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' EZERSZÁZ ESZTENDŐ 
V J 

László Gyula ötven rajza a honfoglalókról1 

Az öífen ra/z a honfoglalásról című kiállítással egyik legnagyobb, legjelentősebb 
kortársunk életműve előtt tisztelgünk. A kiállításnak, a rajzok, grafikák segítségével a 
képzőművészet nyelvén megfogalmazott gondolatoknak különös időszerűséget ad, 

hogy ebben az évben emlékezünk a honfoglalásunkat befejező eseménysor 1100. 
évfordulójára. Ennek a kivételesen jelentős életműnek a minél szélesebb körben való 
megismertetése az avatott szervezők, a kiállítás rendezői lelkes tenni akarásának 
eredményeként remélhetőleg egyre több honfitársunkban mélyíti el azokat a gondola-
tokat, amelyek nélkül gyökereiket veszített, helyüket, szerepüket nem találó, zavart 
lelkületű állampolgárként élünk saját hazánkban. 

1982-ben ismerkedtem meg az 50 rajzzal, s a fekvő alakú, népszerű formában 
megfogalmazott ismertető szöveggel ellátott képzőművészeti albumot másfél évtizede 
lapozgatom. Számomra ezek a rajzok a magyar honfoglalás • első képi információi 
voltak, amelyből csodálatos kultúra tárulkozott fel előttem. Egészen más világ, mint 
amelyről az iskolában tanultam. Igaz emberek, férfiak és nők elevenedtek meg képze-
letemben, a mesterségeket tökéletesen értő és művelő elődeinket látom a képeken. 
Bátor lovas harcosokat, a mindennapi életüket gazdag leleménnyel berendező embe-
reket. A pusztai életfonna fejlett szintjén élő, az 1100 évvel ezelőtti kultúra legmaga-
sabb fokán álló kemény, határozott arcélű embereket ismertem meg. 

Ettől kezdve éreztem, hogy le kell számolnom azzal a belénk nevelt hamis tudattal, 
miszerint a keleti pusztákról elűzött, a besenyők által elkergetett, szedett-vedett nép-
ségről, a Kárpát-medence magas hegyeinek oltalmában védelmet kereső, élhetetlen 
emberekről van szó. Ezen élmények hatására olvastam el László Gyula professzor úr 
alapművét, az 1944-ben első ízben megjelent, A honfoglaló magyar nép élete című 
művét. Ez a könyv, majd a csaknem négy évtizeddel később megjelent 50 rajz, s a 
professzor többi műve, tanulmánya, előadása, s a vele készített beszélgetések sokasá-
ga, tehát a teljes életmű, egészen más honfoglalásképet, magyarságképet mutatott fel, 
mint amit évtizedeken keresztül belénk sulykoltak. 

Ennek az életműnek a beható ismerete, többek között az 50 rajzon keresztül az 
életmű egy részének képszerű formában történő közkinccsé tétele, segít eloszlatni azt 
a történelmi homályt, amely a XX. századi magyar történetírást folyamatosan jellemez-
te. Némiképpen persze ez jellemzi a modernkori magyarság történetében kiemelkedő 
jelentőségű 1996-os, millecentenáriumi évet is, amelyben oly sok a tartalmatlan hó-
kuszpókusz és oly kevés a fontos, kimondott gondolat. Minden nép életében egy ilyen 
kivételes évforduló lehetőség és alkalom arra, hogy múltjáról, származásáról, gyökerei-
ről, a saját történetében fellelhető, azonosulásra késztető szép példák felmutatásával a 
mindennapok nehéz küzdelméhez lelkierőt, reményt, hitet, kitartást nyújtson Sajnála-
tos, és elgondolkodtató, de mintha némelyeknek még mindig az lenne az érdekük, 
hogy honfoglaló őseinkkel, 1100 éves történelmünk legragyogóbb pillanataival a nagy 
tömegekben ne alakuljon ki érzelmileg átélhető azonosságtudat. Vajon miért? 

Azt gondolom azért, mert e század tragikus történelmi tévútjai, felbecsülhetetlen 
károkat okozó gyötrelmei után egy gyökereihez visszatérő, öntudatában megerősö-

1 Elhangzott a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjteményben 1996. április 4-én. (Szerk.) 
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dött, a világ megváltoztathatóságába vetett hittel élő nép olyan szellemiekben, anyagi-
akban is gazdagabb, szebb és boldogabb világot tudna teremteni maga körül, amely-
nek segítségével országunk újra Európa megbecsült és jelentős részévé válna. Nekünk 
sehova nem kell megalázkodva bekéredzkednünk, hiszen 1100 év alatt sokszor az 
európai fejlődés élvonalában voltunk. Európának ugyanúgy szüksége van egy minden 
szempontból felszabadult, hitében, erkölcsiségében, s természetesen gazdaságában 
megerősödött Magyarországra, mint ahogy nekünk is szükségünk van az európai 
népek közösségére. A Millecentenárium évében, az ezredforduló előtt újra és újra 
hangsúlyoznunk kell, hogy mindenekelőtt azokra a hagyományokra kell építenünk, 
amelyek Magyarországot történelme során oly sokszor emelték a legjelentősebb 
nemzetek sorába. Ehhez azonban legelőször is vissza kell találnunk a gyökerekhez, el 
kell hinnünk, minden zsigeríinkkel éreznünk és tudnunk kell, hogy kik voltunk, 
honnan és miért jöttünk, s milyen céllal telepedtünk le végleg választott hazánkban. 
Éreznünk és tudnunk kell, hogy őseink, vezéreink, Álmos, Árpád és a többi nemzetség 
fejedelmei 1100 éve megteremtették az alapot ahhoz, hogy a sokféle népcsoportból 
kialakult, egyesült magyar nép fennmaradjon, s méltó utódja lehessen honfoglaló 
őseinek. 

Tudom, hogy ezen gondolatok egyikét-másikát sokan, sokfelé még ma is kritikával 
illetik. Természetesen senki sem sajátíthatja ki magának a bölcsek kövét, s nem hiheti, 
hogy az egyedül érvényes igazság letéteményese, de ez a gyanús bizalmatlanság abból 
is ered, hogy kevés ismeretünk van, sok a történelmi fehér folt, következésképp 
tanulságokat sem tudunk levonni. Hiányoznak a mélyen átélhető művek, produkciók, 
emberi, tudósi, művészi teljesítmények, amelyek segítségével sok százezer, sok millió 
ember élményszerűen találkozhatna azokkal a gondolatokkal, amelyek segítenék 
népünket a világ történéseiben való jobb eligazodásban. Egy fejlett tudatú, öntudatára, 
tehetségére, erejére ébredt népet a mai modern világban már nem lehetne félrevezetni, 
megalázni, következésképp észrevétlenül kihasználni, gazdagságától megfosztani. 
Hiszen, ha lassan is, de visszatalálunk ezekhez az értékekhez, hiszen őseink történeté-
nek megismerése mindannyiunk számára messze világító példa: 1100 évvel ezelőtt a 
magyarság saját erejére, tehetségére támaszkodva tudott önálló, végleges hazát terem-
teni. Ezen felismerések tudatosításához, érzelmi átéléséhez nyújt felbecsülhetetlen 
segítséget a tudományos kutatások eredményeit közérthető formában megfogalmazni 
tudó László Gyula professzor úr életműve; többek között a most kiállított 50 rajz, a 
rajzokból sugárzó szellemiség. 

Pályakezdésemtől kezdve 15 éve foglalkozom a magyar történelem kérdéseivel, 
jelentős személyiségeivel, ezen életművekből leszűrhető tapasztalatok feldolgozásával, 
közkinccsé tételével. Filmes és színházi munkáimban igyekeztem az ismeretterjeszté-
sen túl olyan, nagy tömegek számára is átélhető, a szenvedélyekre ható előadásokat 
létrehozni, amelyek örökre összekovácsolhatják a múltunkra, sorskérdésünkre érzé-
keny, nyitott lelkületű embereket. Életem nagy szerencséje, hogy az elmúlt években 
személyesen is kapcsolatba kerülhettem László Gyulával, és a vele folytatott beszélge-
tések meghatározó jelentőségűek voltak számomra. 

A könyvekből, tanulmányokból, nyilvánosság előtti megnyilatkozásokból kiolvasha-
tó, megtanulható ismereteken, szemléletmódon kívül a személyes találkozások és 
beszélgetések számomra legfontosabb tanulsága az, amit divatos szóval toleranciának 
szoktunk nevezni. A régészeti kutatások, az azokból levonható tanulságok, tapasztala-
tok, történelmi ismeretek birtokában megírt vagy megrajzolt nagyívű munkák, a kép-
zőművészeti alkotások, s általában a közvélemény által - ma már állami és művészeti 
díjakkal is - elismert életmű birtokosa soha semmire nem mondta, hogy az így, vagy 
úgy van. Mindig hozzátette: ezt én így gondolom, ez vagy az a feltevésem. Mivel 
régmúlt korokról van szó, amelyek megfejtése tudjuk, rendkívüli nehézségeket okoz, 
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ezért az igazi tudós ember mindig toleráns, tiszteli mások gondolatait, feltevéseit, 
sohasem állítja, hogy a megdönthetetlen igazság birtokosa. Az újabb és újabb kutatá-
sok, eredmények, következtetések módosíthatják álláspontját, a kiérlelt, sokoldalúan 
körbejárt, alátámasztott, bizonyított tudósi felismerések együttese adhatja a megközelí-
tően teljes igazságot. Korunkra jellemző, hogy ezt, a teljes élet bölcsességével és 
derűjével kimondott, hirdetett és gyakorolt toleranciát vele szemben olykor kevéssé 
alkalmazzák. A „kettős honfoglalásnak" nevezett elméletet a Millecentenárium évében 
még mindig sokan helyből elutasítják, ahelyett, hogy felvállalnák az elmélet kidolgo-
zásához vezető évtizedes, sokoldalú tudósi munkálkodás útjának végigjárását. Persze 
ez sokkal nehezebb, fizikai és szellemi értelemben is Embert próbáló feladat, s ko-
runkban amúgy is a hangoskodók, a felületesek, a percemberek világát éljük. Ők 
azonban időről-időre eltűnnek, s megmaradnak az igazi teljesítmények, mint László 
Gyula életműve is. Enélkiil nemcsak szegényebbek lennénk, de szakmai, lelki és 
szellemi kapaszkodóinkat, támaszainkat is elveszítenénk. 

Rendkívül megtisztelő számomra, hogy László Gyula professzor úrral együtt gon-
dolkodhatom a Honfoglalásról tervezett és rövidesen leforgatandó kosztümös, törté-
nelmi játékfilmem előkészítése kapcsán, amelyet Nemeskürty István forgatókönyvéből 
készítek. A vele folytatott konzultációk segítettek abban, hogy remélhetőleg fel tudjuk 
majd idézni azt a világot, amely a mostani kiállításon látható képekből is sugárzik. Bár 
sem régész, sem néprajzos, sem történész nem vagyok, filmes és színházi emberként 
nagy tisztelettel szeretném magamat is László Gyula tanítványai közé sorolni, ami 
önmagában is rendkívüli megtiszteltetés. Külön öröm, s az alkotó munka sokszor 
gyötrelmes folyamatában erőt és kitartást ad, ha abban a tudatban dolgozhatom, hogy 
magam is hozzájárulhatok ennek a nagyhatású, a magyarság szempontjából kiemelke-
dő jelentőségű életműből eredeztethető gondolatoknak minél szélesebb értelemben 
vett közkinccsé tételéhez. 

Koltay Gábor 

Anonymus Erdély-képe1 

1. A téma felvezetését viszonylag messziről kell kezdenem. P. mester históriájának 
Erdélyről szóló részeit, a tőle mondottakat és nem mondottakat csak úgy lehet jól 
értelmezni, ha munkájának egészéből, illetőleg általános jellegzetességeiből indulunk 
ki, különösen figyelve a szerző ismeretkörének a tárgyához kapcsolódó lehetőségeire, 
a mű megírásának szándékaira és munkamódszerének sajátosságaira. 

E kérdésekről két okból is bátorkodom nyilatkozni. Egyfelől a hatalmas méretű 
anonymusi szakirodalomban a sok tévedés, üres hipotézis, periferikus problémát 
feszegető eszmefuttatás, elavult nézet mellett bőven vannak a téma érdemi részeibe 
vágó, beható szövegelemzésből kiinduló, átfogó eredmények; gondolok itt főként 
Szilágyi Loránd, Horváth János, Györffy György, Makkai László, 1. Tóth Zoltán, Kristó 
Gyula idevágó munkásságára, melyekre a kritika soha el nem hanyagolható szűrőit 
nem nélkülözve az Anonymus-kutatóknak támaszkodniuk lehet. Másfelől hosszú idő 
óta foglalkozom magam is - elavult nyelvészeti nézetek revideálásának okából, mely-
hez szükségszemen kapcsolódik tüzetes szövegelemzés is - a Magiszter művének 
teljes tematikájával, amelyből magától értetődően adódtak általánosabb tapasztalatok. 

2. Ezeket röviden a következőkben foglalhatom össze: 1. A Névtelennek ténylege-
sen megírt műve méreteihez, tartalmához, megannyi részletéhez képest meglehetősen 

1 Az Erdély a honfoglaláskor címmel az Erdélyi Szövetség által 1996. március 18-án, Bu-
dapesten szervezett tanácskozáson elhangzott előadás szerkesztett szövege. (Szerk.) 
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kevés volt az ismerete a honfoglalás történéseiről: a jó három évszázad távolságának 
önmagában is nagy hézagán kívül csekély mennyiségű, részben nem konkrét magyar 
vonatkozású, részben magyar viszonylatban sommás volt írott forrásanyaga, bizonyta-
lanok, jórészt népetimológiásak voltak szóbeli értesülései, elmosódottak orális iro-
dalmi hagyománybeli támaszai. 2. Tollát igen nagy mértékben vezették sajátos írói, 
illetőleg személyes érdekek: egyrészt a honfoglalók cselekedeteinek minél részlete-
sebb, heroizált bemutatása, minél több magyar és ellenséges személy szerepeltetése; 
másrészt saját kora ismert családjainak, nemzetségeinek ősi jusson történő birtokjogi 
igazolása, az írás szentesítő erejével rögzítése, akár kancelláriai ismeretség- vagy 
függőségbeli, akár rokoni, akár tiszteleti indíttatásból. 3- Ismerethiányainak pótlását és 
sokirányú igényei kielégítését írása hitelességének, az események valóságtartalmú 
beállításának nagyon tudatos, átgondolt törekvésű ellensúlyával igyekezett elérni. 
Ebbéli eszköztárához két „fogás" tartozott. Az egyik az volt, hogy a Szkíthiából kijövés 
eseményeinek jórészt külföldi forrásanyagú leírását kivéve, a honfoglalás cselekmé-
nyeinek színhelyét az országnak csak olyan vidékeire vitte nagy óvatossággal, amelye-
ket saját helyszíni tapasztalataiból, esetleg igen pontos közlésből ismert; ehhez egé-
szen kitűnő, sőt a korabeli adottságokhoz mérten valósággal csodálatra méltó földrajzi 
tájékozottságát feltehetően külföldi követjáró útjain és kancellista, klerikus hivatalnoki 
teendői révén szerezhette meg. A másik munkamódszerbeli eljárása az volt, hogy 
kiváló tájismerete fölhasználásával a kora számára is hiteles helynévanyagot tette 
elbeszélése központjába, szükség szerint azokból alkotta személyeit, illetőleg sze-
mélyneveit, és azokhoz fűzött elmés, népetimológiás jellegű magyarázataival szőtte 
cselekményeit. Mint egyik korábbi tanulmányomban2 részletesen kimutattam, e fogás-
hoz mintegy félszáz esetben folyamodott, akkor, ha személyt és cselekményt kellett 
jórészt vagy teljesen a semmiből alkotnia; mindebben segítségére volt kitűnő nyelvér-
zéke, mellyel észrevette és a maga javára visszájára fordította azt a jelenséget, hogy a 
magyarban a puszta személynév helynévi előzményül szolgálhat, illetőleg az így 
alakult helynév névadó személy korábbi létét igazolhatja. így lett végiilis műve a 
hitelesítő, konkretizáló szándékkal belezsúfolt tulajdonneveknek óriási tárházává. 

Mindezek szükséges előre bocsátása után - gondolom - megokoltan mondhatom: 
Erdély honfoglalás-történetéről Anonymustól valós kép megismerése végett nem sokat 
lehet várni; módot ad viszont a mű azoknak a - nem sokkal kevésbé fontos - követ-
keztetéseknek a levonására, hogyan és miért olyan saját korára illő Erdély-képe, 
továbbá hogyan, miért képzeli el a magyarság erdélyi honfoglalását úgy, ahogy azt 
leírja, és tegyük már előre hozzá: ahogy az ténylegesen meg nem történhetett. 

Erre szeretnék a továbbiakban néhány csomópont felvillantásával utalni. 
3. Mindenekelőtt valamit P. Mester Erdély-fogalmáról általában. Mint ismeretes, Er-

dély neve magyarul először az ő gesztájából maradt fönn: „ad erdeuelu". A táj latin 
neve azonban személynévhez melléknévként csatolva már jóval korábbról ismert: 
1111: „domnus Symon Ultrasiluanuf; „Mercurius princeps Ultrasiluanus" (Kálmán 
király oklevele hitelesítői közt)3; vö. még An.: „De terra ult[ra] siluana". A magyar 
nevet nyilván nem a Névtelen alkotta, sőt az Erdély név a latin megfelelőket minden 
bizonnyal jóval megelőzte. A közhiedelem szerint - és ebbe talán P. mester leírása is 
belejátszik - a területet nyugat felől (az Alföld felől) nevezték el, s az 'erdő' benne a 
bihari hegyek erdőségeit jelenti.4 Ez lehetséges, de korántsem biztos. Nem szabad 

2 Benkő Loránd: Anonymus élő nyelvi forrásai. In: A honfoglaláskor írott forrásai. Bp. 
1995. 221-247. old. 

3 Györffy György: Diplomata Hungáriáé Antiquissima. Bp. 1992. 383. old. 
4 V.ö. pl.: TESZ I. 1968. 1596. old.; Kiss Lajos: Földjazi nevek etimológiai szótára. Bp. 

1980. 422. old. 
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ugyanis kizárni azt, hogy a területet a magyarság már több-kevesebb idővel a honfog-
lalás előtt is ismerte és névvel nevezte, mégpedig persze kelet felöl. Eleink etelközi 
tartózkodása, onnan nyugat felé portyázásai, az erdélyi hágókon át is feltehető honfog-
laló műveletei, a Kárpátok igen régi Havaserdő elnevezése (1. már An.: ,,ult[ra) 
siludaim hóuos versus occidentem") adhatták meg ehhez a történeti és földrajzi hátte-
ret. A névadási lehetőséget meg az is, hogy honfoglaló eleink a Kárpátok keleti oldalán 
láttak először erdős magashegységet, mely a nyelvlélektani szabályok szerint törvény-
szerűen járhatott névadási aktussal, és amely ilyen okok miatt nemcsak a Kárpátoknak, 
hanem a Kárpátokon túli (=kelet felől nyugat felé túli) területnek a névadását is meg-
határozta. Mindehez tudni kell, hogy az ómagyarban az erdő és a hazai középlatin 
szövegekben a neki megfelelő silua nemcsak 'nagy erdő'-t jelentett - szemben számos 
kisebb és speciálisabb erdőféleségre utaló magyar szinonimájával: eresztény, pagony, 
csepely, berek, liget stb. — hanem erdős nagyhegység jelölőjeként is sűrűn szerepelt; 
vö. An. is: siluam igfon (=Réz hegység); „ad siluam matra"; „in siluam zouolorí' 
„silua[m] que dicit[ur] petur goz" (=a Kapella hegység); „s i luafm] magnafm] que n[un]c 
uert[usjUOCM[UT\", s t b . 

A mindenképpen az ő idejénél sokkal korábban keletkezett Erdély nevet a Magisz-
ter tehát mint készen kapottat, mint jól ismertet használhatta és írta le, persze anélkül, 
hogy a név keletkezésének kronológiájáról, valamint keletkezésének eredeti szemlé-
letmódjáról fogalma lett volna. Ezzel nem áll ellentétben, hogy ő bizonyosan a nyugat 
felől néző, értelmező szemléletet érezte e névben. Erre több utalása is világosan rámu-
tat: „Terram u[ero] que e[st] int[er] thi scia[m] et siluam igfon. Que iacet ad erdeuelu"; 
szerinte Árpád vezérei nyugat felől, a „partes mezesinas"-on, illetőleg „portasmeze 
sinas"-on keresztül mentek be arra a földre, melyet ő kifejezetten „erdőn túli"-nak 
„terra ultira] siluana"-nak nevez, sőt „ultira] siluas" és „ultira] siluas uersus orientem"-
ként emleget. A honfoglaló seregek nyugat felől Erdélybe hatolásának hangsúlyozása 
összefügghet azzal az anonymusi tapasztalattal, hogy ő maga is nyugat-keleti irányban 
kelhetett át a Meszesen a tőle oly jól, helyszíni ismereteket jelzően leírt Almás-Kapus-
vidékre. 

