Habár a szerzők több oldalról is indokol-
ják, hogy miért ezeket a településeket válasz-
tották, mégis úgy érezzük, hasznosabb lett 
volna, ha nem az egész megyéből, hanem 
egy-egy tájegység vagy járás helységeiből 
vették volna a példákat. Úgy, mint ahogy Ta-
kács Péter korábbi köteteiben tette. 

Ezt a kiadványt nemcsak a Mária Terézia 
kora vagy a XVIII. századi falu élete iránt ér-
deklődők forgathatják haszonnal, hanem 
azok is, akik a korabeli természeti, gazdasági 
viszonyokat szeretnék megismerni. A nyelvé-
szeti sajátosságokat keresőknek szintén sok 
érdekes adatot szolgáltathat e könyv. Ajánla-
nánk a történelemmel mint tudománnyal 
foglalkozók figyelmébe is, hisz e tudom-
ányág ideológiától való megfosztása nem-
csak a tárgyszerű elemzésekkel, leírásokkal 
történhet meg, hanem a forrásoknak, a „be-
szélő múltnak" közvetlen bemutatásával is. E 
kettőre egyszerre mutat példát ez a kötet. 
Ezért lenne kívánatos, hogy a Takács Péter és 
Udvari István kiadványához hasonló munkák 
mind nagyobb számban jelenjenek meg. 
(Vasvári Pál Társaság Füzetei 7., Nyíregyháza, 
1992. 148.) 

Galambos Sándor-Kujbusné Mecsei Éva 

Két nemzetiségi kiadvány 
Tolna megyében1 

A Tolna Megyei Könyvtár kiadványainak 
jegyzékét az elmúlt néhány esztendőben 
több nemzetiségi helytörténeti kiadvány gaz-
dagította. Idézzük csak a legújabbakat ezek-
ből a rokonszenves kezdeményezésekből. 
Hanák Ottó kötetét Németkérről 1990-ből, 
Szilágyi Mihály Mórágyról szóló községmo-
nográfiáját 1992-ből, valamint Ordas István 
kötetecskéjét Györkönyről, szintén 1992-ből. 
Ezek a kiadványok a fenti intézmény nemze-
tiségi báziskönyvtár jellegéből adódóan jöt-
tek létre, de ugyanígy, a kutatási kedv erősö-
dése, és nem utolsósorban a lakosság kifeje-
zett érdeklődése, igényei is hozzájárultak ke-
letkezésükhöz. 

Az alábbiakban a két utóbb említettet mu-
tatjuk be röviden. 

* 

Ami a Tolna megyei, 1990-ben 1088 lélek-
számú Györkönyről szóló kiadványt illeti, és 
amint azt annak szerzője is előrebocsátja, 
nem hagyományos falutörténet, hanem a te-
lepülést munkája során megismerő és meg-
szerető, kívülálló újságíró amatőr vizsgálódá-
sainak rendszerezett, olvasmányos és meg-
szerkesztett feldolgozása. Jóllehet ezek sze-
rint nem tudományos munkának szánta, 
óhatatlanul használt forrásirodalmat is, és 
személyes adatgyűjtése során több - 60-70 -
györkönyi lakossal beszélgetett el hosszasab-
ban. 

A 9 részre tagolt könyvecske nem csupán a 
helybeliek figyelmére érdemes; végigköveti 
az ősi Györköny történetét, amely az Árpád-
kortól a török időkig színmagyar település 
volt, majd pusztulása után telepítésére került 
sor. 1992-ben múlt 270 éve annak, hogy ezt 
meghirdették. Megismerhetjük a meggyöke-
resedés folyamatának részleteit, azt is, hogy 
kik voltak és honnan jöttek az első telepesek, 
hogyan formálódtak közösséggé a két külön-