4. A következő kérdés: konkréten, földrajzi valóságában melyik az a térség, amelyet 
a Magiszter Erdély néven nevezett, s ebből mi lehet érvényes saját korára, mi pedig az 
ő honfoglalás kori elképzelésére? 

A felelet saját korára nézve aligha lehet kérdéses. A XIII. század elején a történeti 
Erdély minden része szilárdan a magyar királyság fennhatósága alá tartozott, délen a 
Hunyadi medencéig és Fogarasig meg a Barcaságig, keleten Besztercéig, Fejér megye 
felső, keleti nyúlványaiig és a székely medencékbe zömében éppen ekkortájt beköltö-
ző székelységig. Az már eleve nemigen képzelhető el, hogy a kancellária révén az 
ország viszonyairól feltehetően jól értesült Anonymusnak minderről ne lett volna 
tudomása. De művében számos utalás is van arra, hogy az általa leírt, viszonylag igen 
szűk erdélyi területen túl eső részekről is volt legalább elmosódott fogalma; hiszen szól 
a TöTötömék (=Tétény) által meghódított vidéktől keletre eső lakatlan területről, 
lényegében az akkori északi gyepűelvéről; a Dzsélóhoz (Gyalu) tőle anakronisztikusan 
kapcsolt, de a fogarasi területen már ténylegesen is bent levő vlachokról; az általa 
szintén máshová helyezett, de ténylegesen Maros völgyi hajdani Gyulák történetéről; a 
jó földet öntöző nagy folyókról; a vlachokra és szlávokra törő kunokról és besenyők-
ről; az aranyról és a sóról, mely szintén nem esett leírt területére; stb. Nagyon figyelni 
kell viszont arra is, hogy ezek az értesülések nála részben elnagyoltan, homályosan 
vannak tárgyalva, részben tévesek, a Dzseló-hoz, valamint a Gyulákhoz fűzötteken 
kívül nincsenek szokásos leíró, magyarázó módon előadva. 
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5. Ha viszont bármilyen elmosódott, de lényegében teljes volt az Erdély-fogalma, 
akkor mért határozta meg Pannónia földjének, Attila örökségének területét úgy, hogy 
abba csak az Erdélytől közvetlenül nyugatra levő sáv, Menümarót és Glád tőle ponto-
san körülhatárolt területe fért bele (mint ahogy azt a 11. capitulumban megírta); és 
főként mért vitte később a honfoglaló hadakat az egész Erdélyhez képest nagyon 
kicsiny valóban erdélyi területre, a Meszestől közvetlenül délkeletre eső vidékre? Azaz 
mért marad ki Erdély zöme Anonymus honfoglalás-rajzából? 

A Névtelen nem tudhatott sokkal többet a magyar honfoglalás földrajzi menetéről, 
mint hogy őseink keletről, a Havas-erdőn át jöttek a Kárpát-medencébe. Hogy volt-e 
aidomása olyan hagyományról, mely konkrétebben a Vereckei hágón való bejövetelre 
utal, arra nincs elegendő fogódzónk. Az Északkeleti-Kárpátok elsősorban itteni jó 
átjárhatósága, a kievi előzmények valószínű szerepe a honfoglalás előtti események-
ben, Etelköz lehetséges fekvése mindenesetre támogathatják a Mester leírását. Van 
azonban jó pár körülmény, amely a Latorca-Ung-völgyi bevonulásnak ellentmond: a 
bejövetel kezdő eseményei leírásának a magyar gesztairodalomban lényegében társta-
lan volta; az útvonalnak az általa leírt összes vonulási utak közül a legpontosabb, 
legrészletesebb bemutatása; a történet naiv epikus kihasználása, benne főként Álmos 
máshonnan úgy nem ismert szerepének kiemelése; az út menti helynevek feltűnően 
nagyarányú megörökítése és főként eseménymagyarázó, eseménymegokoló voltának 
kitüntetett hangsúlyozása stb.; mindez külön-külön is, de főleg együttesen azt a gyanút 
kelti, hogy itt inkább Anonymus konstrukciójáról lehet szó, melynek létrejöttében az 
orosz fejedelemségekhez vezető, követként tőle is akár többször is bejárt útvonalnak 
alapos ismerete és az útba eső helynevekben rejlő népetimológiás lehetőségek nagy 
csábítása és hitelesítő ereje volt nagyonis meghatározó szerepű. 

Mindez ellentétében feltűnő, és ellentétében függ össze Erdélynek a Magisztertől 
leírt honfoglalás kori szerepével. Az Erdélybe keletről bejövés vagy legalábbis átvonu-
lás lehetőségét több körülmény támogathatja: Etelköz fekvése, a Keleti-Kárpátok 
számos helyen átjárhatósága, a krónika-tudósítás Álmos itteni megöléséről, a honfogla-
lás kori erdélyi leletek stb., stb. A kelet felöli erdélyi behatolásnak vagy átvonulásnak 
azonban nála semmi nyoma. Ez a tény nemcsak arra utalhat, hogy a Magiszter a ma-
gyar honfoglalás részleteiről nemigen tudott, hanem azt is jelzi, hogy egyébként szinte 
végtelen távlatú képzeletében Erdély, mint a keletről bejövés területe föl sem merült. 

Hogy mi lehet ennek az oka, az honfoglalás kori általános ismerethiányán túl nagy 
valószínűséggel P. mesternek saját korára illő Erdély-ismeretében, pontosabban nem 
ismeretében kereshető. Hogy ennek a földrajzi értelemben vett személyes nem-
ismeretnek mennyi bizonysága van éppen művében, arra egy-két rész-vonatkozásban 
még kitérek. Itt csak visszautalok arra a már emlegettem tényre, hogy mily óvatosan 
bánik a Névtelen a honfoglalók előnyomulásával a Kárpát-medence számos külsőbb 
területe felé: ott jórészt csak bizonyos irányokba, egyes vidékek felé küldi a hadakat, s 
az események leírását hirtelen berekeszti: ,,usq[ue] ad vgo sam"; „usqlue] ad Castrum 
salis"; ,,usq[ue] ad siluam zepus"; „uersus castai[m] borona"; stb. Láthatólag nem vagy 
csak hallomásból ismeri ezeket a helyeket. 

Ha lehet, még óvatosabb Erdéllyel. Árpád vezéreinek seregei „vidáman" járkálnak 
Ménmarót földjén a Szamos alsó folyásánál, meg a Berettyó és a Sebes-Körös középső-
alsó folyásánál, de a Meszesen már csak kevéssé jutnak túl. Anonymus pontos leírásá-
ból szépen kivehető, mennyire ismeri - alighanem személyes utakból - a Nyírségnek, 
Szatmár nyugati felének, Közép-Szolnoknak, Bihar északi részének a területét. Fölte-
hető, hogy a Meszesen valamivel túl is járhatott: az Almás és a Kapus vidékének tőle 
szűk területre adott sűrű földrajzi képe a számára oly fontos helységekkel lehet erre 
tanúság. Délen is, Glád földjén, a Temesközben az Aldunáig részletes leírással vezeti 
végig a hadakat, ám ez is csak az Erdélytől közvetlenül nyugatra levő terület. Nem 
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véletlen, hogy ez a temesközi táj meg a Bizáncba menő útvonal vidéke, melyet a 
Magiszter az Aldunától délre is jól ismert; ez utat ugyanis más jelekből, bizánci utalása-
iból ítélve is megjárta, talán nem is egyszer. Erdélyi honfoglaló hadjárásról azonban 
szövegében a Gyaluig haladókon kívül szó sem esik. Dés, Kolozsvár, Torda, 
(Gyula)fehérvár, melyek az ő idejében a magyar uralomnak nagyon fontos helyei, 
kiesnek látóköréből, nem is szólva még keletebbre és délebbre eső területekről. Az ne 
tévesszen meg, hogy az erdélyi nagy folyókat: Szamos, Körös, Maros, Temes - az Olt 
kivételével - megemlegeti Pannónia vizeiként; ezeknek csak az alsó folyásáról lehet 
szó ismeretkörében. 

A honfoglalás eseményeit illető stratégiája már eleve megengedi azt a feltételezést, 
hogy legföljebb csak halvány ismeretei lehettek a tőle kikerült területekről, s különö-
sen az ő számára annyira fontos, hitelességének alappilléréül szolgáló földrajzi vonat-
kozásokban lehetett e tájakon járatlan és értesületlen. Valószínű, hogy kancelláriai 
ügyei nem szólították Erdélybe, a kancelláriában sem szedhetett fel megbízható hely-
rajzi anyagot e távoli részekről, mint ahogy külföld felé vezető, követjárást feltételező 
fő forgalmi utakon sem járhatott errefelé. 

6. A Meszes és a Kis-Szamos közti, aránylag kis térségben, mely lényegében az Al-
más, a Kapus és a Borsa völgyeit foglalja magában, az anonymusi szöveg megértése 
szempontjából a 27. capitulum négy tulajdonnevére kell kiemelten figyelnünk: 
Zombor, Gyula, Esküllő, Gyalu. Mint helységek megvannak ma is egymás közelében, 
de megvoltak már Anonymus idején is, adataik koraiak: 1320: Sumbur5 

(Magyarzsombor az Almás völgyében); 1307: Gyula<> (Gyula a Borsa völgyében, 
Zsombortól kb. 25 km-re keletre); 1320: Kyseskuleu és Esculeu maioris7 (Esküllő a 
Borsa völgyében, szinte pontosan Zsombor és Gyula közt); 1246/1263: öolou8 (Gyalu 
a Kapusnak a Kis-Szamosba ömlésénél, Esküllőtől mintegy 25 km-re délre). A Magisz-
ter helységnévként csak Eskiillő-t tünteti föl, hozzá az ismert népetimológiás magyará-
zatot fűzve, hogy a meghódított föld népe itt esküdött föl („cum iuramento 
finnauerunt": 27.) Töyötöm hűségére. Gyalu-t helységnévként nem nevezi meg, de 
helyét Dzseló személyéhez (vö. gelou-. 27.) szorosan kapcsolva pontosan megjelöli, 
mivel a vlach vezért az Almás menti csatából futtatja Szamos menti várába, és a Kapus-
nál öleti meg (27.). A Zombor és a Gyula nevek személynévként kelnek életre a 
szövegben (vö. zubor és Zumbor, valamint Geula. 27.) mint Töyötöm unokái, sőt a 
Mester szerint Zombornak nemcsak Gyula nevű testvére volt, hanem ilynevű fia is: 
„Zumbor u[ero] genuit minorem geulam": 27.). 

Nem férhet hozzá kétség, hogy Zombor {Zsombor), Gyula és Dzseló Anonymus rej-
tett helynév-személynév kombinációinak szokványos példái, csupán apróbb különb-
ségekkel egyfelől Zombor és Gyula, másfelől Dzseló között. A Névtelen történd formá-
lásának Erdély vonatkozásában mindegyik különleges esete, egyenként kell szólni 
róluk. 

7. A XIII. században a szóban levő terület tekintélyes része a Zsombor nemzetség 
birtoka volt, s a nemzetségben temiészetesen ily nevű személyek is éltek; 1. pl.: 
1291/1588: „Pethew filius Sumbur de genere Sumbur."9 XIV. századi adatok szerint a 
Zsomboroké volt Zsombor helység mellett Esküllő, valamint a Gyula helység szom-
szédságában levő vidék.1 0 Hogy mióta birtokoltak itt, az megállapíthatatlan, de való-

^ Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II. k. Bp. 1987. 94. old. 
6 Ugyanott 71. old. 
7 Ugyanott 68. old. 
8 Ugyanott 94. old. 
9 Ugyanott 94. old. 
10 Ugyanott 68., 71., 94. old 
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színű, hogy a Meszestől keletre levő vidék legrégibb nemzetségei közé tartoztak.11 

Anonymus a személynévként emlegetett Zombort tehát nem véletlenül hozza éppen 
ide: tudnia kellett a nemzetség Meszesen túli szerepéről éppúgy, mint Zsombor hely-
ségről. 

Zsombornak a Gyulákhoz való viszonyához P. mesternek nyilván ötletet adott a 
Zsombor : Gyula helynévi pár és (köztük Esküllő) ismerete. E közeli helynevek ese-
ményvonzásán kívül azonban még két másik körülmény is közrejátszhatott abban, 
hogy Anonymus a, kapcsolatot ily szorosnak képzelte. Az egyik az, hogy ő két magyar 
nemzetséget1 2 : az erdélyi Zsombor nemzetséget, valamint a Pest környékén birtokló 
Gyula-Zombor nemzetséget1 3 azonosította, pedig a valóságban - a Zombor-Zsombor 
névpárnak szlavisztikai alapon való esetleges etimológiai összefüggése ellenére -
aligha volt közvetlenebb közük egymáshoz. Úgy látszik, a Mester a Gyula-
Zomborokhoz állt közelebb, s talán az ő erdélyi birtokjogaikat is hangsúlyozni akarta. 
Ez tűnik ki abból, hogy a valószínűleg a Maglód nem révén a Gyula-Zomborok nem-
zetségében számon tartott Töyötmöt (vö. An.: „Tuhutu[m] pat[er] horca cuifus] fily 
fuerunt Gyyla. [et] zombor. aquib[us] genius] descendit": 6.) megteszi az erdélyi 
„Zombor" (=Zsombor) ősének, sőt a Meszesen túli terület ősfoglalójának. Ez látszik 
továbbá abból is, hogy Erdélyben szerepeltetett személyének nevét tendenciózusan z-
vel írja, holott a Zsombor nemzetség (és tennészetesen a vele azonos helynév is) 
minden okleveles adatban s-sel szerepel (Anonymus írásában a z betű hangértéke 
mindig sz vagy z, az s-é pedig 5 vagy zs; a két betű tudatos szándék nélkül abszolúte 
összekeverhetetlen!). A két nemzetség közti kapcsolat „felfedezéséhez" a Magiszternek 
a kezére játszhatott, hogy a nyugati nemzetségnévben a Gyula (egykori kiejtésben 
Dzsula) név is szerepelt (az erdélyi nemzetség nevében soha!): ugyanakkor a szóban 
levő erdélyi területen is többször előforduló Gyula személynéven kívül (1. pl.: 1307: 
Gyula, 1315: Jula stb.)14 a Zsomborok közt is használatos volt e személynév: pl. 1336-
ban Sumbur fia Gvyla.15 

A Zsombor név tehát - a Magiszternél tendenciózusan Zombor alakban személlyé 
elevenedve - az anonymusi időkben nemzetségnévként és helynévként egyaránt a 
szóban levő terület föltétlen jellemzője; a X. századra nézve azonban mint később, 
helynév segítségével formált személynév csupán a képzelet szülötte. 

8. Az elmondottak már jórészt feleletet adnak Anonymus Gyulákkal kapcsolatos 
elképzelésének magjára is. A kérdés lényege: mért helyezi a Gyulákat dél-erdélyi, 
Maros menti uralmuk ellenére Észak-Erdélynek, a tárgyalt kis térségébe? Van ugyan 
olyan vélemény is, hogy a magyar uralom a XI. század elejéig nem terjedt ki Dél-
Erdélyre, s a Gyulák területe az volt, amiről Anonymus beszél1 6; ez a tézis azonban 
nem áll valami szilárd alapon, itt nem tárgyalható nyelvészeti érvek is ellene szólnak. 
Nem szabad elfelejteni, hogy P. mester mintegy két évszázaddal a Gyulák erdélyi 
szereplése után írta művét, amikor élt még ugyan emlékezet (írásos hagyomány) a 

11 Makkai László: Honfoglaló magyar nemzetségek Erdélyben. Századok 1944. 165-168. 
old. 

12 Az erdélyi Zsombor nemzetségre ld.: Karácsony János: A magyar nemzetségek a XIV. 
szd. közepéig II. Bp. 1901. 109-110. old.; /. Tóth Zoltán: Tuliutum és Gelou. Századok 
1945-1946. 68-71. old.; Györffy \9S7. 46-50. old. 

1 3 A nyugat Gyula-Zombor nemzetségre Id.: Karácsonyi i.m. 111., 113- old.; Makkai i.m. 
116. old.; Györffy György: A honfoglaló magyarok települési rendjéről. Archeológiai Ér-
tesítő 1970. 223-225-, 230. old.; Kristó Gvula: A X. századi Erdély politikai történetéhez. 
Századok 1988. 18-19. old. 

14 Györffy 1987. II. 66., 71. old. 
15 Ugyanott 60., 70. old. 
16 Kristó i.m. 20-23. old. 
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Gyulák erdélyi voltáról, családjáról, családtagjairól, Szent Istvánhoz való viszonyukról, 
amit gesztájába a Mester be is épített; de egykori szereplésüket földrajzilag már ho-
mályban látta, annál is inkább, mert a dél-erdélyi területet saját korára nézve sem 
ismerte.17 Ha konkrét tapasztalati vagy hiteles hallomásbeli értesülése lett volna pél-
dául a Maros menti Fehérvárról és konkrét történeti tudomása a Gyulák itteni szerepé-
ről, igen nehéz elképzelni, hogy e tényt eseményszövésében és ennek főként magya-
rázó elvül felhasználható területi vonatkozásaiban így elferdítse. Ismerethiánya pótlá-
sára itt is kapóra jött legfőbb hitelesítő eszköze, a Gyula helynév, amely ott volt Zsom-
bor szomszédságában, s amely ugyan keletkezésében a Maros menti Gyuláknak csak a 
névrokonaihoz kapcsolható de ő alkalmasint szívesen hitt bizonyító erejében. Meg 
persze a Gyula-Zomboroknak vélhető Zsomborok is erre a Meszestől délkeletre fekvő 
területre vonzották, lokalizálták képzeletét. Innen már csak egy kis logikai lépés volt 
Töyötöm ősfoglalásának területéhez a Gyulák történetét is bevonni. A Mester e prob-
lémakörben is csak arra a tájra vitte szereplőit, ahol még biztonsággal tájékozódott, és 
nem merészkedett az ismeretlenbe. 

9. A Zsombor- és a Gyula-kérdéshez mérten Dzséló ügye viszonylag egyszerű. A 
legyőzött ellenséges vezér személyét Anonymusnak névvel meg kellett formálnia, és 
ott volt hozzá a fontos stratégiai helyen fekvő Gyalu, egykori névalakjában Dzsaló 
helység neve (a Dzséló szabályosan elhasonult forma). A csupán a képzelet szülötte 
Dzséló neve tehát ugyanúgy állt elő, mint Anonymus összes többi idegen vezérének 
neve. A névnek a Gyula névhez persze semmi köze, mint ahogy a „Gyula-terület" és a 
„Dzséló-terület" is csak azért esik körülbelül egybe az elbeszélésben, mert a felhasznált 
helynevek egy rakáson vannak. 

A Gyalu helynév végső etimonja bizonytalan, de az nem kétséges, hogy a régi ma-
gyar nyelvterületen egész sor e névcsaládba tartozó helynév van, ami arra mutat, hogy 
e helynév a régi magyar tulajdonnév-kincsnek vagy szubsztrátúrnának a szerves tagja; 
román eredete kizárható.1 8 Anonymusnak belőle alkotott Dszéló személye azért lett a 
vlachok vezére, mert a Mesternek lehetett valami értesülése a románságnak XIII. 
század eleji dél-erdélyi jelenlétéről, de aligha a Meszestől délkeletre eső területen 
éléséről, ahol az ő korában a románoknak még nincs hiteles nyoma.1 9 

P. mesternek Dzséló népéről: a vlachokról és a szlávokról főként azért lehetett 
olyan lesújtó véleménye („uiliores homines esse[n]t toci[us] mundi," mert ezzel a 
magyarok ellen szegülő Dzsélót akarta becsmérelni. Bár bizánci forrásokból is lehettek 
esetleg ilyen - hallomásból vagy olvasásból eredő - értesülései, ugyanis a románsággal 
kapcsolatosan Bizáncban volt efféle kedvezőtlen hiedelem ld. pl. Kekaumenosz XI. 
századi bizánci írótól: „A vláchok fajtája teljességgel megbízhatatlan és romlott, mely 
nem tanúsít igazi hűséget sem Isten, sem a Császár, sem rokona, sem barátja irányá-
ban, hanem azon iparkodik, hogy mindenkit rászedjen, sokat hazudik és nagy tolvaj. 
Mindennap a legszörnyűbb esküket esküszik barátainak s aztán játszi könnyedséggel 
megszegi esküit."20 

A vlachok erdélyi emlegetése a honfoglalás-történetben mindenesetre - mint isme-
retes - csak egy bizonyság a sok közül a Névtelennek mind a történeti anakronizmusá-
ra, mind Erdély-ismeretének hiányosságaira. 

1 7 A Gyulákról ld. pl. Makkai 1944. 187-190. old. 
1 8 A Dzséló névre ld. pl. Melich János. A honfoglaláskori Magyarország. Bp. 1925. 294-

301. old.; Kniezsa István: Pseudorumänen in Pannonién und in den Nordkarpathen. 
AECO II. 101-105. old. 

1 9 Dzsélóról és a vlachokról ld. pl. I. Tóth 1945-1946. 63-84. old.; Kristó 1988. 6. old. 
20 Gyóni Mátyás- A legrégibb vélemény a román nép eredetéről. Bp. 1944. 84. old. 
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10. Anonymus Erdély-történetéhez még szervesen kapcsolódik az a szerteágazó 
eseményleírás, amellyel Erdélytől közvetlenül nyugatra fekvő területek foglalásáról: 
Ménmarót és Glád országáról és az ellenük folyó harcokról szól. E szövegrészekben 
számos olyan téma fölbukkan, amelyet az ő Erdély-képéhez hozzá lehet vagy éppen 
hozzá is kell tenni. Menmarót és Glád személyén kívül például Szatmárnak és vidéké-
nek foglalása, Apafarkas Agmánd históriája, a meszesi gyepű és a gyepükapuk kérdé-
se, a „gentes cozar" ügye, Bihar várának ostroma, a bihari székelység problematikája 
stb. Ezekről azonban a mostani keretekben szólni nincs tér és idő. 

Benkő Loránd 

Bény és a Szent István-hagyományok 
Egy történeti hipotézis nyomában 

Fennmaradt Szent Istvánról néhány olyan középkori eredetű epikus ének, melyek 
még a XVI. században is virágzó történeti tárgyú, hősepikai jellegű magyarországi 
énekköltészet részét alkotják. Az igricek, regösök, joculátorok gyakori középkori 
említése, Mátyás udvari humanistáinak feljegyzései, avagy késői utódaik, a Tinódi-féle 
históriások énekei mind-mind arra utalnak, hogy egészen a középkor végéig létezett 
az a réteg, amely használta és fenntartotta a korábbi népköltészeti hagyományokat, 
olykor alakítva is rajta, saját - folklorizálódó - alkotásaival pedig bővítve is azt. 

Ilyen az a szlovákok körében gyűjtött krónikás ének is, melyet századunk elején 
jegyeztek le: 

Tombolt a harc, tombolt, Harc dúlt nappal, éjjel, 
Szent István velünk volt. Esztergom terében, 
Míg világ a világ: vörös vér folydogált 
földi olyat nem lát! a Garam felében, 

Magyar haza földjén vörös vér hömpölyög 
vérviharos ösvény; ezüstszín Dunánkba -
küzd a fény az árnnyal: keresztények bárdja 
szlovák a pogánnyal. vagdos a pogányba21 

Ennek a népszem történeti éneknek több szlovák és morva változata ismeretes. Van 
olyan változat is, amely bár Szent István harcáról szól, de már nem a pogány magyarok 
ellenében. A király alakját mondákban is megőrizték a szlovákok, sőt több népkölte-
ményben is szerepel, melyeket illetően bizonyára jelentős műköltési hatással is szá-
molhatunk.2 2 Mindazonáltal jelzés értékű, hogy a felvidéki szlovák folklórban elsősorban a 
hajdani gyepűvidéken maradt fenn Szent István emléke, ami azt sejteti, hogy kultuszának 
alakulására az ott élő, de idővel elszlávosodó határőrtelepek magyarsága is befolyással volt. 

A közelmúltban kisebb tudományos vita robbant ki azt illetően, hogy a versben sze-
replő pogányok elleni csata valójában hol is lehetett. A történeti irodalom Koppány 
legyőzését Veszprém környékére teszi, míg egyes történeti hagyományok (így ez a 
szöveg is) a Garam folyó mentét jelöli meg az ütközet egykori helyszíneként. Lássuk 
mindenek előtt, hogy mit ír róla a somogyi vezér feletti győzelmet megörökítő Képes 
Krónika: 

21 Csanda Sándor: Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava, 1959. 8. old. (Ián 
Kollár gyűjtése; Sipos Győző fordítása) Az ének műköltészeti eredetére utal a szlovák 
nyelvű eredeti szöveg hangsúlyos ritniikája: „Stála bitka stála/za Stefana Krála/Jakej viae 
nebude/Cervena krv tekla/Polovice Hrona". 

22 U.o. 
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„Szent István király azonban összehívta főembereit és Szent Márton hitvalló köz-
benjárása által kérte az isteni irgalmasság segítségét. Majd összegyűjtötte seregét és az 
ellenség elébe indult. A Garam folyó mellett övezték fel először karddal, itt testi épségé-
nek őrizetére két főembert rendelt, Hontot és Pázmányt, az egész sereg fejedelmévé és 
vezérévé pedig német származású vendégét, Vencellint tette meg. Megkezdődött a 
csata, mindkét részen sokáig és vitézül folyt a viadal, de az isteni irgalmasság segítsé-
gével Szent István vezér nyert dicső diadalt. Ebben a harcban Vencellin ispán megölte 
Koppány vezért, ezért téres jószágokkal jutalmazta őt meg Szent István, aki akkor még 
vezér volt. Koppányi pedig Szent István négyfelé vágatta: egyik részét elküldte az 
esztergomi, a másikat a veszprémi, a harmadikat a győri kapuhoz, a negyediket 
Erdőelvébe. "23 

A krónika szerint tehát Istvánt a Garam folyó mellett övezték fel karddal, és a szö-
vegösszefüggés azt sejteti, hogy azt követően nemsokkal megkezdődött a csata. Ha-
sonló értelemben beszéli el Thuróczy János krónikája is: „Azután pedig összegyűjtötte 
hadát, ellensége ellen indult, és a Garam folyó mellett övezték fel karddal".24 Majd 
kezdetét vette az ütközet... Persze nem teljesen világos a Garam említése sem: eredeti-
leg Esztergomnak is Gran, Goron volt a neve, s mivel csak később terjedt el Strigonium 
névalakban, a középkori krónikás e két megjelölést idővel könnyen összekeverhette. 
Ezen verzió szerint a krónika eredeti szövege úgy szólhatott, hogy István vezér 
„Esztergomban kötött kardot", s indult Koppány ellen. Ez egyébként logikus is lenne, 
hiszen Esztergom volt ez idő tájt a fejedelmi székhely, és az is tény, hogy a somogyi 
vezér lépett fel támadólag. További szempont, hogy Esztergom éppen a Garam torko-
latával szemben emelkedik. Ez az elmélet mégis meglehetősen gyenge lábakon áll, 
hiszen a szlovák ének elsőül nem a Duna vizét említi a csata leírásakor - mint logikus lenne 
ez esetben - hanem a Garamot; de maga a krónika is megcáfolja ezt, amikor azt írja, hogy 
István a négyfelé vágott Koppány egyik részét „elküldte"az esztergomi várba. 

A dilemmára az utóbbi évek régészeti kutatásai kínálnak magyarázatot. Az Eszter-
gomtól alig húsz kilométernyire lévő Garam menti Bény ugyanis a környék egyik 
legnagyobb múltú települése. A II. század végén ezen a vidéken folytak a kvádok 
elleni háború döntő eseményei, s az Elmélkedések, nagy részét Marcus Aurélius e 
hadjárat során fogalmazta meg. Az Árpádok alatt Bény és környéke a nyitrai dukátus 
része lett. A XI. századtól pedig a - Koppány legyőzése kapcsán már a krónikában is 
említett - Hont-Pázmány nemzetség egyik legősibb fészkévé vált. A történeti hagyo-
mány és a népi emlékezet egyaránt megőrizte annak emlékét, hogy Hont, a nyugati 
típusú sereg egyik - sváb származású - vezére Bényben ütötte lovaggá, avatta harcossá 
az ifjú Istvánt, mielőtt az a Koppány-féle lázadás leverésére indult volna. Ezért aztán az 
ifjú király Hont vezér fiának, Byn-nek adományozta e területet.25 Tény, hogy a nem-
zetség Bényben kapta első birtokát, s innen terjesztette ki későbbi nagy birtokrendsze-
rét, mely idővel oly számottevő lett, hogy szinte vármegyényi területre rúgott (lásd 
Hont vármegye elnevezését). Bény gyönyörű román kori egyháza szintén rangos 
helyre utal, a kéttornyú templom mellett álló kicsiny rotunda pedig talán már István 
király korában is létezett. Ami miatt azonban a régészetre hivatkozunk, az a községet 
félkörben körülölelő és a Garamra támaszkodó hatalmas földsánc. 

Römer Flóris 1876-ban barbár várhelynek vélte a bényi sáncokat; míg Hont várme-
gye millenniumi monográfiája Marcus Auréliusra utalva római emléknek tartotta. 
Szalay László, a múlt század híres történésze úgy vélte, hogy a bényi sáncokat István 

23 Képes Krónika. (Ford. és szövegniagyarázatokat írta: Geréb László) Budapest, 1978. 73-
old. 

24 István király emlékezete. (Szerk.: Györffy György) Budapest, 1988. 88. old. 
25 Nóvák József Lajos: Adatok Bény község néprajzához. In: Néprajzi Közlemények 1913. 

34. old. 
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király korában emelték. A döntő szót az 1960-as évek régészeti kutatásai mondták ki, 
megállapítva, hogy a sáncok a X-XII. században keletkeztek - ami persze nem zár ki 
bizonyos előzményeket.2 6 A hatalmas földsánc tökéletesen kihasználta a Garam tera-
szait és védte azokat délről, nyugatról és északról. Ez az erődrendszer eredetileg 
három tekintélyes méretű sáncgyűrűből állt, és mintegy százhét hektárnyi területen, öt 
kilométer hosszan húzódott. Az általa közrefogott területen feküdt a tulajdonképpeni 
település. A sánc méretei és egész jellege azt mutatja, hogy kizárólag katonai jellegű 
védelmi táborrendszer volt, amit átmeneti időre s ennek szükségletei szerint építettek 
meg. 2 7 A hatalmas erődítmény építésének okát és körülményeit azonban homály fedi. 

A földsáncok, a koraromán roainda, a Hont nemzetség itteni birtokközpontja, a 
szlovák históriás ének, a krónika híradása és végül a helyi Szent István-hagyományok 
mind-mind arra vallanak, hogy itt az ezredfordulón valaminek történnie kellett. To-
vábbi kutatások talán megcáfolják, talán árnyalják majd ezen véleményt, de egy lehet-
séges magyarázat szerint 997-ben Koppány nagy erejű támadása készületlenül érte a 
fiatal fejedelmet, akit a Dunántúlról, s talán Esztergomból is kiszorítottak. István sere-
gével együtt kénytelen volt átkelni a Dunán, és Bénynél (hercegi birtokán) katonai 
táborként építette ki (erősítette meg) az ott talált sáncrendszert. Az esetleges további 
támadásokat visszaverve, itt várta be a nyugati lovagok segédcsapatait, majd aratott 
vezetésükkel döntő győzelmet Koppány felett. A többi pedig már az énekmondók, a 
krónikások dolga volt. 

Magyar Zoltán 

A tiszavasvári csüngősdísz rekonstruált korongja (Hornyák László rajza) 

2<^A. Habosvsstjak: Archeologicky vykun v Bini. In: Vlastivdeny casopis 12. Bratislava, 
1963. 173-177. old. 

27 Zolnay László: Kincses Magyarország. Bp. 1977. 219-222. old. 
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A magyar néprajz a millennium korában 

Arra a kérdésre, amit írásom címe magában foglal: milyen volt, mi volt a magyar 
néprajz az ezredéves ünnepségek idején, száz esztendővel ezelőtt nagy pontossággal 
ketten is feleltek. Munkácsi Bernát Néprajzi eredményeink és törekvéseink, Katona 
Lajos Ethnológiánk. eredményei és feladatai címmel. Mindkét írás - eredetileg előadás 
- az 1896. évi Ethnographiában látott napvilágot. Kényelmes megoldás lenne az utókor 
mindenkori bölcsességére támaszkodva bírálni, mi hiányzik az idézett szövegekből, 
mire nem figyeltek föl a szerzők, miben fogtak mellé, mi több, Munkácsi meg Katona 
védekezni sem tudnának. Inkább célravezető és egyúttal tisztelgés is a néprajz száz év 
előtti vezető munkásai előtt, ha a sors kegyéből vagy Ítéletéből adódóan később élő az 
ő dolgozataikra támaszkodik, és megpróbálja kibontani, mi minden húzódik meg a 
számbavett eredmények mögött. 

Az akadémiai tudományszakok körébe önálló társasággal és folyóirattal még csupán 
hét esztendeje belépőjegyet váltó néprajz eredményeiből Munkácsi a Néprajzi Múze-
um létrejöttét, az őstörténeti kutatásokat és a leíró néprajzi munkát emeli ki legfonto-
sabb teljesítményként. Katona számára a „nyelv néplélektani bizonyítékai" a legértéke-
sebbek, melyek egyúttal a honfoglalás korára vagy előbbre vonatkoznak. Mindketten 
sürgető feladatnak nevezik a további - még kiterjedtebb - kutatást, ugyanazzal a 
nyugtalansággal, ami azóta is jellemzi a jelenségek gyors elmúlását észlelő néprajzot. 
Munkácsi elrendezettnek látja a Néprajzi Múzeum és vele együtt a tárgyi néprajz ügyét, 
ellenben kettőzött erőfeszítést szorgalmaz az őstörténeti vizsgálatokban valamint „a 
szorosan vett tárgyi néprajzon kívül eső jelenségek" kutatásában. Katona a kallódó 
emlékek megmentésének programjában a Néprajzi Múzeum létrejöttének elismerése 
mellett első helyen nevezi meg a tárgyi néprajzot, azután - de egyenrangúan - a „még 
veszendőbb szóbeli hagyományokat". Az utóbbiak kapcsán azonban int is: a tisztázan-
dó kérdéseknél óvatos bírálatra van szükség, nehogy a század első felének „tömérdek 
badarsága" ismétlődjék meg. Mind Munkácsinál, mint Katonánál az őstörténet a ma-
gyar művelődés legkorábbi fokának kutatását jelentette, melynek időben a jelenhez 
közelebb eső határa valahol közvetlenül a honfoglalás után húzódik. Érthető, hogy 
Munkácsié a részletezőbb idevonatkozó elemzés, hisz ő a finnugrisztika elkötelezettje 
volt, míg Katonát a középkor és öröksége érdekelte, az őstörténeti néprajzot a maga 
részéről elsősorban az etnológiai módszertan művelése terepének tekintette. Munkácsi 
diszciplináris fölfogása ennél jóval differenciáltabb: „Az őstörténet három egymást 
szorosan kiegészítő eszközzel kíván művelést: az egyik az összehasonlító nyelvtudo-
mány, a másik az összehasonlító néprajz, ideértve az embertant és a régészetet is s a 
harmadik a pozitív történeti tudomány különös tekintettel néprajzi és műveltségtörté-
neti adataira". Katona Lajos a nemrég önállósult néprajzban az elméleti és módszertani 
igényességet, velük együtt a legélesebb kritikai szellemet képviselte. Munkácsi Bernát 
a széleskörű interdiszciplinaritás híve volt. Az utóbbi mutatkozott erősebb oldalnak. A 
hazai néprajz bölcsőjénél egész sornyi tudományszak állt, s ezekkel - véleményem 
szerint máig előnyös vonást tartva meg - akkor még nagyon szoros és élénk volt a 
kapcsolat. Például valójában nem is lehet pontosan megállapítani a határt a folklorisz-
tika és az irodalomtudomány-irodalomtörténet között, amire é p p e n Katona nyújtotta a 
legszínvonalasabb példát. A társadalom- és művelődéstörténeti érdekeltséget olyan 
kiváló tudósok ösztönözték, mint Tagányi Károly, Takáts Sándor, Borovszky Samu, 
Csánki Dezső. A nyelvészet, a tárgyi néprajz, a régészet és a művelődéstörténet nem-
csak Munkácsinál tartozott össze, hanem más-más arányban a finnugorisztika többi 
hazai művelőjénél és ugyanígy a turkológia híveinél is. A földrajztudós voltát soha meg 
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nem tagadó Jankó János az összehasonlító néprajzra helyezte a súlyt, de a statisztika, a 
fizikai antropológia, sőt a szociológia szempontjaiból is kölcsönzött. A Néprajzi Társa-
ság alapító atyáinak egyike, Hunfalvy János néptörténeti megközelítését ugyancsak 
többen vallották, így az eredetileg numizmatikus, az Ethnographia első szerkesztője, a 
Társaság jegyzője, Réthy László is. A néptörténet, a régészet és az etnológia összefonó-
dását legmarkánsabban Herman Ottó korabeli munkássága testesítette meg. Ő volt az, 
aki kortársai közül - talán Hunfalvyt nem számítva - legtüzetesebben tájékozódott a 
pozitivista etnológiai szakirodalomban. Igaz, hogy a magyar tudományos élet ismerte 
az akkor már az élők sorából sajnálatosan fiatalon eltávozott (1886) Beöthy Leó műveit 
is, őt azonban csak a kései historiográfia kapcsolta be a néprajz tudománytörténeti 
folyamatába, a Néprajzi Társaságot alapítók nem idézték őstársadalmakkal, általános 
társadalomfejlődéssel foglalkozó tanulmányait. A tengerentúlon gyűjtő, jórészt termé-
szettudományos képzettségű utazók, akár az ezredéves kiállítás ötletét szívből támoga-
tó Xantus János, akár az é p p e n Új-Guineába induló Bíró Lajos viszont semmiképpen 
nem nevezhetők szakembereknek, de hozzátartoznak a kor magyar néprajzi életéhez. 

Ennyi és éppenséggel nem hiánytalanul fölsorolt kötődés és kapcsolat hamarosan 
megszülte a féltékeny vitákat is. Lóczy Lajos a geográfiát féltette a terjeszkedő néprajz-
tól, el tudta volna képzelni önállóság nélkül saját tudományába betagolódva. Török 
Aurél viszont a fizikai antropológia megerősítését várta a néprajztól és ezért látott 
benne konkurenciát. Tudjuk, hogy az embertan és az etnográfia kölcsönös vonzalmá-
ból a tartós együttélés után sem lett házasság. Elismerve, hogy létezik szempont, mely 
szerint ezzel a kulturális antropológiai irányba való fejlődés lehetősége gyengült, én 
mégsem értékelem negatívan. A néprajz tudományszaki összetettsége ugyanis azt 
jelentette, hogy belőle is kiválhattak újabb tudományágazatok. Ez történt nemcsak az 
antropológiával, hanem a keletkutatással is, mely szintén interdiszciplináris jellegű volt 
erős nyelvészeti érdekeltséggel. Önálló nyelvészeti társulat azonban ekkor még nem 
létezett. így történhetett meg, hogy a hazai orientalisták jelesei közül Goldzicher Ignác 
és Kunos Ignác tevékeny szerepet vittek a fiatal Néprajzi Társaság életében, és Munká-
csi Bernát közreműködésével annak keretében alakíthatták még első szakmai egyesü-
letüket. Igaz, először szakosztályként működtek, és így indították meg közlönyüket, a 
Keleti Szemlét, de hamarosan szervezetileg is önállósultak. Munkácsinak mint az 
Ethnographia szerkesztőjének komoly tekintélye volt, ami a finnugorisztika pozícióját 
erősítette a néprajzon belül, ám a Társaság elnöke a turkológus érdeklődésű őstörténet 
köztiszteletben álló alakja, Kuun Géza gróf volt, és ennek az iránynak a súlyát növelte 
többek közt az idős Herman Ottó és Sebestyén Gyula is. A turkológia majd csak a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság megalakulásával vált ki a Néprajzi Társaságból 
(1904) és erősödött meg kritikai szellemében, de a „török párt" mindig tartott hadállá-
sokat a néprajzban. 

Körképünk nem lenne teljes, ha nem vetnénk még néhány további pillantást a ma-
gyar néprajznak a múlt század végén legnagyobb múltú alkotó elemére, a folklórra. 
Vikár Béla a millennium évére már elkészítette a világelsőségek közt helyet biztosító 
első népzenei monográffelvételt. Egymástól távoleső vidékeken jó néhányan gyarapít-
ják népköltési gyűjteményüket, a nagyszerű anyaggal induló Magyar Népköltési Gyűj-
temény azonban nem köszönti újabb kötettel az ezredéves évfordulót, hosszabb ideje 
Csipkerózsika-álmot alszik. Pedig létrejöttének indítékai változatlanul elevenek. Bár 
már nem úgy tekintenek a legkiválóbb költők a folklórra, mint a szépirodalom megújí-
tó forrására, de a tudósi előfeltevés, hogy az ősköltészet és a mitológia kulcsa benne 
rejlik, változatlanul érvényes. Új Ipolyi Arnold nem akad ugyan, mert az ősvallás-
rekonstrukcióval jelentkező Kandra Kabos műve a megjelenésekor (1897) is az volt, 
ami máig maradt, tudománytörténeti érdekesség, Kálmány Lajos invenciózus tanulmá-
nyai pedig csak kisebb részletek, figurák kidolgozására szorítkoznak. Ám már készü-
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lődik Sebestyén Gyula, hogy a Népköltési Gyűjteményt hamarosan mégis újra indítsa 
és fáradhatatlanul adja az ösztönzéseket a nemzeti romantikában fogant folklorisztiká-
nak. 