1 Ordas Iván: Györköny - egy újságíró sze-
mével. Kiadta Györköny Község Önkor-
mányzata. Előkészítés, kiadványszerkesz-
tés Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd, 
1992. 74. old. - Szilágyi Mihály: Mórágy. A 
Tolna Megyei Önkormányzat támogatásá-
val és a mórágyi lakosság áldozatkészségé-
vel készült. Mórágy, 1992. 104. oldal + Füg-
gelék. 
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böző és eltérő vidékről származó német tele-
pesek csoportjai. Századunk eseményeinek 
taglalásakor óhatatlanul több szó esik a „vi-
haros" időkről, a falu német nemzetiségű la-
kosainak kényszerű kitelepítéséről - de 
előbb még a helyi Volksbund és a Hűség a 
Hazához mozgalmakról is. Élénken él a falu 
tudatában a kitelepítés kivitelezésének sok 
részlete. A kitelepítettek helyére ide is, mint 
oly sok más hasonló magyarországi, németek 
lakta faluba, felvidéki magyarok érkeztek 
(szintén kényszerűségből), ugyanakkor a 
Debrecen környéki Derecske nincstelenjei-
ből toborzott telepesek is. 

Miként élte meg a falu az ötvenes évek ese-
ményeit? A kedvük ellenére létrehozott ter-
melőszövetkezetekben szorgalommal és tisz-
tességgel dolgoztak az összefogás hagyomá-
nyait már a '20-as évektől ismerő györkönyi-
ek. Az országszerte elterjedt szokással 
ellentétben itt a falu vezetői helybeliek vol-
tak, mondhatni „eredményes tojástáncot" jár-
tak. A falu gyarapodásáról, gazdasági ered-
ményein)! szóló ismertetés leszögezi, mégis, 
hogy a lélekszámcsökkenés folyamatos volt 
és az ma is, leginkább a továbbtanuló és el-
vándorló fiatalok távozása miatt. Az újságíró 
szerző röviden adatolja az életmódbeli jelleg-
zetességeket, a lakások minőségét, táplálko-
zási szokásokat (itt ugyan hiányolható az erre 
vonatkozó néprajzi szakirodalomban való 
jártassága), a falu építészettörténeti élő érté-
kéről, a Pincesorról megtudhatjuk, hogy ész-
lelhetően növeli a falu idegenforgalmi vonze-
rejét, így az 563 házból álló faluban 16 ház 
már bekapcsolódott a falusi turizmus áram-
körébe. 

Adatokban leggazdagabb és legértékesebb 
fejezet az anyanyelvápolásról, -továbbadás-
ról, az identitástudat sajátosságairól szóló 
rész, amely egy pécsi, 1980-as államvizsga-
dolgozat kérdőíves felmérésének eredmé-
nyeit idézi. 

A múlt, a jelen ábrázolása után, óvatosan 
igaz, de sor kerül a jövő felvázolására is; 
Györköny gazdasági jövőjéről, a munkaerő 
lekötésének esélyeiről, helybeli céltudatos 
tervekről esik szó, hiszen itt „konok céltuda-
tossággal foglalkoznak a tervszerű falufej-
lesztéssel." 

Vitatható talán a szerző azon kijelentése, 
miszerint az iskolában „helytörténeti oktatás-
sal aligha lehetne súlyosbítható az órarend", 
hiszen épp a helybeli iskolások közt feltett 
körkérdésének - „Mit tudsz szülőfalud múlt-

járól?" — eredményei, a nagyfokú tájékozat-
lanság indokolnák ennek szükségességét. 

Az olvasmányos, laza stílus nem zárja ki a 
lényegre törő szándék esélyeit, a minden bi-
zonnyal jól tájékozott és hasznos munkát 
végzett szerző csak ritkán enged olyan újság-
írói rutinnak, mint a napisajtó mulandó ese-
ményvilágának felidézése (például Göncz 
Árpád népszerűsége, vagy Kohl kancellár 
testi méreteinek említése), amely, úgy érez-
zük, itt szükségtelen. 

A könyvecskét néhány fénykép zárja, a ma 
már természetesnek mondható II. világhábo-
rús emlékműről, a falu régi temetőjéről, az 
egykori és a mai községházáról. Sajnálható, 
hogy a Pincesor iránt alaposan felkeltett kí-
váncsiságot egyetlen fénykép sem igyekszik 
kielégíteni. 

Ha ugyanazon törekvés eredményeként 
született is Szilágyi Mihály községmonográfi-
ája Mórágyról - az alig több mint 800 lélek-
számú Tolna megyei faluról - műfajában és 
módszerében gyökeresen eltérő az előzőek-
ben ismertetett írástól. A személyes kapcsoló-
dás fellelhető itt is, mint annyi más helytörté-
neti munkánál, de a szerző tudományos esz-
közökkel és szakszerűséggel közelíti meg a 
témát. A sokoldalúan és mélységeiben elem-
zett vonatkozások már eleve terjedelmeseb-
bé teszik a vállalkozást. Öt fejezet és egy tar-
talmas függelék (összefoglaló német nyel-
ven, statisztikai adatok, forrásjegyzék, 14 da-
rab fénykép) foglalja össze a falu 
történetének - sőt: őstörténetének - külön-
böző szakaszait. A régmúlt civilizációk emlé-
kei, régészeti leletek jellegzetesen vannak je-
len a falu határában, de változatos és érdekes 
adatok maradtak fenn levéltári iratokban, 
jegyzékekben, panaszlevelekben a középko-
ri Mórágyról, a török időkről. Talán a legszí-
nesebben és legérzékletesebben adatolt feje-
zet a mórágyi rácvilágról szóló. 

A XVIII. században kezdődik Mórágy, mint 
német falu története. A szerző elénk tárja a 
szakirodalom álláspontját az akkori telepe-
sek kivándorlásának mozgatórugóiról: a 
többféle megközelítés különféle hangsúllyal 
és sorrendiséggel említ olyan okokat, mint: 
az óhaza rossz gazdasági helyzete, a túlnépe-
sedés, a háborús viszonyok, a kalandvágy, a 
feudalizmus évszázadaiban elterjedt öröklési 
rend. Közli a legismertebb mórágyi családok 
feltételezett származási helyét, első írásos 
említésüket. A falu történetének, gazdasági, 
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társadalmi, politikai életének különböző, 
gyakran ellentmondásos és sokszor szenve-
déssel kísért állomásait, a korai időszaktól 
egészen napjainkig külön fejezetek tárgyal-
ják. 

1927 körül Tolna vármegye legszegényebb 
községeként tartják számon Mórágyot. Az év-
századok folyamán a vagyoni differenciáló-
dás megosztotta a mórágyi társadalmat, kiala-
kul a paraszti arisztokrácia a szegény faluban, 
s a két réteg közé szinte áthághatatlan fal 
emelkedett. Ez is közrejátszott abban, aho-
gyan azok a bizonyos sorsfordító évek hatot-
tak a falu német lakosaira. Az anyagi és kul-
turális felemelkedést ígérő nemzetiszocialista 
eszmék talajra leltek a létbizonytalansággal 
küszködők körében, akik tömegesen léptek 
be a Volksbundba. A kivülmaradott, viszony-
lag jómódú és politikailag tájékozottabb gaz-
dákat „rongyosoknak" titulálták, elindult a vi-
szálykodás, de a magyar hazához hű német-
ség mozgalma is. Konkrét események kap-
csán ismerhetjük meg, miként szenvednek 
1941-től a náci eszméket megtagadó mórá-
gyiak a volksbundisták terrorjától. Ilyen előz-
mények után került sor itt is a németek kite-
lepítésére - 1477 személy, a falu németajkú 
lakosságának 88 százaléka lett kitelepítve -
és a szlovákiai és erdélyi magyarok betelepí-
tésére. Ezekről részletes adatokat közöl a mó-
rágyi községháza nyilvántartásából: Maros-
vásárhely, Déva, Csíkszereda, Szászrégen és 
környékéről áttelepült családok nevét sorolja 
fel, valamint Fél (ma: Tomásóv) nevű szlová-
kiai községből érkezettekét. Települtek ide a 
Viharsarokból, Sarkad környékéről, Miskolc-
ról, Csepelről agrár- és városi proletárok is, 
akik aztán nem tudtak megbirkózni a gazdál-
kodással. A korábban túlnyomórészt néme-
tajkú Völgységben, így Mórágyon is, a német-
ség kisebbségbe szorult. 