Nem szonil sem kifejtésre, sem magyarázatra, hogy az ezredéves országos ünnep-
ségek légkörében minden olyan törekvés, mely a magyar múlt fényes lapjait, Magyar-
ország értékeit, dicsőségét, nagyságát kívánta bemutatni vagy fölmutatni, kedvező 
társadalmi érdeklődésre számíthatott. Ne felejtsük el azonban, hogy nem az önállósuló 
magyar néprajz lendítette föl a millenniumi néprajzi érdeklődést, hanem a millennium 
szelleme adott lehetőséget a kibontakozó magyar néprajnak széleskörű bemutatkozás-
ra és a közvélemény megnyerésére. Az őstörténeti érdeklődés ugyan nem akkor 
keletkezett a magyar néprajzban, illetőleg a létrejöttében részes társtudományokban, 
hanem sok évtizeddel előbb, azonban az említett találkozás a további út szempontjá-
ból rendkívül szerencsés volt, föllendülést hozott, ötleteket adott más tudománysza-
koknak is. Nem utolsósorban kisegítette a Néprajzi Társaságot abból a válságból, 
amely az átgondolatlan vezetés miatt szinte azonnal az alapítás után megszűnéssel 
fenyegette. Egy dologban mégis föltétlenül bírálnunk kell az átfogó őstörténeti érdek-
lődést, jóllehet é p p az ezredéves kiállításon ez az anomália nem látszott olyan arányú-
nak, amilyennek később bizonyult. Egyre inkább elhatalmasodott ugyanis az a szemlé-
let, amely a néprajzi anyaggyűjtés és értelmezés célját a múlt rekonstrukciójában jelölte 
meg. A jelenre tehát nem önmagáért, hanem azért figyeltek, mert a múltra lehetett 
belőle következtetni. Az ezredéves kiállítás két fő néprajzi látványosságára, Hennán 
Ottó ősfoglalkozások kiállítása és a jórészt Jankó János szakmai irányításával fölépült 
néprajzi falu azonban még egyensúlyban állottak. A parasztság most nem munkakere-
ső tömegeivel, hanem valóságos alkotásaival jelent meg a nagyvárosban. A kiállítási 
falu kizárólagosan a jelent, a korabeli Magyarország népessége túlnyomó részének 
életkörülményeit volt hivatva bemutatni. A lebontás után ez az igény aránytalanul 
visszaszonilt, és csak az 1930-as években, a funkcionalizmustól támogatottan jelentke-
zett ismét. 

A millennium idejének magyar néprajzában az őstörténeti feladatvállalás a magyar 
nemzeti érzés erőteljes kifejezését is szolgálta. A néprajzi falu léte, annak nemzetiségi 
összetétele a múkedvelő főúri tudományoskodásnak köszönhető cigánysátorig bezáró-
lag, mely azonban odakerülésének okától függetlenül történeti tényként állt, egy másik 
eszmei ösztönzőnek az eredménye volt. A honfoglalás ünneplését - s most nemcsak a 
néprajzra gondolok - a történelem pozitív, bizakodó fölfogása, valamint az önelégült-
ség és dicsőségkultusz ellenére a „herderi jóslat" óta meglévő nemzeti veszélyeztetett-
ség tudata is motiválta. A soknemzetiségű-sokkultúrájú ország falujának hatalmas 
közönségsikere bizonyára nem külön-külön az egyes parasztportáknak volt köszönhe-
tő, hisz kevés utazással olyanokat vagy hasonlókat bárki százával láthatott, hanem az 
együttes békés látványnak. Ez az alkotó gondolat 1889-ben többeknek, mindenekelőtt 
Hennann Antalnak köszönhetően termékenyen közrejátszott a Magyarországi Néprajzi 
Társaság alapításában. Képviselte a nyelvek fölé emelkedő nagy múltú hungarus-
tudatot és a Csaplovics óta élő „Magyarország Európa kicsinyben" nézőpontot egya-
ránt. Végül még egy eszmét kell megemlíteni, mely jelen volt a millennium néprajzi 
életében. A Társaság alapításakor többen, leginkább Hermann Antal nemcsak a sok-
kultúrájú országot, hanem a sokkultúrájú, -nyelvű, -vallású Habsburg-birodalmat is 
szem előtt tartották. Az alakuláskor Jókai Mórnak jutott a feladat, hogy ezt a védnök-
nek felkérendő, de időközben elhunyt Rudolf trónörökös helyett elmondja, egyúttal 
kiemelje az etnográfia népek közötti békekovácsoló hivatását. Mind Hermann Antal, 
mind Jókai a Rudolf nevével fémjelzett nagy kiadói vállalkozáshoz, az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és Képben sorozathoz kötődtek, melynek kötetei folyamatosan 
jelentek meg a 90-es években, hogy a birodalmi hazafiság gyenge érzését erősítsék. 
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Ezek a gondolatok bizonyos tudományos áttételekkel, az írásunk elején idézett 
mindkét tanulmányban hangot kaptak. Munkácsi Bernát nemzetiségi bontásban adta 
közre a hazai néprajzi könyvészetet, és pontosan megfogalmazta, hogy összehasonlító 
kutatás nem létezhet nemzetiségek beható tanulmányozása nélkül. Katonánál ugyanez 
- mintegy megelőlegezve Róheim tételét - a néphit és népszokásvizsgálat szláv össze-
függéseire figyelmeztetésben kapott hangot s nemcsak a környező, hanem a távolabb 
lakó szláv népekre is utalva. Végül ő az, aki kiemelte a hazai cigánykutatás eredmé-
nyeit. 

Mind Munkácsi, mind Katona szerényen, ám büszkén jelentették ki, hogy a fiatal 
tudományszaknak nemzetközi összehasonlításban sem kell szégyenkeznie eredményei 
miatt. A szempontot, mely kisebbrendűségi érzés kiváltotta szorongásról árulkodik, 
tehát tőlük, a korabeli szerzőktől származik, magam is elfogadom. A XIX. század 
utolsó harmada Európa-szerte a néprajz és az etnológia szervezeti kibontakozásának 
időszaka. Abban a tudományos irányvételben, amely túlnyomólag Európa középső és 
északi területeit jellemezte, elsősorban a saját nép, - értve ezen leginkább a parasztsá-
got - tradicionális kultúráját kivánta föltárni, a magyar néprajz teljesítményei valóban 
csekély időeltolódással követik a német és skandináv intézményeket, párhuzamossá-
gokat mutatnak velük, sőt olykor meg is előzik azokat. A Magyar Néprajzi Társaságot 
ma is a maga nemében legkorábban alapítottak között tartják számon. Folyóirata, az 
Ethnographia a legrégebben indított szakmai szemlék közé tartozik. A néprajzi falu 
csupán öt évvel követte nagyhírű stockholmi mintáját. A budapesti Néprajzi Múzeum-
ról hasonlókat lehet elmondani. Mindez nem érvényes tőlünk délre vagy keletre fekvő 
európai régiókra, és a közvetlen északi szomszédságra sem. A tudományos célok 
sokfélesége és a gondolati ösztönzések rétegzettsége még inkább alátámasztja fenti 
állításunkat. Hogy mindez mégis lehetett volna még gazdagabb és még differenciál-
tabb, mert később egyoldalúsághoz vezetett, kétségtelen, és az utókornak kötelessége 
rá figyelmeztetni. Tévednénk azonban, ha olyasmit kérnénk számon, ami térségünk 
társadalmi állapotából és fejlődéséből nem következhetett. 

A fiatal magyar néprajz nem volt abban a helyzetben sem, hogy az ezredéves ün-
nepségekre olyan összegzést tegyen a nemzet asztalára, mint a Szilágyi Sándor nevével 
fémjelzett tízkötetes Magyarország története vagy Beöthy Zsolt díszkiadású irodalom-
története; maradt a részvétel a millenniumi kiállításon. 

Befejezésül érdemes néhány perces kitérőként eljátszani azzal az ötlettel, hogy ki 
mindenki fordult meg ott, ahol tudvalévőleg nemcsak néprajzi, hanem másfajta látniva-
lók óriási bősége is várta a nézőket. A Néprajzi Társaság történetének első kihelyezett 
ülését tartotta a kiállítás területén július 7-én koradélelőtt ünnepi közgyűlésként. A 
jegyzőkönyv tanúsága szerint „csekély számú, de díszes" közönség jelent meg, ami 
bizonyára a többszörösen is szokatlan időponttal magyarázható. Javában tartott a 
fürdőidény, a hőség elől sokan már vidékre utaztak, miután valószínűleg korábban 
kinézelődték magukat a két hónapja nyitva tartó kiállításon. Még az alapító tagok és a 
felolvasó üléseket szorgalmasan látogatók közül is sokan hiányoztak. Kodály Zoltánról 
és Kós Károlyról tudjuk, hogy gimnazistaként életreszóló élményt jelentett nekik a 
kiállítás. Vajon a többi gimnazista, hiszen a következő néprajzos nemzedék tagjainak 
zöme, Györffy István, Viski Károly, Berze Nagy János, Bartók Béla, Szendrey Zsig-
mond, Kiss Lajos ekkor é p p középiskolába járt, fölutazva Karcagról, Székelyudvar-
helyről, Gyöngyösről, Pozsonyból, Szatmárnémetiből és Hódmezővásárhelyről, meglá-
togatta-e a Városligetet? Bátky Zsigmond már diplomás, ebben az esztendőben lett a 
néprajzi osztály munkatársa. Csak sejtjük, hogy az agg Gyulai Pál, a reformkori nép-
rajzi érdeklődés utolsó élő tanúja és formálója végigsétált a néprajzi falu utcáin. Talán a 
folklorisztikával régebben fölhagyó Arany László is járt arra. Vajon Gönczi Ferenc 
tanító úr, aki éppen nekifogott göcseji és hetési gyűjtéseinek, fölutazott-e Zalából 
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Budapestre, vagy Lázár István tanár úr Nagyenyedről, aki abban az esztendőben 
jelentette meg értékes néprajzi monográfiáját Alsó-Fehér megyéről? Kálmány Lajos 
csanádpalotai plébános aligha reszkírozta meg a költséges és fárasztó utat. A Pozsony-
ban tanárkodó Solymossy Sándorról, akit ugyan ekkortájt drámatörténeti studiomok 
foglalkoztattak, ez inkább elképzelhető. Talán Luby Zsigmond tekintetes úr Szatmárból 
rászánta magát, hogy kisasszony lányának, Margitnak most mutassa meg a főváros 
nevezetességeit. A Liptószentmiklóson lakó Istvánffy Gyula valószínűleg megnézte a 
kiállításokat, mert korabeli publikációi magukon viselik a látottak hatásait. Ugyanígy 
az 1896-ban induló, Borovszky-féle vármegyei monográfia-sorozat többnyire alkalom-
szülte néprajzos szerzőinek egy része, ha akarná, sem tudná eltitkolni az élményt. 

Mindez azonban csupán találgatás. A következő évtizedek magyar néprajzának mű-
velői valóban találkozhattak a ligetben, láthatták a másik arcát és alakját, elvihettek 
magukkal azonos vagy hasonló hangulatokat, emlékeket anélkül, hogy ismerték volna 
egymást. Az azonban tény, hogy a millennium ideje olyan pillanat a múlt századi 
magyar néprajz tudománytörténetében, amikor már megragadhatóan jelen van a 
huszadik század szinte minden, máig meglévő tudományos törekvése, erénye, fogya-
tékossága, intézménye, gondja, problémája. Van saját társasági fórum és szakfolyóirat, 
megszületett múzeológiája, sokágú interdiszciplinaritás jellemzi, hangsúlyosan képvi-
selteti magát a finnugrisztikában és az orientalisztikában, gyengén a germanisztikában 
és a szlavisztikában; de erős a nemzetiségek és a szomszédnépek iránti érdeklődés. 
Jónéhányan kiválóan tájékozódnak az európai szakirodalomban, mások azonban saját 
kútfőből merítve, provinciális elméleteket építgetnek, merész képzettársítással kap-
csolnak össze nem egymáshoz tartozó jelenségeket. Az őstörténeti illetékességet senki 
sem vonja kétségbe, kevésbé fontos a jelen, és a kultúra mellett a társadalom tanulmá-
nyozása. Komoly erőfeszítések történnek a tudomány fogalmi leírására, de azok nem 
nyernek konszenzust. Voltak már viták, vannak súlyos személyi és csoportellentétek. 
Akad fáradhatatlan intrikus, erőszakos törekvő, szervező és szervezkedő, és vannak 
önálló szellemek, leleményes kezdeményezők intuitív személyiségek, aszkéta tudósok 
és bohémségre hajlamosak egyaránt. Mindez sokat ígért. A korabeli magyar néprajz 
hangadói és irányítói éppúgy, mint híveik, az érdeklődő közönség és a rokonszakmák 
képviselői, a jelzett eltitkolt szorongás ellenére joggal lehettek és voltak derülátók. 

Vajon ma, egy évszázad múltán, sokkalta több eredmény és tapasztalat birtokában, 
ugyanígy képviseljíik-e mi a jövő század magyar néprajzát? Vajon egy újabb száz 
esztendő után, utódaink hogyan tudnak majd reánk emlékezni? 

Kása László 

Irodalom: A kor néprajzi életének képe leghívebben az 1890-ben induló Ethnographia 
évfolyamaiból tárul föl. Az értékelésben saját korábbi munkáim vonatkozó fejezeteit 
használtam föl, részint változatlanul, részint az újabb ismeretek és gondolatok jegyében 
átértékelve: Kása László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., 1989; XJŐ.-. A Magyar 
Néprajzi Társaság százéves története (1889-1989). Bp., 1989; Uff.: A Magyar Néprajzi Tár-
saság alapító eszméi. Népi kultúra és nemzettudat. Szerk.: Hofer T. Bp., 1991. 77-82. old. 
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Millenniumi képeslapok 
A német ötlet alapján, osztrák-magyar kivitelezésben született levelezőlap az 1860-

as évek végén hódította meg Európát, majd fokozatosan az egész világot. Ezután 
rövidesen megjelent a képes levelezőlap, amely a gazdasági körülmények kedvező 
változásával még nagyobb népszerűségre tett szert. 

Neves német és osztrák cégek foglalkoztak képeslap kiadással, mint jól jövedelme-
ző tevékenységgel. A magyarországi témájű lapokat a kezdeti időkben ezek a vállalko-
zások készítették. 

Az első hazai gyártmányú képeslapot hiányos információink szerint az 189l-es te-
mesvári ipari és mezőgazdasági kiállításon hozták forgalomba, majd Ferenc József 
1895-ös kiscelli látogatása alkalmából jelentettek meg újabbat. 

Az ezredéves kiállítás volt az az esemény, amely a honi képeslap kiadásnak na-
gyobb lendületet adott. Az ünnepi felkészülés során született az az ötlet, amely szerint 
három napra érvényes alkalmi bélyegeket ad ki a posta, s a bélyegeken a millenni-
ummal kapcsolatos rajzok lennének. Az osztrákoknak azonban nem tetszett a gondo-
lat. A magyar postaigazgatóság vezetői végül elérték, hogy díjjegyes levelezőlapokat 
lássanak el azokkal az illusztrációkkal, amelyeket a bélyegekre szántak. Kezdetben 
tízféle képes levelezőlap kiadását tervezték, de a szóbajöhető témák fokozatos szapo-
rodásával 32-re módosult a darabszám. 

A lapok képeit négy korabeli festő: Cserna Károly (1867-1944), Dörre Tivadar 
(1858-1932), Kimnach László (1857-1906) és Vágó Pál (1853-1928) készítette. Eredeti 
vízfestményeik közül 14 még napjainkban is megtalálható a Postamúzeum gyűjtemé-
nyében. A művészek alkotásait három hazai műhely: Moreili Gusztáv Fametsző Intéze-
te, Pesti Könyvnyomda Rt., Posner és Fia cég sokszorosította. 

Az előírásoknak megfelelően a képeslapok hátoldalára került a bélyeg és a címzés. 
A sorozat lapjainak hátoldalán több speciális ismertetőjegy található. A bal felső sarok-
ban a magyar címer, a balalsó részen a kiadás évét jelző 96-os évszám, a jobbfelső 
sarokban van a bélyeg helye. A lapok első oldalain színes kőnyomat és színezett 
fametszet formájában láthatók a már említett műalkotások reprodukciói, olyan elren-
dezésben, hogy jusson hely a címzettnek szóló üzeneteknek is. A feliratok magyarul és 
franciául tájékoztatnak az illusztrációk témájáról: Ezredéves országos kiállítás: főbejá-
rat; Az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjának épületei; Ezredéves 
országos kiállítás, a renaissance udvar; Ezredéves országos kiállítás: gépcsarnok, 
közlekedési csarnok; Kiállítás: iparcsarnok és corsó; Ezredéves országos kiállítás. 
Magyar utca és templom; Budapest: jobb part; Budapest: Országház; Ferenc József tér 
és az Akadémia; Budapest: Nemzeti Múzeum; Budapest: Műcsarnok; Budapesti szín-
házak: Nemzeti Színház, Magyar Királyi Operaház, Népszínház; Pozsony, Dévény; 
Esztergom, Visegrád; Herkulesfüdő; Beczko, Trencsén, Sztrecsno; Balaton vidéke; 
Fiume kikötő; Huszár toborzó; Aratási jelenet Nógrádban; Régi magyar vallásból a 
táltos; Szent István napi körmenet; Árpád a vezérekkel; Szent Astrik átnyújtja a koronát 
Szent Istvánnak; Nagy Lajos; Hunyadi János; Mátyás királlyá való kikiáltása; Rákóczi 
Ferenc bevonulása Munkácsra; Moriamur pro rege nostra Maria Theresie; Ferenc József 
király koronázása; Zágráb; Plitviczai tavak. Az utolsó két lapot horvátországi és szla-
vóniai belső forgalmazásra szánták, ezért azon horvát nyelvű felirat is olvasható. 

Hiányosak az ismereteink az ezredév tiszteletére kiadott más képeslapokról. Csupán 
azokat tudom számba venni, amelyek a Zempléni Múzeum országos jelentőségű 
gyűjteményében megtalálhatóak. Az Eisler cég adott ki még olyan lapokat, amelyeken 
a kiállítás pavilonjai vannak. Ez a vállalkozás jegyzi azt a sorozatot, amelyen az Üdvöz-
let Budapestről felirat mellett korabeli viseletbe öltözött emberek láthatók. Teichner 
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Gyula papírkereskedése szintén ilyen zsánerű lapokkal örvendeztette meg vásárlóit. 
Reigler József Ede a millenniumi bandériumot örökítette meg képeslapján. A kiállítás 
területén egy Godard nevű vállalkozó léggömbjével szállította a tehetősebb látogatókat 
város feletti túrára. Kunossy Vilmos és Fia ezt a látványt méltatta arra, hogy képeslapon 
megörökítse. 

A német kiadók is jelentettek meg a nagy évfordulóhoz kapcsolódó témájú lapokat. 
A müncheni Kunstverlag barna és több színnyomású metszetein a kiállítás panorámája 
és a nevezetesebb pavilonok találhatók. A drezdai Schmidt Edgar Ős-Budavára feliratú 
képeslapján a Nagy Kávéház, a Mulató és a Szent György tér látható. 

Siska József 

Irodalom. Petercsák Tivadar: A képes levelezőlap története Miskolc, 1994. 

Falurészlet, Magvar utca kezdete 

Veszprém megyei, szentgáli ház 
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Szeben megyei szász ház 

Komyarévai román ház 

Sokácz-ház 
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A millenniumi Kecskemét képeslapokon 
A magyarországi képes levelezőlap-kiadás 1896-ban, a millenniumi 

eseményekhez kapcsolódóan kezdődött. Az illusztrációkkal és informáci-
ókkal ellátott lapok rövid idő alatt óriási népszerűségre tettek szert. Az or-
szág legnagyobb városai közé tartozó Kecskemét is hamarosan követte a 
fővárosi kiadók példáját. A litográfiát a századforduló ismert kecskeméti 
könyvkereskedője, Fekete Mihály adta ki. Egy eredeti példányát a Cifrapa-
lota Pávástermében is megtekinthetik az érdeklődők., az 1900 előtt kiadott 
képes levelezőlapok sorában. A századvég néhány jellemző kecskeméti 
részlete szerepel a képen. A református templom, a Városháza, és az evan-
gélikus templomot eltakaró Takarékpénztár ma is a kecskeméti városköz-
pont fontos középületei. Az 1861-ben felállított Katona fózsef szobor a mai 
kecskemétiek, számára is őrzi a drámaíró emlékét. De a régi katolikus bér-
házat ebben a formájában már csak az egykori ábrázolások őrizték meg 
számunkra. A zsinagóga kupolája is másképpen néz ki, itt még a földren-
gés előtti állapot látható. A korabeli képes levelezőlap-divatnak megfelelően 
erről a lapról sem hiányoznak a keretek és a térkitöltő virágcsokrok. 