A szocialista falu időszakában, és később 
is, 1950-1990 között Mórágyot „halálraítélt 
falunak" nevezték, joggal, mert majd minden 
funkciója elsorvasztásra volt ítélve, hatásköre 
nem volt. 1990-ben önállóvá vált, azóta a po-
zitív fejlődés eredményeit lehet sorolni, mint 
ahogyan a szerző teszi ezt. 

Nem hiányzik a kötetből a községmonog-
ráfiákra jellemző néprajzi leíró fejezet sem, s 
a mórágyi közművelődésről is méltányolan-
dó dolgokat tudhatunk meg, díjazott, elis-
mert együttese, komoly helytörténeti gyűjte-
mény-kiállítása van. 

A függelék statisztikai adatainak változa-
tossága, adatgazdagsága után méltánytalan 
lenne hiányolni például az 1980-as vagy az 

1990-es népszámlálási (és ún. „tanácsi minő-
sítési") adatokat a lakosság nemzetiségi ará-
nyaira vonatkozóan — ezek szerint a falu la-
kosainak hozzávetőlegesen egyharmada né-
met anyanyelvű vagy nemzetiségű; úgyan-
így, a nemzetiség és nyelv ápolásának, az 
identitástudat jelenlegi állapotának jellemző 
adatait, amelyek hangsúlyosabban emelnék 
ki a falu jelenlegi nemzetiségi arculatát és an-
nak sajátoságait. Végezetül fontosnak tartom 
megemlíteni segítőtársai nevét: Garami Péter 
és Garay János az Iskola és tanítás című feje-
zet kidolgozásában, Glöckner János és 
Glöckner Jánosné a közművelődésre vonat-
kozó fejezet kidolgozásában működtek köz-
re. A német nyelvű összefoglaló Éppel János 
munkája. 

Demeter Zayzon Mária 

Dunatáji találkozás1 

Az ország legnagyobb megyéje nemzetisé-
gi szempontból is színes, változatos. A török 
hódoltság idején lakadanná vált és a XVIII. 
század során újjátelepített falvak egy része 
más tájakról népesült be - köztük szlovák és 
német telepesekkel. A szlovák, német és dél-
szláv lakosságú falvak mellett olyanok is vol-
tak, ahol több nemzetiség élt együtt - például 
a megye déli részén található Csávoly. Az 
érintett települések történelme, a nemzetisé-
gi lakosság múltja, kultúrája, a társadalom és 
a népi kula'ira változásai - számos izgalmas 
témával szolgáltak a kutatók számára. Több 
tanulmány szerzője a mai megyehatártól dél-
re eső települést választotta elemzése tárgyá-
ul. Ennek eredményeként egy tematikailag 
rendkívül szerteágazó kötetet vehetünk kéz-
be. 

A történeti tanulmányok sorában fontos 
társadalomtörténeti témát vizsgált Ö. Kovács 
József Zsidók a Duna-Tisza köze városi tár-
sadalmaiban címmel, amelyben rövid XIX. 
századi áttekintés után Szabadka példáján 
mutatja be, milyen szerepe volt a zsidóság-
nak a helyi társadalomban. Bárth János a 