Kecskemétről a legkorábbi - gyűjteményekben is számontartott - képes levelezőlap 
csaknem száz esztendővel ezelőtt készült. 1898-ban és 1899-ben postára adott példá-
nyait ismerjük. A színes kőnyomatos lap - amely Steiner Mihály kiadásában jelent meg 
- a múlt század végi képes levelezőlapok jellemző darabja. A lap felső szélén Kecske-
mét tornyokban gazdag látképe a múlt századi céhlevelek ábrázolásaira emlékeztet; a 
korabeli panorámaképek rajzolói ábrázolták hasonló nézetből a várost. Csakhogy ők 
még nem láthatták a zsinagóga kupoláját, sem az 1897-ben megnyitott városi villanyte-
lep magasba nyúló kéményét. A kor divatjának megfelelően a városra jellemző épüle-
tek - különböző formájú és díszű keretekbe foglalva - különálló képeken is megjelen-
nek. Jobboldalt a Nagytemplom, a bal felső sarokban az új színház, lent az új Városhá-
za; a millenniumi Kecskemét ékességei. De van más is, amire ekkor már nagyon 
büszke a város. A lap bal oldalán Katona József szoborportréja vonja magára a tekinte-
tet. Az ovális keretet két angyalka tartja, egyikük kezében a dicsőséget jelképező 
pálmaág. Mint az szokás volt akkoriban, a képek közötti helyeket virágok, csokrocs-
kák töltik ki. A figyelmes szemlélő Kecskemét címerét is fölfedezheti a levelezőlapon, 
bár az kissé torz és hiányos, hibás a színezése, és a hármashalom is lemaradt a kecske 
lábai alól. Az üdvözlő szöveg számára mindössze a lap jobb alsó széle maradt üresen. 
(A lapok másik oldala ekkor még teljes egészében a címzés számára szolgált.) 

Az 1900 előtt kiadott kecskeméti képes levelezőlapok sorában több hasonló lapot 
találhatunk. Úgy tűnik, a helyi kiadók, könyv- és papírkereskedők is ráéreztek az 
ekkoriban már felfutóban levő képes levelezőlap-kiadás csábító lehetőségeire. Rövid 
két esztendőn belül Steiner Mihály, Gross Simon, Schwartz Soma, Metzger Béla (Gallia-
féle könyvkereskedés), valamint Fekete Mihály jegyezte képes levelezőlapjait. Utóbbi 
saját reklámjaként is felhasználta az általa kiadott lapot; széles kerettel, hangsúlyos 
helyre illesztve főtéri könyvkereskedésének hívogató ábráját. Gross Simon fénynyoma-
tos lapja a Divald K. fia cégnél, Eperjesen készült. 

Mindent megmutatnak ezeken a lapokon, amit csak megmutatni érdemes a század-
végi Kecskemétről. A lapok illusztrációja továbbra is több részletből áll. A kis képek 
mellett szinte mindegyiken megtalálható a város átnézeti képe vagy legalább egy tágas 
főtéri kép. A látképek a terjengős mezővárost, a múlt századi, falusias Kecskemétet 
idézik. Az egyenként bemutatott épületek azonban már a századforduló látványos 
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fejlődésű városát jellemzik, amely büszke történelmi emlékeire és azokra az építészeti 
csodákra, amelyek európai összehasonlítást is kiállnak. 

De rövidesen átadják helyüket az egész lapot kitöltő látképeknek és az ún. mozaik-
lapoknak. Galánthai Fekete Mihály 1905 körül kiadott színezett panorámaképei impo-
záns képet nyújtanak a városról. Két ilyen lapot ismerünk, mindkettő összehajtható, 
hosszanti mérete a szokásos levelezőlap méretének háromszorosa. Jól szemlélhetők 
rajtuk a város legfontosabb épületei és a századforduló éveiben kialakított tágas város-
központi térrendszer. Két pontról támlhat elénk hasonló kép: a zsinagóga, illetve a 
térrendszer túlsó végén, szemben álló Nagytemplom tornyából. 

A századelő képes levelezőlap-divatját követők Kecskeméten is számos mozaik la-
pot adtak ki. Ezekre 8-10, sőt gyakran 12-14 képecske is került, amelyek a város 
fontosabb látnivalóit mutatták be. 

A képes levelezőlap történetében - különösen a virágkornak számító korai idő-
szakban - a kiadók előszeretettel alkalmazták a különleges formai és technikai megol-
dásokat. A századelő kecskeméti lapjai között is található nem egy, amelyen egy-egy 
városrészlet fotóját fekete-fehér vagy színes, virágdíszes keret öleli körbe. A Kossuth-
térről nemzetiszínű keretbe foglalt és vörös-fehér-zöld lobogóval kiegészített lap is 
készült. 

Minden nagyobb városban - így Kecskeméten is - a képes levelezőlapok témáinak 
gazdag tárházát kínálták a városközpont terei, az innen nyíló főbb utcák és a tereket 
körülvevő épületegyüttesek. A belváros a századforduló idején nyerte el mai alakját. 
Ekkor teljesedett ki az 1880-as években tervszerűen megkezdett városrendezési mun-
ka. A Szabadság tér és a Széchenyi tér helyén elterülő zsúfolt, rendezetlen 
épületegyütteseket lebontották, csakúgy, mint a mai Rákóczi út helyén állott két régi 
utcasort. Tágas, négyszögletes tér kialakítására törekedtek. Csak a református templom 
állt útjában ennek az elképzelésnek, ám a patinás épület megtartásához nemcsak az 
egyház, hanem a korabeli városvezetés is ragaszkodott, hiszen a XVII. századi műem-
lék alföldszerte az egyetlen olyan templom, amely hódoltsági területen épülhetett a 
török uralom idején. A városközpont több térre tagolódott, amelyeknek elnevezései a 
mai napig élnek. A Városháza környéke a Szentháromság szoborral, a Nagytemplom-
mal és a régi katolikus bérházzal a Kossuth-tér nevet viselte. Ide tartozott a ferences 
templom is, de előfordult a Barátok tere elnevezés is. A Kossuth-téren valamennyi 
fontos épület kellő teret és rálátást kapott. A térhez kapcsolódott a Széchenyi-tér, 
amelynek jelentős épülete volt a görögkeleti templom, majd pedig a századfordulón 
épült, szecessziós stílusú Iparos otthon. A Kossuth-tér és a Nagytemplom felől, 
szembenállva a tér túlsó végén álló zsinagógával, a korabeli kecskemétiek is a Szabad-
ság teret láthatták maguk előtt: jobbról a református Újkollégiummal, balról pedig a 
Népbank, a Takarékpénztár és a Lutherpalota épületeivel. A Népbank és a Takarék-
pénztár (ma: Sajtóház és Magyar Nemzeti Bank) még a múlt században épült, míg az 
Újkollégium és a vele szemben álló Lutherpalota - Mende Valér tervei alapján - 1911 
és 1913 között. A Szabadság tér és a Nagykőrösi utca sarkán állt a Beretvás szálló. A 
Nagykőrösi utca volt a legfőbb útvonal a vasútállomás felé; mindaddig, amíg nem 
nyitották meg a Rákóczi utat. Ez utóbbi a városrendezés egyik leglátványosabb ered-
ménye volt. A századelőn az ország legszebb sugárútjaként emlegették. A később 
idelátogató Móricz Zsigmond is dicsérő szavakat mondott róla. Az út 42 méter széles és 
520 méter hosszú, közepén két fasorral szegélyezett sétányt alakítottak ki. 

Helyi és budapesti kiadók jóvoltából képeslapok tucatjai mutatták be az egyre job-
ban kiépülő, szépülő Rákóczi utat és épületeit. A Rákóczi út elején épült föl 1902-ben, 
Márkus Géza tervei alapján a Kereskedelmi Kaszinó és városi bérpalota, közismert 
nevén a Cifrapalota. (Ma: Kecskeméti Képtár). A szecessziós stílusú épület — újszerű-
ségével, csillogó külső épületdíszeivel - a mai napig is magára vonja minden ideláto-
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gató figyelmét. A képes levelezőlapok gyakori témái még a Rákóczi útról a Törvény-
szék, a Leszámítoló Bank és a Cifrapalota szomszédságában épült Kaszinó és Gazda-
sági Egyesület Székháza. 

A kecskeméti képes levelezőlapok kedvelt témája volt kezdettől fogva a városköz-
ponti piac. A belváros részleteit ábrázoló lapokon gyakran találkozunk ezzel a felirat-
tal: piactér, főpiactér, akár Szabadság téri részletet, akár a Városháza előtti térséget 
ábrázolja. Amikor a hajdani városatyák a tágasabb terek kialakításán munkálkodtak, 
nemcsak a városszépítészet motiválta őket, hanem az is, hogy minél nagyobb helyet 
készítsenek a piacnak. Piac volt itt az egész belváros, a Barátok templomának falától, 
meg a Nagytemplom bejáratától a Rákóczi út túlsó végéig. A képes levelezőlapok jól 
érzékeltetik azt a megkapó látványt, amelyet a főtéren nyüzsgő ámsok tömege nyúj-
tott. A Városháza előtt, a Kossuth-szobor tövében napernyős kofák kínálgatták porté-
káikat, a Nagytemplom előtt szekerek álltak sorba. Külön helye volt a dinnyepiacnak, 
a tejpiacnak, a baromfipiacnak. Egy 1900-ban kiadott lapon (Schwartz Soma) sátrakat, 
piaci ámsokat láthatunk a református templom előtt is. (A lapra írt üdvözlő szöveg 
minden bizonnyal a legrövidebbek közé tartozik. Mindössze ennyi: „Mögyök mán"). A 
századfordulón már nemcsak az itteni gyümölcs volt jól ismert Bécsben; képeslapokat 
is adtak ki a kecskeméti piacról. (Nachbargauer J.) A helybeli Fekete Soma 1915-ben 
kiadott piacos témájú lapján egy kis részlet utal arra, hogy háború van. A bal felső 
sarokban Vilmos császár, Ferenc József és V. Mohamed portréja látható. A „piacok 
piaca" a barackpiac \olt. Kecskemét Európa gyümölcsöskertje és a barack a világ első 
gyümölcse - hirdette egy Kecskemétről szóló prospektus. 

A Pest-Szeged vasútvonal 1853-ban épült ki Kecskemétig. A környék települései 
azonban akkor tudtak igazán bekapcsolódni a kereskedelem vérkeringésébe, amikor a 
század vége körül megépültek a vasúti szárnyvonalak is. A kecskeméti vasútállomás 
nagy forgalmat bonyolított le. A század első felében még élt az elképzelés egy új 
pályaudvarról - amelyet a Rákóczi út végénél helyeztek volna el, hogy az ideérkezők a 
legrövidebb úton, egyenesen a város szívébe jussanak - de ez csak terv maradt. A régi 
állomásépületet - amelyet gyakran az indóházi sétatérrel együtt mutatnak be a képes 
levelezőlapok - többször átalakították. 

A városképes levelezőlapok elmaradhatatlan témái a templomok. Kecskemétet úgy 
is szokták emlegetni, mint a felekezeti békesség példáját, ahol a múltban jól megfértek 
egymás mellett a város különböző vallású polgárai, és ahol a városközpontban egymás 
közelében találhatók a különböző felekezetek templomai. Nemcsak a történelemben, 
hanem a képes levelezőlapokon is így volt. A református templom és a katolikus 
Nagytemplom gyakran jelent meg egy lapon. A város legrégebbi templomépülete a 
ferences templom, más néven Barátok temploma, amelynek gótikus szerkezeti részei 
XIV. századiak. Ezt az épületet 1564-ig közösen használták a reformátusok és a katoli-
kusok. A ferences szerzetesek a XVII. század közepétől több mint egy évszázadig 
vezették a plébániát. Bejárata - a Kálváriarészlettel - mindig kedvelt témája volt a 
Kossuth-téri részleteket ábrázoló képes levelezőlapoknak. Az 1684-ben felszentelt 
református templom építéséhez a török szultán engedélyét is meg kellett szereznie 
Kecskemétnek. Többször átépítették és javították. A bazárépület a múlt század hetve-
nes éveiben került közvetlenül a templom mellé. Képeinken piacnak, embereknek, 
szekereknek ad hangulatos hátteret. Az 1770-es években kezdték építeni a Nagytemp-
lomot. A legnagyobb templomépület 73 méteres tornya a Városháza szomszédságában 
magasodik a tér fölé. A képes levelezőlapok azt is jól érzékeltetik, hogy mindig zajlik 
az élet körülötte. Nem csoda, hiszen előtte, szinte a bejáratnál kezdődik a piac. Több 
lapot ismerünk, amelyekre rányomtatták a közismert Dankó-nóta szövegét, Pósa Lajos 
versét: „Búsan szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja". A templomokról 
kiadott képeslapokon szerepel még az 1729-1736 között épült piarista templom, az 

25 



1820-as években épült Czollner téri Szent Erzsébet-, és a Széchenyi téren álló, 1829-
ben fölszentelt görögkeleti templom. Az izraeliták új zsinagógáját 1871-ben adták át. 
Monumentális méreteivel a városközpont egyik meghatározó épülete lett. A kiadók is 
szívesen mutatták be képes levelezőlapjaikon. Csak sajnálhatjuk, hogy a fényképezés 
és képes levelezőlap-kiadás idején az evangélikus templomot már szinte teljesen 
körbezárták többszintes épületekkel. Az Ybl Miklós által tervezett, 1863-ban átadott 
épületnek a legtöbb lapon csak a tornya látszik ki a Takarékpénztár és a Luther palota 
mögül. (Bejárati homlokzatára ma szép rálátás nyílik az Arany János utcából.) 

A Városháza - amely ma is Kecskemét egyik legszebb ékessége - a századvégtől 
kezdődően szinte kínálkozott a képes levelezőlapokra. A most 100 éves városi székhá-
zat 1893-ban kezdték építeni. A tervpályázatot a kor építészei, Lechner Ödön és Pártos 
Gyula nyerték meg. 1895-ben már beköltözhetett falai közé a város hivatali apparátu-
sa. Dísztermét - Székely Bertalan történelmi témájú, a millennium szellemében fogant 
falfestményeivel - 1897 decemberében avatták. Dekoratív belső teréről ismereteink 
szerint alig néhány képes levelezőlapot adtak ki. Annál több készült az épületről, 
magában állva vagy Kossuth-téri részletben; egész lapot kitöltő vagy keretbe helyezett 
fotó, színezett fotó, dombornyomásos lap stb. formában. 

Kétszáz éve, 1796-ban zajlottak Kecskeméten az első színielőadások. Igaz, az „első 
magyar játékszíni társulat" igazgatója, az itteni születésű Kelemen László csak a Csere-
pes vendéglő udvarán talált hajlékot kis színtársulatának. Az 1820-as években a kecs-
keméti drámaíró, Katona József már állandó színházról álmodott; elképzeléseit le is 
rajzolta. A kecskeméti színházi élet sok ideiglenes megoldás után 1896-ban kapott 
végleges helyet. A Szentháromság tér szép fekvésű telkén a híres színházépítők, 
Fellner Ferdinánd és Helmer Ármin tervei alapján kezdték meg az építkezést. 

Thália gyönyörű otthonát 100 éve, 1896 október 14-én avatták fel a Nemzeti Színház 
jeles tagjainak közreműködésével. A kecskeméti színház - akárcsak a Városháza - a 
képes levelezőlapok közkedvelt témája volt. 

A közigazgatás és a kultúra e két építészeti remekműve mellett a Kecskemétről ki-
adott lapok gyakori szereplői a törvényház és a pénzintézetek. Az igazságügyi palota a 
nem sokkal korábban kialakított Rákóczi úton a Cifrapalotát követve, 1904-en épült 
föl. A Leszámítoló Bank épülete a Rákóczi út másik oldalára került. De már ezt meg-
előzően'is voltak pénzügyi paloták a városban: a Szabadság téren a Népbank, valamint 
a Takarékpénztár önálló épülete. A régi képeslapokon a Luther-palota melletti épüle-
ten felfedezhetjük a Néptakarékpénztár feliratot. A színház közelében önálló épülete 
volt az Osztrák-Magyar Bank kecskeméti fiókjának (ma: külkereskedelmi pénzintézet). 
A volt ezredesi lak (Óbester-ház) épületét az 1920-as években bővítették a Magyar 
Királyi Pénzügyigazgatóság céljaira. 

Kecskemét hosszú időn keresztül a Duna-Tisza köze iskolavárosa volt. Református 
kollégiuma a XVI. század végétől működött. A piaristák - akiket gróf Koháry István 
földesúr telepített le Kecskeméten - 1715-ben nyitották meg iskolájukat. A piarista 
gimnázium régi épülete és az 1933-ban átadott új gimnáziumi épület egyaránt előfor-
dul a kecskeméti képes levelezőlapokon. Az alsóbb szintű iskolák számára a múlt 
század végéig nem voltak oktatási célra tervezett és városképi szempontból is jelentős 
épületek. A kerületi iskolákról ismereteink szerint nem készültek - vagy nem maradtak 
fenn - levelezőlapok. Annál többet adtak ki a századvég legnagyobb és legszebb 
iskolaépületéről, a polgári leányiskoláról. (Kevésbé tágas környezetben, de ma is 
látható, a színház mögötti sarkon.) A polgári leányiskola a múlt század közepén magán 
nőiskolaként indult, majd 1875-től a város közkedvelt intézménye volt. Az alapismere-
teken kívül mindent megtanulhattak itt a lányok, amit e korszakban elvártak a művel-
tebb családok gyermekeitől: zenét, nyelveket, kézimunkát, irodalmat, illemtant. Az új 
iskolát 1898-ban kezdték építeni. A szerényebb létesítmények közül a múlt század 
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végétől szorgalmazott földműves iskola épületeivel találkozhatunk képes levelezőla-
pokon. A tanügyhöz kapcsolódó téma az Országos Tanítói Árvaház (később Faragó 
Béla Tanítói Árvaház), amelyről belső felvétel is készült, és amelyről a helybeliek 
mellett a budapesti Divald Károly is adott ki lapot (1901 k.) Az 1917-től itt működő 
Angolkisasszonyok Intézetéről - az internátusról és a tanítónőképzőről - nemcsak külső, 
hanem belső felvételek is készültek; ezek a lapok saját kiadásukban jelentek meg. 

A század nagy iskolaépítkezése volt - a városközponttól akkor nagyon távolinak 
tűnő telken - az állami főreáliskola épülete. Az 1914-ben átadott épület ma a Katona 
József Gimnáziumnak ad otthont. A reformátusok iskolaépítkezéseiről szólva a város-
központ két jeles épületére kell felhívni a figyelmet. 1831-ben adták át a református 
ókollégium épületét, és 1911-1913-ban épült föl a Szabadság téren az Újkollégium. Az 
Újkollégiumot Mende Valér tervezte, az épület makettjéről kiadott lapot is láthatjuk a 
kiállított anyagban. A két világháború közötti lapokon „Tisza István Kollégium" felirat-
tal láthatók. A Horthy Miklós Református Tanítóképző kissé távolabb a központtól, a 
Kaszap utcában kapott helyet. 

A művészetpártoló Kada Elek polgármestersége alatt hozták létre 1910-ben a kecs-
keméti Műkertben a Művésztelepet. Sokan bírálták akkoriban, mondván, hogy más 
intézményekre sincs pénz. Az anekdoták szerint így válaszolt a polgármester: 
„Könyvtárat meg múzeumot biztosan építenek az utánam jövők, de művésztelepet 
nem". Az alkotóház és a műtermes villák terveit Jánszky Béla és Szivessy Tibor készí-
tették. A Művésztelepről kiadott lapokon láthatjuk - többek között - az egykor itt 
alkotó Olgyai Ferenc, Jánszky Béla, Ferkai Jenő és Iványi Grünwald Béla lakását és a 
közös műteremépületet. A Műkert kiépítése egyébként a múlt század közepén kezdő-
dött, amikor megnyitották a városi kertészetet és faiskolát. Megszűnése után - egészen 
a két világháború közötti évekig - a társas élet, rendezvények, bálok, nyári mulatságok 
színhelye volt. 

A Városi Múzeum hivatalosan 1898-ban jött létre. Gyűjteményét a Városháza épüle-
tében tárolták. Régészeti és néprajzi anyaga a millennium és a századelő éveiben 
jelentősen gyarapodott. 1923-ban kapta meg az indóházi sétatéren álló épületet, amely 
addig nyári kaszinóként működött. (Az 1870-es években épült, László Károly tervei 
alapján.) 1924-ben, a bővített és átalakított épületben nyílt meg a Városi Múzeum első 
állandó kiállítása. Az épületet mindkét állapotában megörökítették a képes levelezőlapok. 