'A Bács-Kiskun megyei nemzetiségkutató 
konferencia (Baja, 1991- április 27.) előadá-
sai. A Kecskeméti Katona József Múzeum 
Közleményei 5. Szerk.: Bárth János. Kecs-
kemét, 1992. 
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Csáki Imre kalocsai érsek által újjátelepített 
Nádudvar község 1723-ban kelt telepítőkont-
raktusát - a letelepedő jobbágyok életkörül-
ményeit meghatározó dokumentumot - is-
merteti; Kőhegyi Mihály pedig az ugyancsak 
újjátelepített Madaras magyarosodásának 
főbb mozzanatait elemzi 1837-ig, amikorra a 
korábban német-magyar-szláv lakosságú fa-
lut már színmagyar településként említik. A 
zombori szerbek és magyarok kritikus hó-
napjaival foglalkozik Hegedűs Antal írása, 
amelynek legfontosabb tanulsága: az 
1848/49-es szabadságharc időszakában a ko-
rábban létező feszültségek ellenére sem a le-
számolás, hanem többnyire a józanság és rea-
litás jellemezte az egymás mellett élő nemze-
tiségeket. A cigányság kiskunfélegyházi meg-
jelenéséről és letelepedéséről Balogh Ödön, 
az érsek-hartai és szentkirályi térképekről és 
helynévanyaguk tanulságairól Kuczy Károly 
tollából olvashatunk. A Bácskába irányuló, 
1945 utáni migrációs folyamatokat Kovács 
Endre bosnyák summásokról szóló tanulmá-
nyából ismerhetjük meg. 

Huszadik századi történelmünk szomorú 
időszakával két írás is foglalkozik a kötetben. 
Zorn Antal a németség 1944-1948 közötti 
menekülését és Bács-Kiskun megye mai terü-
letéről való kitelepítését mutatja be; Merk 

Zsuzsa pedig annak a csávolyi asszonynak a 
történetét, akire a málenkij robot, az ukrajnai 
szénbányából való hazatérés után idehaza 
újabb meghurcoltatások vártak. 

A társadalmi, életmódbeli változások és a 
népi táplálkozás kapcsolatát két néprajzkuta-
tó vizsgálta: Vajkai Zsófia Nemesnádudvar, 
Szűcs Judit Csávoly példáján. A további nép-
rajzi írások sorában Sz. Körösi Ilona Harta és 
Kiskőrös paraszti értékrendjét; Krupa András 
a kiskőrösi, Tóth Emília a dunaegyházi szlo-
vák, Kiss Máriá d Baja környéki délszláv nép-
szokásokat mutatja be. Kriston Vizi Józsefői 
Dusnok gyennekfolklórjából, Fehér Zoltán-
tói a bátyai nép dalkincséből kapunk ízelítőt, 
míg Mándics Mihály a csávolyi bunyevácok 
aratóünnepével ismerteti meg olvasóit. A kö-
tetet Sztrinkó István Bellosics Bálint kutatása-
it bemutató tudománytörténeti áttekintése, 
valamint Tarján G. Gáborés Radó Péternem-
zetiségpolitikai elemzései zárják. 

A Bárth János által szerkesztett kötet a 
Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány, 
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségekért Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei 
Múzeumok Igazgatósága anyagi támogatásá-
val jelenhetett meg. Bízunk benne, hogy 
mind a konferenciának, mind a kötetnek lesz 
folytatása. 

Székelyné Körösi Ilona 

HÍREK 

Báthori István-emlékünnepséget 
rendezett 1993. május 22-én az erdélyi fe-
jedelem, lengyel király és litván nagyfeje-
delem születésének 460. évfordulója al-
kalmával a helyi önkormányzat, a Tájak -
Korok - Múzeumok Egyesület salgótarjáni 
klubja, a Palócföld szerkesztősége és az 
Erdély Kör Salgótarjánban, a Báthori-szob-
rot övező emlékparkban. 

Ünnepi beszédet mondott Zsibói Béla 
kolozsvári író, a Palócföld főszerkesztő-
helyettese, majd Cramer Márton tudós 

püspök írását olvasta fel Csíky Tigrán, a 
Kodály Zoltán iskola 4. osztályos tanulója, 
aki Temesvárról került hozzánk. Vongrey 
Béla, a TKM klubjának vezetője mondott 
el néhány gondolatot Báthori Istvánról és 
helyéről a XVI. századi Európában. 

Az ünnepségen részt vettek városunk 
cserkészcsapatai és egy Litkéről érkezett 
Borbás Vince-csapat is, majd a jelenlevők 
részére emléklapokat adtak át Báthori Ist-
ván születésének emlékére. 

Vongrey Béla 

103 


	103