A szobrokat ábrázoló lapok alig néhány szobrot tudnak felvonultatni, ez a néhány 
alkotás azonban folyamatos szereplője a kiadott képes levelezőlapoknak. A legrégebbi 
a Szentháromság-szobor, amelyet az 1739-1740 évi pusztító pestisjárvány emlékére 
állítottak. Katona Józsefről Czélküti-Züllich Rudolf készítette az első szobrot 1857-ben. 
A drámaírót és színészt egyaránt megtestesítő egészalakos szobrot a Nemzeti Színház 
kertjében állították fel, majd 1881-ben Kecskemétre került. Képes levelezőlapjainkon 
műkerti környezetben is láthatjuk; egy ideig a műkerti sétányon kapott helyet. Ma a 
Katona József Gimnázium előcsarnokában található. 186l-ben nagy ünnepségek 
keretében avatták fel Kecskeméten Dunaiszky László Katona József szobrát. Képein-
ken az „indóházi" sétatér parkjában, a múzeum közelében láthatjuk. Katona József 
síremlékét 1930-ban állították fel a Szentháromság temetőben, majd 1963-ban a Köz-
temetőbe vitték át. A síremlék szoboralakja legnagyobb művének egyik szereplőjét, 
Petur bánt mintázza. A képes levelezőlapokon minden bizonnyal a Kossuth-szobor 
szerepel a legtöbbet. Felállítására hosszú ideig készültek. A Kossuth-szoborbizottság 
elnöke a 48-as szabadságharc nagy öregje és a kecskeméti közélet jeles személyisége, 
Szappanos István volt. A szoborra való adománygyűjtés egyik formája a műkerti mulat-
ságok rendezése volt. Teles Ede alkotását 1906. július 1-én országos ünnepség kereté-
ben adták át. Nem hiányoztak a jeles vendégek - pl. Kossuth Ferenc - és a díszes 
külsőségek. A hölgykoszorú mellett ezer fehérruhás kislány fokozta a látványt. A műsor 
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keretében egyenruhába öltözött gyerekek játszották el a szabadságharc egy-egy részletét. A 
szobor kedvező fogadtatásra talált. Kivéve talán azokat a kecskeméti menyecskéket, akik -
a jelenlévők szerint - kifogásolták a szobor népfölkelőt jelképező mellékalakjának mezte-
lenségét. „Hát bizony annyi sok pénzé, már egy nadrágot csak adhatott volna a 
szégyöntelenre" - idézte visszaemlékezésében Teles Ede, az alkotó. 

A laktanyák egyetlen nagyobb város képes levelezőlap „terméséből" sem hiányoz-
nak. Kecskeméten a nagy laktanya-építkezések a múlt század második felében és e 
század elején folytak. A kiadók biztos keresletre számíthattak az itt megfordulók 
körében, hiszen - az üdvözlő szövegek is ezt tükrözik - minden katona szívesen 
küldte azt a lapot, amely az „ő épületét" ábrázolta. Készültek lapok a honvéd huszár 
laktanyáról, a gyalogsági (Ferenc József) laktanyáról, a Csapatkórházról, de talán a 
legtöbb és legszebb lapot a Rudolf laktanyáról adták ki. 

A vendéglátás köréből nem sok épületről készült képes levelezőlap. Kiemelkedő a 
Beretvás szállodáról és kávéházról kiadott képek sora. A Beretvás - bár az épületet 
1958-ban lebontották - ma is fogalom a kecskemétiek körében. A múlt század köze-
pén építtette idősebb Beretvás Pál, majd 1871-ben emeletráépítéssel nyerte el a képes 
levelezőlapokról is ismert formáját. Ifjabb Beretvás Pál nemcsak szállodatulajdonos, 
hanem neves szőlőtelepítő és borkereskedő is volt, 1895-ben megkapta a József 
főherceg udvari szállítója" címet. A Beretvás szálloda, vendéglő és kávéház is volt 
egyben. 1900-ban 11 kávéházat tartottak számon Kecskeméten, a tízes években hatról 
tudunk (Beretvás, Goldberger, Iparos-Otthon, Korona, Korzó, Royal). Az 1920-as évek 
válságát két kávéház élte túl, a háború előtti években pedig már csak a Beretvás 
működött. Nemcsak a város egyik jellegzetes épülete, hanem a helybeliek fontos 
közéleti találkozóhelye is volt. A fiatalok számára a Nagykőrösi utcai korzót is jelentet-
te; amint az egyik lap szövege is érzékelteti: „Itt az az utcza, hol Kecskemét bájos 
hölgyei legelső lépéseiket teszik a nagyvilágba..." (1902). Az 1920-as években népsze-
rű volt a felújított Royal szálloda, kávéház és sörcsarnok (az épület a Városháza mö-
götti utcában található). A kisebb vendéglátóhelyek közül gyakran került képeslapra a 
sétatéri cukrászda, amely a kellemes, parkosított környezet miatt volt vonzó. 

A régi Kecskemét szórakozását, kikapcsolódását az említett vendéglátó helyek 
mellett más létesítmények is szolgálták; köztük az Iparosotthon, a nyári kaszinó, a 
sétatér és a Műkert. A mozi - amely nagy hatású újdonság volt a század elején - 1913-
ban kapott épületet a Rákóczi úti paloták sorában. A város régi fürdőjének helyén 
1925-ben felépült az új széktói strandfürdő. Szikes vizét gyógyhatásúnak tartották már 
a múlt században is. (A Kecskeméttel folyton rivalizáló nagykőrösiek egy anekdota 
szerint a következő történetet terjesztették: Amikor a kecskemétiek ki akarták sütni, 
hogy a Széktónak gyógyvize van, felküldték Budapestre az orvosi vegyvizsgáló inté-
zetbe. Türelmetlenül várták az eredményt, s pár hét múlva ez a válasz érkezett: „Az 
illető nem cukorbeteg"). A fürdő a környék kedvelt kirándulóhelye lett, a fürdőzők 
között illusztris fővárosi vendégek is megfordultak. 

A városiasodé Kecskemét hatalmas tanyavilágot és pusztákat mondhatott magáé-
nak. A népéletet, a népi hagyományokat, a puszták világát az idelátogatók számára 
leginkább Bugacpuszta reprezentálta. A nagyszámú bugaci lap mellett néhány szeré-
nyebb képeslapot jelentettek meg a Holt-Tisza és Szikra részleteiről, a szikrai szőlőte-
lepről, a szőlőnemesítéssel foglalkozó Miklóstelepről, Mathiász János villájáról és a 
Hankovszky-ligetről. 

Kecskemétet gyakran emlegették a fény és árnyék városaként. Belvárosi paloták, 
emeletes házak, színház - a másik oldalon pedig peremkerületek, tanyavilág, szegény-
ség. A kecskeméti cigányvárossal időnként a sajtó is foglalkozott. Hálás témát jelentett 
a képes riportok számára. A Vasárnapi Újság cikkírója pedig így írt a Művésztelep 
kapcsán: „színes ruhában lebzselő, futkosó asszonynép, heverésző gyerekhad, 
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őspiszokfedte cigánynegyed, por, vásári élet, csupa festeni való." Az Erzsébetváros pere-
mén, a Zsinór utca, Zöldfa utca és a Libasor végénél, a hajdani lezárt Gödröstemető mellett 
terült el a cigányváros, amelynek a harmincas években 2000 körüli lakója volt. Itt a járvány, 
betegség, munkanélküliség, csalás, kunizslás és verekedés - mindennapos dolog volt. 

A kiadók az alkalmi lapok sorában előszeretettel jelentették meg a katasztrófákról, 
elemi csapásokról, érdekességekről szóló képes levelezőlapokat. Kecskemét szomorú 
szenzációjáról, az 1911. július 8-i földrengésről számos képes riport jelent meg, s az 
eseményt rövidesen követte a pusztítás részleteit bemutató levelezőlapok sora. Szinte 
minden fontosabb középület megrongálódott - köztük a templomok, a Városháza, az 
Újkollégium, a Beretvás, a laktanyák, a konzervgyár, és számos magánház. A lapok 
helytörténeti értékét növeli, hogy a fotókon szereplő házakat, romokat a szokásos 
felirat mellett névvel, utcanévvel is ellátták. A jeles kecskeméti fényképész, Fanto 
felvételét felhasználó képes levelezőlap a városi múzeum kiállítási vitrinjeit és az 
összetört tárgyakat is megörökítette. Számos lap jelent meg a félrebillent kupolájú 
zsinagógáról; közülük az egyik földrengés előtti, földrengés utáni és helyreállított 
állapotában is bemutatja a nevezetes épületet. 

A kecskeméti képes levelezőlapokat bemutató válogatást eseményeket megörökítő, 
valamint reklám és propaganda célú lapokkal zárjuk. 

A város életében nevezetes esemény volt az 1901. évi Kecskeméti Iparkiállítás. Az 
ipari, kézműipari és mezőgazdasági termékek nagyszabású bemutatója sikerrel zámlt 
és a fejlődő Kecskemétre irányította a figyelmet. A kiállításról készült képes levelező-
lapra Dékány Gyula kecskeméti fényképész felvétele került. Országos ünnepség 
keretében avatták fel a Kossuth-szobrot, amint arról már korábban is szóltunk. 1909 
augusztusában országos dalosünnepet rendeztek Kecskeméten. A ritka kulturális 
esemény emlékére kiadott lapon a dalcsarnok épülete látható. 

Képes levelezőlapokon is reklámozták Kecskemét híres termékeit. Az Első Kecske-
méti Konzervgyár színes reklámrajzos visszaigazolást küldött megrendelőinek. Stíluso-
san címkékkel ellátott barackpálinkás üveg került a szeszfőzde reklámlapjára. 1939-
ben a magyar bor ünnepé t rendezték meg Kecskeméten, erre az alkalomra meghívó-
ként reklámjellegű képes levelezőlap készült. 1934-ben rendezték meg Kecskeméten a 
Hírős Hetet. A rendezvény plakátjait, szórólapjait Imre Gábor kecskeméti iparművész 
készítette. Figyelemfelkeltő alkotásai képes levelezőlapokon is megjelentek. A kecs-
keméti rendezvénysorozat jellemzésére álljon itt néhány címszó a korabeli sajtóból. Az 
első Hírős Hét első napja: szenzációs siker, 1500 vendég a pesti kultúrvonattal, 6000 
idegen a városban, óriási a vendéglők forgalma - 100 hektó bor fogyott, Kodály-
kórusok bemutatója, francia vendégek Bugacon, sorbanállás és 15 ezer látogató a 
kultúrkiállításokon!... 

Végül röviden három ritka lapról, amelyeket a Kecskeméti gyermeknap rendezőbi-
zottsága, illetve a Kecskeméti Anya- és Csecsemővédő Bizottság adott ki. Különböző 
megfogalmazásban, de gyümölcs, gyermek és a város címere szerepel mindegyiken, 
azonos a feliratuk is: Kecskemét a gyermek és a gyümölcs városa. Annak a harmincas 
évekbeli mozgalomnak a jelmondata volt, amely legfőbb értéknek a jövőt jelentő 
gyermeket tartotta. A mozgalom lelke, Merétey Sándor főorvos tanulmányt is írt a helyi 
demográfiai és egészségügyi kérdésekről. Kecskeméten ekkor az országos átlagnál jóval 
magasabb volt a népszaponilat. A gyermekek száma a lakosság 30%-át tette ki. A városköz-
pontban látványos gyermeknapokat, babakocsis, pöttyösruhás felvonulásokat rendeztek. Az 
első Hírős Héten háromezer gyermek látványos seregszemléjére került sor. 

Székelyné Körösi Ilona 
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Honfoglaló elődeink nyomában 
Petraskó Tamással és Vladár Sándorral, a Lovas 
Emléktúra két vezetőjével beszélget Frigyesy Ágnes 

Komoly feladatra vállalkozott az a 15 főnyi csapat - pedagógusok, egyetemi hallga-
tók, történészek, néprajzkutatók - amely május elején nekivágott honfoglaló elődeink 
nyomában egy csaknem négy hónapig tartó túrának, végigkísérve egykori magyar 
őseink hazát kereső útvonalát. 

Hat éve komolyan készülünk erre az expedícióra - kezdte a beszélgetést Petraskó 
Tamás - , amelynek egyik nem titkolt célja, hogy az 1100 éves évforduló kapcsán 
minél részletesebben és hitelesebben megismerjük és megismertessük népünk őstör-
ténetét. Szeretnénk minden korosztály figyelmét ráirányítani arra a magyar kultúrára, 
amely nem igazán kapja m e g a kellő támogatást. 

A körülbelül 4500 km-es utat lóháton tesszük meg. Őseink egyik szálláshelyéről in-
dulunk és a mai Magyarország területére érkezünk. Ezzel a túrával bekapcsolódunk a 
magyarországi millenniumi évforduló ünnepségsorozatába, megemlékezünk és tisztel-
günk népünk e nagy történelmi eseménye előtt. A lovasexpedíció tagjai hiszik, hogy a 
magyar n é p ősi kultúrája értékes része az egyetemes kultúrának, ezért cselekvő ápolá-
sa hazafias kötelességünk. 

Minek alapján készítették el a túra útvonalát? 
A tervezés során figyelembe vettük a feltételezett szálláshelyeket és a népvándorlás 

történészek által elfogadott útvonalát. Használtuk a Julianus barát útjait ábrázoló 
térképvázlatot és a feljegyzéseket. 

Az expedíció részletes útvonaláról Vladár Sándor számolt be. 
Naponta átlagosan 50 km-t teszünk meg, több mint 100 napon keresztül. Ez nagy 

kihívás, de mindannyian vállaltuk. Rendszeres előkészítő lovaglásokat szerveztünk: 
tavaly minden hónapban körülbelül tíz napos túrán vettünk részt. A mostani expedíci-
ónk az UFA-i Tudományos Akadémia régészprofesszorának segítségével Kara 
Jakupovó mellett feltárt magyar erődrendszer Gyoma folyó melletti magaslatról indul. 
Baskíria-fővárosában, Arszlanovcfozn a csapat csikósbemutatót és lovasíjász harci 
tornát tart. Majd Menzelinszk közelében a vadászó életmódot idézzük fel a Káma folyó 
jobb partján található Magyar nevű falut övező erdőkben. Itt szarvasra vadászunk íjjal a 
helyi vadászokkal együtt. Naberezsnyi Cselnyi-ben történelmi szakmai konferenciát 
rendezünk a magyarok ősi szálláshelyeiről, a magyar kultúra itt talált emlékeiről. Itt 
nyílik meg a Magna Hungária Múzeum. Ezután a Volga mentén Levédia, Etelköz 
átszelésével Dnyepropetrovszk városban szakmai konferenciát tartunk a helyi múze-
umban, majd emléktáblát helyezünk el az 1100 éves évforduló tiszteletére az ősi 
magyar temetkezési halmon. Vereckén hét őrtűz gyújtásával emlékezünk honfoglaló 
őseinkre. Magyarország területén a Tisza vonalát követve Karoson történelmi Emlék-
park megnyitására kerül sor az ásatások helyén. Hét nyírfát hozunk magunkkal az ősi 
földekről, amelyeket a Karosi leletek helyén ültetünk el. Szabolcsban a millenniumi 
emlékoszlopnál koszorúzunk, majd Hortobágyon lovastalálkozó és bemutatók színesí-
tik a programot. Augusztus 2-án érkezünk Budapestre, ahol délután elkészítjük a 
táborhelyünket a Városligetben. Másnap lovas felvonulás következik, majd délután a 
Vádban a Fortuna Étterem udvarán szakmai előadás, ételkóstoló, áldomás ivás lesz. 
Másnap Visegrádra érkezünk, ahol élménybeszámolót tartunk és megidézzük — a 
tábortűz melegénél - a honfoglalás korát. Székesfehérváron újabb szakmai előadáso-
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kon vitatkozunk, majd augusztus 18-án érkezünk Ópusztaszerre, a lovas emléktúra 
utolsó szálláshelyére. 

Ez a hosszú út komoly összegbe kerülhet - kérdezem ismét Petraskó Tamást. Kap-
tak-e állami támogatást? 

Mint ismeretes: elmaradt a Világkiállítás. Azt is tudjuk, hogy a millecentenáriumi 
ünnepségekre elkülönítettek bizonyos összegeket, csak azt nem tudjuk, ezek hová 
kerültek, mert a mi pályázataink nem kaptak állami támogatást. A vállunkat megvere-
gették, gratuláltak, de támogatottságot nem kaptunk. A pénzintézetek, egyéni vállalko-
zók között - gazdasági nehézségekre hivatkozva - nem találtunk igazi támogatókra. 
Ezért a Magyar Forrás Alapítvány biztosítja az út anyagi hátterét. A lovastúra fővédnö-
ke pedig a Magyarok Világszövetsége. 

Kérem, mutassa be a Magyar Forrás Alapítvány munkáját! 
Ez az Alapítvány történelmi és anyanyelvi programok meghirdetésével csatlakozott 

az 1996-os országos ünnepségekhez. A Honismereti Szövetséggel közösen történelmi 
tanulmányi vetélkedőt szerveztünk a világ bármely táján élő középiskolás magyar 
fiataloknak. Az Emese álma vetélkedő már két éve elkezdődött és a döntőt most 
májusban tartották Székesfehérváron. Óriási érdeklődés kísérte a versenyt. Ezen felül 
anyanyelvi táborokat szervezünk, ahol a legjobb szakemberek tartanak előadásokat, 
foglalkozásokat (ősi mesterségek, lovas-íjászat, harci bemutatók). 

Személyes tapasztalatom, hogy a fiatalok nagyon fogékonyak, érdeklődőek. Nekik 
is kell kapaszkodó és a történelmi múlt ismerete ilyen fogódzó. Vallom: hogy a magyar 
kultúra megismerése szinte kötelező minden magyar ember számára, mert csak így 
becsülhetjük jelenünket és értékelhetjük majd jövőnket. 
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' EZERÉVES A MAGYAR ISKOLA 
V J 

Diákszokások, diákhagyományok 
a régi Nagyenyeden 

„Enyednek fekvése sokat hasonlít a mi Új helyünkéhez, de 
hegyei nem oly tetősök. Piacán egy kerítés fogja körül a refor-
mátusok nagy és a lutheránusok, kisded templomát. A collégi-
um ízetlen, szegény épülete s a professzorok lakásai egy egész 
utcát foglalnak el a nem kis város éjszaki szélében s szinte a 
szőlőkig nyúlnak. A collégium egy hosszában két udvarra osz-
tott négyszögöt tesz, az auditóriumok, a bibliotheca, a múzeumok 
a belsőbb soron állnak. A külső sor a tógátusok. lakásainak van 
hagyva."— írja Kazinczy Ferenc az Erdélyi levelekben. 

Nagyenyed az Enyedi patak mentén, védett völgykatlanban, 270 m magasan fekszik 
az Őrhegy lábánál. Az ásatások tanúsága szerint már a Kr.e. VII. században szkíta-telep 
lehetett, később a rómaiak idejében Brucla nevű erősség állt e helyen. A népvándorlás 
viharai után az elnéptelenedett települést a szászok alapították újra a XIII. században, a 
helység ekkor a Strassburg am Maros német nevet viselte. A középkorban jelentős 
kereskedelmi és bortermelő központtá vált, majd a XVI. században többször volt 
országgyűlések székhelye. A város neve 1505-től lett hivatalosan Nagyenyed.1 

További fejlődését a protestantizmus terjedése is elősegítette. Gyulafehérvár pusztu-
lása (1658) után a vármegyei hatóság idehelyezésével Alsó-Fehér megye székhelye 
lett, s 1662-ben a Bethlen-kollégium is idemenekült. A történelem viharai azonban 
Enyedet sem kímélték. 1658-ban a török-tatár hordák, 1704. március 16-án Tige ezre-
des labancai, 1849. január 8-9-én pedig a románok áldozata lett. Az annyiszor földúlt 
és elhamvasztott város és kollégiuma azonban mindig újra föléledt, s hogy mégis 
kitörölhetetlen jelentőségű munkát végzett Erdély és a magyarság életében, az jeles 
tanárai és diákjai jobb részének köszönhető. Nagyenyed fontossága azáltal is növeke-
dett, hogy 1784-1848-ig refonnátus püspöki székhely volt. 

A Bethlen-kollégiumot évszázadokon keresztül nemcsak az erdélyi iskolakultúra 
fontos tényezőjének, hanem az egész magyar művelődés egyik meghatározó központ-
jának, a fejlődőképes műveltség, a korszert! tudás egyik fellegvárának tekinthetjük. 
Tanterve általában irányvonalat adott a többi intézetben, hiszen azok innen kapták 
tanáraik nagy részét, tankönyveik jelentős hányadát, szervezeti és igazgatási felépíté-
sük mintáját, melyeket igyekeztek saját lehetőségeikhez mérten önállóan alkalmazni. 

A refonnátus iskolakultúra - és ezen belül a főiskola jellegű kollégiumok (Nagyenyed, 
Kolozsvár, Marosvásárhely) eszmeisége olyan progresszív hagyományokhoz kapcsolódik, 
melyek a XVIII. századba nyúlnak vissza, s az önálló fejedelemség politikai, kulturális 
körülményei között keletkeztek. A XVII-XIX. században - egészen a hazai tudományegye-
temek rendszerének kibontakozásáig - a kollégium típusú iskola egyet jelentett a legrango-
sabb magyar iskolaközpontok fogalmával. Méltán nevezhetjük tehát a legfőbb iskolatí-
pusnak, hiszen egy-egy országrész alma matereiként valóságos művelődési központo-
kat alkottak. 

1 Pásztori-Kupán István: A Nagy-Enyedi vártemplom 750 éves. Nagyenyed, 1990. 
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Az 1775-ben épült kiskollégium a harangokkal (1993 
A magyar kollégium olyan bentlakásos iskola, amely a történeti fejlődés folyamán 

jellegzetes belső autonómiát alakított ki magának. A nagyenyedi kollégium esetében 
erre a német protestáns egyetemek - különösen a heidelbergi egyetem és a goldbergi 
főiskola - nyújtottak példát.2 Tanárai közül többen foglalkoztak az iskola alapításának 
és történetének megírásával, így most erre külön nem térünk ki.^ A történeti források 
között jelentős helyet foglalnak el az emlékjellegú iratok, melyekben az egykori diá-
kok emlékeznek vissza hajdani diákéletükre. A XVIII. század végéről Ujfalvy Sándor 
Emlékiratai, a XIX. századról Kertész József Hazajáró lelkek - nagvenyedi képek és 
Ikafalvi Dienes Jenő Nagvenyedi diákélet című könyve ad hiteles és használható képet. 
A művekben a diákönkormányzat és a kollégiumi tanulmányi rendszer leírása mellett a 
diákok szabadidős tevékenységéről, a diákszokásokról, egyéni élményekről, s egy-egy 
híres tanár vagy tanítvány alakjáról adnak számot a szerzők. Nyilvánvaló, hogy azokat 
a diákszokásokat, életmódot és rendet, amely a múlt században volt érvényben, visz-
szavezethetjük az Apafi Mihály idejében (1662-1690) formált szervezetre. 

A visszaemlékezések elsősorban azt az életrendet örökítették meg, amelyik a reggel 
3-kor (télen 4-kor) felkelésre szólító csengőtől az esti 8 vagy 9 órai kapuzárásig min-
den órát átfogott, és mindenkinek - tisztségének megfelelően — előírta tennivalóit. E 
rendet - mint a diákszabadság feltételét - mindenki önkéntesen vállalta, s fenntartására 
a törvény szigorával őrködött. Nézzük meg, milyen napirend szerint élt a múlt század 
végén a diák Ikafalvi Jenő: szeptembertől húsvétig 6 órakor, húsvét után 5 órakor volt 
az ébresztő. 61 ,-kor az apparitor (törvényszolga) ellenőrizte, hogy felkelt-e mindenki. 

2 Bajkó Mátyás. Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. 
'Bp. 1976. 237-238. o!d.;Váró Ferenc meggyőző feltevéssel állítja, liogy a szervezeti 

mintát Ilosvai Benedek professzor hozta haza, aki 1558-ban Wittenbergben tanult. Váró 
Ferenc: Bethlen Gábor kollégiuma. Nagyenyed, 1903- 98. old. 

3 Az erre vonatkozó irodalmat Id. P. Szathmáry Károly. A gyulafehérvári-nagyenyedi 
Bethlen-Főtanoda története. Nagyenyed, 1868,,Váró Ferenc i.m.; Vita Zsigmond: A 300 
éves nagyenyedi Bethlen-kollégium. Pedagógiai Szemle 1962. 10.; Nagyenyedi Album 
(szerk.: Ltikinich Imre). Bp. 1926. 
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7-8-óráig reggelizés, leckekikérdezés. (Hétfőn, szombaton 745-kor praecesre - rövid 
könyörgésre - gyülekeztek a nagyteremben.) 8-1 l-ig zajlottak a délelőtti előadások. 
11-12-ig ebédeltek, 12-14 vagy 15 óráig folytak a délutáni előadások. A következő óra 
„pihenéssel" telt, de ezidő alatt is rendszerint tanultak. 16 órától tüzifahordás volt a 
szolgadiákoknak. 17-18-ig silentium, korrepetálás, majd 1 8 - 1 ( t é l e n ) , (2045-ig 
tavasztól) vacsora, szórakozás, szabadidő. lSJ^-kor csengetés, a szobák szellőztetése, 
20 órakor lustrálás (névsorolvasás), 20-22-ig tanulás, csendesség, majd 22 órakor 
takarodó.4 

A kétemeletes főépületet a diákszokás alsósor, középsősor és felsősor elnevezéssel 
illette. Minden soron tíz szoba volt, melyek bibliai, vagy nyugati protestáns egyetemi 
városok nevét kapták - mint például Corintus, Ephesus, Thesalia, Groninga, Utrecht 
stb. - , hogy így is ébren tartsák az ifjúságban a művelt protestáns nyugattal való közös-
ség érzését. A legszegényebb szobák a Rókalyuk, Medvelyuk, Farkaslyuk neveket 
kapták. A kollégiumi leltárak a belső berendezés pontos leírását adják és a javításokra, 
építkezésekre is rávilágítanak.5 A lakószobákban magas, négyszögű, kovácsoltvasból 
készült, két nagy niha- és könyvtartó fiókkal ellátott fekete ágyat, kb. két méter hosz-
szú, vörösbarnára festett közös tanulóasztalt - a publikát - helyeztek el. A diákok 
ugyanilyen színű, fából készült ágyrámákat készítettek, melyre kifeszítve ágyterítőt 
szegeztek. Az ágyráma védelme alatt szívesen aludtak tovább a meghatározott időnél, 
melyet a diákhumor így fogalmazott meg: 

Hálni jár belém a lélek, 
Én meg hálni ágyba térek. 
Ketten hálunk így egy ágyba' 
S reánk borul az ágyráma 6 

Az iskolai élet felügyeletét, ellenőrzését, valamint a gazdasági-igazgatási feladatokat 
a diákköztársaság vezető tisztségviselői, az officialisok. látták el, akik az akadémiai 
tagozatból, a tógás diákok utolsó évfolyamából kerültek ki. Alattuk volt a köznép 
szélesebb és népes tábora, amely publicusokra (többnyire nemesi származásúak), 
ordinariusokra (rendes tanulók) és szolgadiákokra oszlott meg. Ez utóbbiak azok a -
kollégiumi renden belül saját önkormányzattal is rendelkező jobbágyszármazású 
gyermekek voltak, akik a tanulási lehetőségért, s a napi betevő falatért a nemesifjakat 
szolgálták, s külön iskolai feladatokat láttak el. Napjainkig fennmaradt az 1662-től 
vezetett kollégiumi matricula (aláírási jegyzőkönyv), ahol a diákok neve mellett szá-
mos bejegyzés jelzi, ha valamilyen tisztséget viseltek.7 

A XIX. század végéig a senior (elnök) és a contrascriba (ellenőr) őrködtek a rektor-
professzorral együtt az iskolai törvények felett. „Minthogy ketten vágynák az 
officialisok és egyaránt szoríttatnak a Collegiom törvényeinek megtartására és megtar-
tatására, az esküvések formulája is egy, tehát amely officiálisi kötelességekre meges-
küsznek, azok köztök a törvényekkel megegyezőleg felosztatnak, hogy az egymásra 
való vetés miatt semmi fogyatkozás ezután ne lehessen, és mindenik a maga köteles-
ségének véghez viteléről szorossan számolni tartozzék."8 Köztük - a kollégiumi 

4 Ikafalvi Dienes Jenő: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén. Cluj-Kolozsvár, 1924. 
15-22. old. 

5 Egyik fő forrás a „Törökbúzadézsma-kódex", mely részletes leltárat őrzött meg szá-
munkra. A nagyenyedi törökbúzadézsmapör iratai 1708.1. (1722-i levéltár) 

6 Ikafalvi: i. m. 12. old. 
7 Kollégiumi Matricula, Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár Ms. 243/7. 
8 Az 1793- év Szt. Mihály hava 19-én tartott professoratusi gyűlés a legrészletesebben 

szabta meg az officialisok kötelességeire vonatkozó törvényeket az ifjúság körében 
mutatkozó fegyelmezetlenségek miatt. Leges Collegii Albensis Bethleno-Rákócziani 
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matricula és a későbbi (1763-1840) diáknévsorok alapján - az erdélyi tudományosság 
olyan ismert neveit találjuk meg, mint Pápai Páriz Ferenc, Tótfalusi Kis Miklós, Hermá-
nyi Dienes József, Köteles Sámuel, vagy Körösi Csoma Sándor. 

Az oeconomus elsősorban az önkonnányzat anyagi életét irányította, s felelős volt a 
kollégiumi napirend betartásáért. A hetente választott apparitor (törvényszolga) ellen-
őrizte reggelenként, hogy felkelt-e mindenki, este pedig, hogy kapuzárás idejére 
hazaértek-e a diákok. A vigil (éjjeliőr) a kollégium csendjére, nyugalmára ügyelt. A 
collega tisztsége igen hálátlan és népszerűtlen feladatok végrehajtásával járt, ugyanis ő 
volt a besúgó. Fel kellett derítenie a diákok titkos kocsmázásait, s a fegyelmi vétsége-
ket, ezért nemegyszer előfordult, hogy a collegát megverték, megszégyenítették.9 A 
szolgai teendők - mint a sepergetés, lámpatisztítás, petróleumbeszerzés, vízhordás, 
fűtés, cipőtakarítás, ágyvetés, mosdóasztal-tisztítás-elvégzése a szolgadiákokra hárult, 
egészen az 1890-es évek végéig. Az évtizedek alatt kialakult szokások közt természe-
tesen a kijátszásoknak is egész sora fejlődött ki, s az évről-évre, diákról-diákra szállt át. 

A református kollégiumok egyik jellegzetes sajátossága volt a segédtanítók rendsze-
re. így az önállóság igazi iskoláját a „tanítva tanulás" jelszó, és az a felfogás irányította, 
hogy maga a tanítás gyakorlata a leghatékonyabb képzés. A legnagyobb és legjobb 
képességű diákok így töltötték be a publicus praeceptor (osztálytanító), mások a 
privát-tanító tisztségeket. Mindkét „foglalkozás" tehát bármilyen vizsgánál szélesebb 
körű és tudatosabb felkészülést kívánt. 

A kollégium szomszédságában lévő ódon református templom volt hosszú időn át a 
diákság ünnepeinek színhelye. Itt zajlottak az iskolai évet megnyitó, az évzáró, vala-
mint a gyászünnepélyek, s az „évzáró vizsgálatok". A 6. gimnáziumi osztály elvégzése 
után az ifjak szubszkribáltak, azaz aláírták az iskolai törvényeket. Ezzel a diák jogosult 
és kötelezett lett a tóga viselésére, mely szokás 1682-től az 1870-es évekig volt ér-
vényben.1 0 A bentlakók (tógátusok) eredetileg violaszínű kucsmát, s fekete vagy 
violaszínű hosszú tógát viseltek, a kint lakók (publicusok) pedig polgári ruhában 
jártak. A későbbi formaruha rókaprémes vagy anélküli, bő, földig érő volt. Majd 1835-
ben az ifjúság - levetve a tógát - modern, s kissé furcsa polgári ruhát öltött: a magyar 
kabáthoz német pantallót és cilinderkalapot viselt. A deákok hajukat nem vághatták le, 
hanem minél hosszabbra kellett hagyni s hátrafelé fésülni úgy, hogy némelyiknek a 
háta közepéig ért. Ezt faggyúgyertyával jól bekenték, s fejük közepén görbe fésűvel 
leszorították. A rendelkezés megszegőire komoly büntetés várt. Ujfalvy Sándor írta le 
az 1802-ben történt esetet, amikoris „egy éjjel 12 deák lenyiratá a haját'. Még 210 
delikvens követte e tettet, s a tanárok hosszas tanácskozása után győzött az okosság, 
mert „vagy föl kellett oszlatni a tanodát, vagy hallgatás fátyolát vonni a megtörténtre. 
Maradt, ahogy volt."11 

A kemény napirend és tanulás után szórakozásra is nyílt lehetőség. A régi játékok-
ról, s azok nagy változatosságáról Kertész József írt visszaemlékezéseiben, aki 1880-
1891-ig diákoskodott itt, s ekkor még éltek a régi hagyományok. Igen népszerű játék 
volt a karikásjáték, a méta, a kótya, a gombozás, a pittyezés, aztán a labdajátékok: a 

Antique (A kollégium törvényei, ford.: Váró Ferenc) c. kézirat, Ms. 196. a Bethlen 
Könyvtárban. 76-77. old. 

9 Az összes tisztségviselő leírására itt most nem vállalkozhatunk. A hivatkozási források-
nál Id. a 4. sz. jegyzetet. 

10 A tóga egyrészt a jogokkal rendelkező iskolai polgár megkülönböztető jele volt, más-
részt azt az állapotot is jelentette, amelyben az ifjú, mint «/-megszabadult a testi bünte-
téstől, pálcázástól. 

11 Bodrogi János-. Képek a nagyenyedi Bethlen-Kollégium életéből. A 300 éves 
Nagyenyedi Bethlen-Kollégium Emlékalbuma 1622-1922. Nagyenyed, 1926. 83. old. 
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A nagyenyedi templomerod déli oldala a csipkés bástyával (1993) 

kukk, a büdü, a szólító ábécé, a picélés. Egyszerű játékszereknek használták a facsigát, 
a cserépkereket vagy a gombot. Ikafalvi Jenő egy régi, érdekes enyedi játékot is említ 
- a peggyesezést - , melyet csak a kisebb fiúk játszottak: tavasszal - a bárányfogyasztás 
idején - a bárány lapos térdcsontját megtisztították, megszárították, ez volt a peggyes. 
A játszó gyerekek saját peggyesüket sorba, egymás végébe lerakták a földre. Meghatá-
rozott sorrendben a peggyessortól a játszók eldobtak egy másikat. Ahol az leesett, a 
peggyes gazdájának úgy kellett eldobni a sajátját, hogy a sorból valamelyiket kiüsse. 
Ha eltalálta, az ettől jobbra lévő peggyeseket elnyerte.12 Télen lehetőség volt hava-
zódni, hóból várat építeni és azt megostromolni. A szűkpénzű deákok inkább a Papok 
tavára, a Felenyedi patakra és - bár tiltott hely volt - a Marosra jártak korcsolyázni, 
mert a városi jégpályán korcsolyáztak a professzorok is, ráadásul fizetni kellett érte. Az 
uszoda diákok dévajkodásától, bravúros virtuskodásoktól volt hangos. Esténként pedig 
- kapuzárás előtt - páran a város iparos ifjúságával kerestek összeütközést, amit 
„csiszlikverekedés"-nek neveztek. Igen kedvelt szórakozási lehetőség volt a régi 
városházban megrendezett táncmulatság, ami el sem volt képzelhető enyedi diákok 
nélkül. „No hiszen ha mind ilyenben volna részünk a félév folyamán, nem egyhamar 
búcsúznánk el Enyedtől, lévén a diákbálon magyaros jókedv, diák-duhaj."13 Diákesté-
lyeket az Ifjúsági Egyesület is rendezett, a zenét az önként vállalkozókból alakult 
rezesbanda szolgáltatta. A kollégium által szervezett nagy diákmajálisokat a várostól 

12 Ikafalvi: i.m. 90. old. 
13 Farkas Albert - Gaál Lajos: Diákbál. Haladjunk 1896. 7. sz. 12. old.; 1791 óta léteznek 

- kisebb-nagyobb megszakításokkal - Enyeden egyesületi formát öltő diákmozgalmak. 
Az önképzőkör 1859 utáni emlékeit őrzi a Haladjunk című kéziratos újság. 
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mintegy négy kilométerre lévő Holtmaros nevű erdőben tartották, ahová családtagjaik-
kal együtt a tanárok, a város és a vidék úri népe, polgársága is kivonult. 

Az apparitorokről, méginkább a kapuőrző vigilekről számtalan anekdota járta, ho-
gyan történt pl. az ellenőrzés kijátszása. Megérthetjük őket, hiszen - a Marosmente 
híres bortermő vidék lévén - a „Sisak" kocsma az iskola tőszomszédságában volt. Az 
ifjak szívesen elkvaterkáztak a híres enyedi bor, tréfák, ének, zene és kártya mellett. 

A Bethlen utcában - ahol a tanári lakások is sorakoztak - állt a kollégium tulajdoná-
ban lévő pékműhely, a „cipósütőház", melynek működése lehetővé tette, hogy a 
legszegényebb diák is mindennap kenyérhez jusson. Bethlen Gábor fejedelmi alapít-
ványa ugyanis a szolgagyerekeknek és a tanulmányaikban igyekezeteseknek napi két 
cipót biztosított. Azokat a nagy, minden földi jóval megrakott székely szekereket, 
amelyek évente három-négy alkalommal megjelentek az udvaron, a diákhumor - félig 
magyarul, félig latinul - a következőképp őrizte meg: „Vivát! Jubilate! Itt van a megvál-
tás! Nincsen már koplalás!" Sok tanulónak volt ládája, ami azért fontos, mert az otthon-
ról kapott pakkok ízletes tartalma - a szalonna, túró, méz, szilvaíz, alma - rendszerint 
csak a jól zárható ládákban volt biztonságban. Ikafalvi Jenő megemlíti, hogy az enyedi 
diákok szakácstudományukat is bővíthették, amikor a friss parázsra tett érclábosban 
finom diák-, vagy hagyma- és pityókatokányt készítettek. Külön ínyencségnek számí-
tott a sok zsírban sült friss disznóhús, amit régi enyedi diákcsíny nevezett el „dög"-nek. 

A diákéletre vonatkozó szokásokat, hagyományokat még nem merítettük ki teljesen, 
de a terjedelmi korlátok miatt erre nem is vállalkozhattunk. Az elmúlt ezer esztendő 
alatt a műveltség szerteágazó tűzhelyeinek, nagy múltú iskoláinak sokaságából azon-
ban bepillanthattunk egynek az életébe. Abba az iskolatípusba, ahol a kollégiumi 
szervezet, a fegyelem és az önkormányzat azáltal lett történelemformáló erővé, hogy 
benne az egymást követő diáknemzedékek időt, ösztönzést, lehetőséget nyertek a 
tanulásra és önnevelésre. A folytonos együttlét, az együttlakás eredményezte, hogy 
évről-évre átvették, megtanulták egymástól a régi diákszokásokat, műveltséget, ami 
egységessé: enyedi diákká formálta a különböző egyéneket. A társadalmi különbsége-
ket is eloszlatta a kor- és tudásbeli különbség, az egymás iránt érzett szolidaritás. Az 
egyéni érvényesülés iskolája volt ez. Nagyenyed a kora gyermekkortól kezdve munká-
ra, kötelességtudásra, önérzetre, tisztességre, mások iránti szolgálatkészségre nevelte 
tanulóit. A kollégiumban felnőtt diákcsaládok nemzedékváltásai pedig biztosították a 
legjobb diákhagyományokból kialakult életfonnák fennmaradását. 

A ma is működő Bethlen Gábor Líceum lényegében az egykori Bethlen Kollégium 
folytatása, bár a múlt század vége óta sok minden megváltozott. Az intézmény e száz 
év csapásait talán sohasem heveri ki. S hogy hogyan lehetne a meglévőt megmenteni? 
Ha valaki Nagyenyeden jár pénteken, déli 1 órakor ugyanúgy hallhatja az iskolagyű-
lésre hívó harang csengését, mint a deákok háromszáz esztendővel ezelőtt. Az idő 
változása mellett mi sem tehetünk mást, mint eleink: ápoljuk a régi hagzományt, ami 
értéket jelentő és értéket teremtő erő. 

Kúcs Márta 
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A bányászoktatás 1735 előtt 
A magyarországi bányászati oktatás kiemelkedő évfordulója az 1735. év, amikor 

hivatalosan is Bányatisztképző Iskolaként folytatta munkáját a különböző képzési 
formák után 1733-ban alapított bányászati iskola.Tekintsünk vissza azokra az előzmé-
nyekre, amelyek a Habsburg birodalom közigazgatási, gazdasági, politikai berendez-
kedése révén a bányászat tudományának, gyakorlatának szervezett, intézményi oktatá-
sának kezdetéhez vezettek. 

A munkamegosztás bővülése már a kora középkorban megteremtette a gazdasági 
körnek azt az egyre táguló rendszerét, amelyben fokozatosan önállóvá váltak a külön-
böző foglalkozások. Az udvari nemesség felkészülését a lovagi nevelés szolgálta, 
mígnem a XV-XVI. században megjelent az akadémia intézménye. Az akadémiák 
anyaga idővel változott - a katonai tudás mint szaktudás került a tiszt- és mérnökképző 
intézményekbe, az építészetbe, földmunkák meg a technológiák sorába. A bányászati 
munkálatok szakszerűségét, ami a biztonság és a termelés fenntartásának feltétele volt, 
nemcsak a hosszú tapasztalattal rendelkező bányamunkások gyakorlata és szaktudása 
kísérte, hanem a bányászati hivatalokban és a bányászatot kisérő más tevékenységek-
ben megjelentek a gazdasági, a tiszt- és mérnökképzőkben szerzett ismeretekkel meg 
a humanista műveltség földközpontú gondolatvilágában élő, a kémia és fizika kutatá-
saiban jeleskedő személyek. Feltűnnek azok is, akik egyszerűen írástudókként, meg 
orvosi, jogi - mai szóval - szakfeladatokat ellátva - kisebb-nagyobb körre hatva, 
alkalmat adhattak tapasztalatok, ismeretek szerzésére, megteremtve a későbbi szerve-
zett, rendszeres szakmai oktatás lehetőségeit. A bányászatban kezdettől követhetjük a 
különböző tisztséget viselőket, akik mellett természetszerűleg alakult ki - a munka-
megosztás bővülése mentén - a közre- meg együttműködők sora és akik közül nem 
egy az akkori bányászat különböző helyein tűnik fel, kamatoztatva megszerzett gya-
korlatát, tudását. 

Például 1327-ből ismerjük Kokos mestert, Ricolphus fiát, akit a király selmeci bá-
nyabíróvá nevezett ki és aki mellett több famulus tanulta a bányajogszabályokat. 1331-
ben Körmöcbánya gépmestere Leopoldus (Magister Machinamm), aki 1342-ben kör-
möci kamaragrófként működik. 1387-ben és 1388-ban bányaügyekben illetékesként 
említik Bemhardust („Bernhardus, scansor domini regis et montanoa im regni 
Ungariae..."). Jakab mestert 1387-ben ismerjük meg, mint Jacobus dictus Rulle olim 
scansor regius", 1494-ben bányamester: „kuniglicher Majestet obrister sthyager im 
Landen Ungern...". Mathias Tangler von Lichtenfeld két szakértőjével jár végig néhány 
bányát, és készít jelentést a kincstárnak. Selmecbányán 1496-ban Lang János szakértő 
bányászként működik, őt „steiger"-ként Thurzó János küldte Selmecre, hogy jobbá 
tegye a bányászatot és hasonló szakértőket neveljen. 1525-ben Szombathelyi Benedek 
„rudasmester" földméréseket végez és hitelesíti a bányahelyek addigi méréseit, 1528-
ban királyi megbízottak járják végig a bányavidéket majd 1535-től kinevezett 
bányabiztosok vannak jelen a bányavidékeken. A bányavidékek állapotait ellenőrző, 
felmérő küldöttek feltételezhetően mindenütt találtak a szakszerű művelést ismerő 
embereket, hisz az 1420-as évekből van tudomásunk az ácsolás előírásairól, a teljesít-
mények elszámolásáról, a kompasz használatát 1489-ből ismerjük. Az úrvölgyi rend-
szeres bányajárások feljegyzései többek között 1535-ből, majd az 1543. és 1546. évek-
ből közlik a peres felek közt kompasszal mért határvonal kiigazítását „szakértők által" 
(Selmecbányán csak húsz évvel később találkozunk a kompaszmérésekkel). Jelentés 
foglalkozik azzal, hogy a körmöci kamaragróf, Beheim Bernát (1524-1538) mellett 
többen teljesítenek bányaszolgálatot, akik mások szolgálatára is állnak. Nevezetes 
személyek és szabályalkotók 1540-1541-ben Selmecbányán Hans Plettel, Beszterce-
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bányán pedig Puchner György királyi bányamesterek, akik mellett szintén dolgoztak 
olyan beosztottak, akik rendszeresen beszámoltak a bányák eseményeiről és maguk is 
tanulni igyekeztek beosztásukban. 

1556-ban jelenik meg Agricola a kor európai bányászatára egységesítő befolyással 
ható munkája, a De re metallica libri XII., amely csakhamar a magyarországi bányavá-
rosokban, egyéni könyvtárakban is megtalálható. 1558-ban részletes szabályzás készül 
besztercebányai bányászok, a bánya könywivői és pénztárnokai számára, hasonlóak 
készülnek sorra más bányavárosokban is. A balesetek nyomán és az ügykezelés gyat-
rasága folytán 1564-ben királyi leirat (1630-ban újólag) hangsúlyozza, hogy tanulatlan 
ifjakat ne alkalmazzanak a bányaszolgálatban, hanem az ifjak tapasztaltabb bánya-
szakemberek mellett készüljenek fel munkájukra. A bányaszabályzatokba - a birtokvi-
szonyok tisztázása, a munkák elszámolása, a szakmai feladatok növekedése következ-
tében - sorra kerülnek be a mérési előírások és ajánlott módszerek. Feltűnik az 
expektáns - gyakornok - kifejezés is: 1604-ben Selmecbányán találjuk Prandauer Pál 
kohótisztet (1596-ban Innsbruckból érkezett Selmecre), aki korábban rokonánál, a 
volderthurnból érkezett Ygl Hennannál expektánsként kémlelést tanult, majd egy 
kohónál sáfárkodott. A szakmai feladatok, közte a mérések jobbá tétele érdekében 
1604-ben királyi leirat fogalmazza meg: „Minthogy a bányák felmérése igen hasznos, a 
tisztek közül pedig igen kevesen értenek hozzá, intézkedni kell, hogy azt minél töb-
ben tanulják meg a bányamestertől..." 1610-ben rendeli el a selmeci bányák felmérési 
és térképészeti munkáit Bloenstain Mátyás főkamaragróf, l 6 l l - b e n készül el Felső-
Biber táró első térképe. Az 1627-es részletes selmeci bányatérkép pontossága szakértő 
mérésekre, együttműködésre utal. Egy 1628-as létszámkimutatásban kilenc famulust 
jelölnek meg, akik az úrhegyi bánya mérési munkáiban vettek részt majd bérüket a 
bányaírnoknál kapták meg. 

1632. január 10-én udvari kamarai rendelet született az „expectant" a gyakornokok 
hivatalos alkalmazásáról, rendszerének bevezetéséről, akiket a tapasztalt bányatisztek 
mellé osztanak be, hogy tőlük a szakszertí ismereteket megtanulhassák. A felvételeket 
a rendelet megjelenésétől a kamara jóváhagyásához kötik, ami azt jelzi, hogy a korábbi 
esetleges felvételeket, alkalmazásokat rendszeres foglalkoztatás és tudatos kiválasztás 
váltja fel. Ez összefüggött a kincstár bányavidékeket jobban irányító törekvéseivel is. A 
hivatalok elnyerése sokakat késztetett gazdasági ismeretek, közte az államszámvitel 
tanulására. Klippstein Fülöp állapította meg, hogy mintegy ötszázan hallgatták Bécs-
ben egy Brand nevű számtanácsos szakbavágó előadásait. 1634-ben egy Balthasar 
nevű bányász kéri expektánsként való felvételét, az egyik úrvölgyi szakmányátvételi 
jegyzőkönyvben (1640) Schenk Nándor János „expectant" kézjegye olvasható. Az 
1649. évi részletes utasítás a kezelőtisztek számára előírja az expektánsokra való 
ügyelést (ezt 1676-ban részletes irányelvek követik). Az expektánsi állások bevezeté-
sével, a hivatali beosztás elnyerése pályáztatással történt. 1642-ből ismerünk pályázati 
felhívást, 1647-ben folyamodott expektánsi állásért a Selmecbányái könywivő , 
Schmultz Károly fia, János György. Kérelmében előadja, hogy apja bányaalkalmazott, 
ő maga pedig szeretné, hogy a bányamérés tanulására Steifenagger Vencel adminiszt-
rátor mellé kerülhessen. Schmultz János György 1650. október 6-án nyerte el az 
expektánsi állást. 

Az alsó-magyarországi bányákban tapasztaltak nyomán az 1660-as évektől újabb 
felmérő bejárások kezdődtek. Majd 1676 szeptemberében a selmeci kamaragrófhoz 
intézett Instrucíio határozottan előírja az expektánsok felkészítését. 1679-ben kamara 
hat expektánst küldött a bányavidékre. Közülük négyen Körmöcbányán kezdik meg a 
bánya felmérését, a többiekről nincs ismeretünk, hová kerülhettek. Ugyanebben az 
időben a kamara ismételten felhívta a selmecbányaiak figyelmét, hogy gondoskodja-
nak bányáik felméréséről és a munkákban fiatal, értelmes embereket alkalmazzanak. 
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Őket tanítsák be a mérés alapjaira, a rajzolásra és felmérésre. A bányafelmérések során 
a már tisztségekben lévők mindegyikének beszámolót kellett készíteni addigi életútjá-
ról. 1680-ban Georg Frick beszámol arról, hogy három éves expektánsság után került 
bányatiszti beosztásba, jelenleg is foglalkozik expektánsokkal és a bérek számolására 
tanítja őket. 1681-ben Garamb Gottlieb Ferenc két év expektánsi gyakorlatról számol 
be, utána a kohóhoz került tanulni. További egy évet töltött szintén expektánsként 
Aigner sáfár mellett. Hasonlóan számolt be szakmai életútjáról Khienberg Károly is, aki 
expektánsként öt évig tanult („practice et manipulando") egy kémlő mellett, míg 
önálló lehetett. Mintegy ötven szakmai életút-beszámoló anyaga alapján megállapítha-
tó, hogy a kamarai szolgálatban lévők zöme korábban mint gyakornok, expektáns 
szervezetten volt foglalkoztatva, így ez az oktatási gyakorlat már hosszú időre nyúlik 
vissza. Napi feladataikat az adott személy szakmai utasításai alapján rendszeresen 
kellett, hogy végezzék, mert a folyamatosan követhető bér-, költség-, termelés- és más 
kimutatások elkésztéséhez mindenképpen szakmailag felkészült személyekre volt 
szükség. Ezt a szakmai felkészítést a különböző hivatalok alkalmazásában, a vezetők 
irányítása alapján szerezték meg vagy bővítették. Az expektánsok száma ugyan nem, 
de jelenlétük ezzel is bizonyított. így az is, hogy a bánya vezetői mellett mindenütt 
több-kevesebb rendszerességgel megtalálhatóak voltak a gyakornokok, akiknek 
szervezett felvétele, képzése, mint a bányák, kohók és általában a gazdálkodással 
összefüggő feladatok elvégzéséhez szükséges hivatali állomány megteremtése, a 
kamarai igazgatás szerveződésével szükségszerííen az intézményesítés felé haladt. 

Az 1690 után készült kamarai jelentések sorra arról számoltak be, hogy a birodalom 
igazgatásában a hivatalokat, közte a bányavidékeken is a kincstári állásokat szakkép-
zett emberek hiányában nem lehet betölteni. Az oktatás új szakasza körvonalazódott 
ezzel. Az uralkodó már korábban is tett intézkedéseket az oktatás vonatkozásában, de 
a magyar királyi felségjogok között ilyenek eddig nem szerepeltek. Elsőként az 1715. 
évi 74., majd az 1723. évi 70. törvény érvényesítette az uralkodó iskolaállítási és fel-
ügyeleti jogát az iskolák és az alapítványok felett. Ennek jogán előbb ezért az udvari 
kamara rendeletével Joachimstahl-ban (jachymov) bányaiskolát szerveztek. Az iskola 
három éve alatt a növendékek két évig a kijelölt szakemberek (instmensek) mellett 
tanultak, egy évig a végleges munkábalépés előtt választott szakmájuk szerint gyakor-
latot folytattak a kijelölt helyeken (bányák, erdőgazdaság, kohók, mérés). A tanulmá-
nyi helyekre pályázni kellett, háromévenként négy növendék kezdhette meg tanulmá-
nyait. Javadalmazásukra évi 600 Forintot fordítottak. Az alsó-magyarországi bányavi-
déken is hasonló szakember hiány volt. A kamara a selmeci kamaragrófhoz fordult 
(1724. december 20.): mit kell tennie, hogy az itt megállapított hiányt a bányászat és 
kohászat meg a pénzverés terén pótolni lehessen. A főkamaragróf válaszában egy, a 
joachimstahlihoz hasonló iskola felállítását javasolta, amelynek fenntartását a kincstár 
látná el. A már említett királyi felügyeleti jog alapján a kamara Selmecen (Szélaknán) 
1724-ben a joachimstahlihoz hasonló iskolát alapított. Itt a növendékek létszáma és 
javadalmazásuk is több volt. A selmeci iskola nagyobb létszámát az indokolta, hogy a 
töröktől felszabadított erdélyi és bánáti országrészek bányászatának újraindításához 
egyre több szakemberre volt szükség. 1727-ben már udvari rendelet érkezik a temes-
vári adminisztrátorhoz a bánsági bányászat szervezéséről és egy bányamérő küldésé-
ről. Selmecen 1729-ben a kamara tájékozódik az iskolai oktatás számára kívánt bányá-
szati, gazdálkodási és kohászati szakismeretek rendszerbe foglalhatóságáról, amit 
1731-ben a waldai szánnazású Multz György állított össze. A bányatisztek feladatait 
rendszerező munka összefoglaló jellegű, tükrözte mindazon alapvető ismereteket, 
amelyek megfelelően szolgálhatták az expektánsok folyamatos képzését. A korábban 
kezdett képzés tapasztalatai nyomán Multz tervezetében egy folyamatosan működő, 
állandó szakemberekhez beosztott növendékállomány tanítását javasolja, akik megfe-
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lelő vizsgák és eredmények után pályázhatnak a kincstári hivatal állásaira. A javaslat 
alapján rendelte el a kamara az 1724-ben Szélaknán létesített bányaiskola tanulmányi 
rendjének átalakítását és léptette életbe 1733-tól alkalmazását. Ez az addig lazán 
összefüggő oktatási szervezet kapta meg III. Károly 1735. június 15-ével keltezett 
alapítólevelét, amellyel ténylegesen kincstári oktatási szervezetet hozott létre és 
amellyel megkezdődött a magyarországi bányatisztképzés, ezzel a magyarországi bá-
nyászati felsőoktatás. 

Az iskola rendszabályait az alapítólevél nyomán újólag Lauer János, a későbbi 
selmeci kamaragróf állította össze. A vezető tanár - Mikoviny Sámuel - mellett öt 
„instruens" végezte az oktatást, akik aktív bányatisztek voltak és mellékállásban foglal-
koztak a hallgatókkal, akiknek számát nyolcban határozták meg. Christian Heuppel 
körmöci kohóigazgató 1735. augusztus 9-én levélben tett javaslatot báró Mitrovsz-
kynak Selmecbányán, hogy az expektánsok kiképzése miképpen történjék. Javasolja a 
folyamatos betanítást, amikoris azokat, akik a mérést akarják tanulni a bányatisztek-
hez, akik a zúzást, azokat a zúzók felügyelőségeihez, a kezelést tanulókat a kémlé-
szekhez osszák be. 

A tapasztalati tudás megszerzésének folyamata, a tudományfejlődés meg a munka-
megosztás nyomán elkülönülő szakismeretek, ezek anyagának oktatható formába és 
tartalomba rendeződése, a munka- és hivatali helyeken szerveződő egyedi oktatások-
ból intézményi formába történő fejlődés a magyarországi bányászat műszaki oktatásá-
nak klasszikus fejlődési folyamatának tükre. Az expektánsképzésből bányatisztképző, 
majd Akadémia, főiskola utóbb egyetem, a magyar bányászat évszázados igyekezetét 
tükrözi annak érdekében, hogy a föld értékes anyagai az ember adottságai figyelem-
bevételével a tudomány sokrétű felhasználásával technikailag magas fokon, legyenek 
termelésbe vonhatók. 

Dr. Krisztián Béla 

Szeder Fábián iskolái és tanárai 
Szeder Fábián János benedekrendi szerzetes és tudós tanár, palóckutató s a szakirá-

nyú magyar néprajzi érdeklődés egyik elindítója, Hont megye szülötte. Az újabb 
kutatások alapján megbízható dokumentumokkal igazolható a neves egyházi szemé-
lyiség pontos születési helye és ideje, valamint a család itteni kapcsolata. Bár írásunk 
tárgya Szeder Fábián iskoláinak, tanárainak bemutatása, bevezetőként mégis említést 
kell tennünk a születéssel kapcsolatos tudnivalókról. Mert ezek mindeddig nem voltak 
egyöntetűek. 

Néhány tanulmányban és kiadványban Érsekújvárt említik szülőhelyként. A Magyar 
Néprajzi Lexikon 4. kötetében (Bp. 1981) pedig az olvasható, hogy Szeder Fábián 
1794-ben született. A Besztercebányai Állami Levéltárban őrzik Csáb község plébániá-
jának régi anyakönyveit. Az 1784. év adatait tartalmazó születési anykönyv 81. lapján 
5. szülöttként jegyezték be a gyennek Szeder Jánost. Eszerint 1784. június 23-án szüle-
tett, s a keresztségben a János és a László nevet kapta. A Fábián később felvett szerze-
tesi név. A szülők neve Szeder Imre és Brogyányi Erzsébet, mindketten nemesember-
ként szerepelnek az anyakönyvben. 

A további bejegyzésekből tudjuk, hogy Szeder Fábiánnak több, Csábon született 
testvére is volt. Név szerint: Erzsébet (1783), József Imre (1787), László Imre (1789), 
Imre (1791), Mihály András (1793), István (1795) Anasztázia Judit Erzsébet (1801). 

A Szeder család tehát 1810-ig minden valószínűség szerint Csábon élt, hisz itt anya-
könyvezték a gyemiekeket. Hogy a család mikor költözött innen el, nem tudjuk. 1809-
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ben meghalt Szeder Fábián édesanyja, d e a halottak anyakönyvében nem találtunk 
erről feljegyzést. Valószínű, hogy ekkor már nem élhettek Csábon. 

Vajon mikor és hogyan kerülhetett a Szeder család egyáltalán Csábra? Mert errefelé 
ilyen nevűeket sem előbb, sem később nem jegyeznek az anyakönyvek. Az 1755-től 
vezetett első csábi anyakönyv felsorolja a falu plébánosait is. Innen tudjuk, hogy 
bizonyos Szeder János 1774-től 1799-ig volt a falu papja. Talán az ő révén került ide 
Szeder Fábián apja, mint mészáros. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzik azt a kénratot, melyben Sze-
der Fábián saját életének főbb eseményeit foglalja össze. Ebben többek közt az alábbi-
akat írja: „1784-dik esztendőben 24. Júniusban Csábon Nagy-Honth vármegyében 
születtem. Atyám Imre, kitanult mészáros, most is életben van; Anyám, Brogyányi 
Erzsébet, Duna-Patai, Solt vármegyei születés, ki 1809-ben meghalt. Atyám attya 
Tejfaluból, Csallóköz azon részéből, mely Poson vármegyéhez tartozik, költözött ki." 
(Jelzetszám: K 1237:57.) 

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban is megtalálható Szeder Fábián töredékes 
önéletrajza. A Chronológiám című kéziratban többek közt az áll, hogy jeles szülöttünk 
1789-ben Csábon kezdett iskolába járni „Csomordányi alatt". 1790-ben ugyanitt tanult 
Raj József tanitónál. Szeder Fábián - a család lakóhelyét ismerve - csábi gyermekként 
tanulhatott az érsekújvári, a komáromi, az esztergomi és a pozsonyi gimnáziumban. 

Az önéletrajzból tudjuk, hogy gimnáziumi tanulmányai előtt 1791-ben és 1792-ben 
Naszvadon tartózkodott, ahol „otthon tanuló" volt. Naszvadi tartózkodásával kapcso-
latban eddig nem sikerült pontos adatokhoz jutnunk. 

Újvári iskolájáról csupán néhány rövid feljegyzést találunk, elsősorban a 
Chronológiám-ban. Itt így írt: „2 793. Eszt. Újvárban Parv. Szállás Bogdánynál. 1794. 
Uo. Principista Babilovicsnál." Néhány sorral alább így folytatja: „Érsek-Ujvárban 
Principista Szomolányi Fülöp Prof. alatt, szállásom Babilovics János Senátornál 
Magyar Ország Geophiája, mellyet akkor tanultam, most is meg van kezem írásá-
ban. " (Jelzetszám: BK 80/I /4d) 

Tudjuk, hogy az ellenreformáció idejében nagyon sok olyan közép szintű iskola 
alakult, amely rövid életű volt, s létezésükről ma már szinte semmit sem tudunk. A 
gimnáziumok hat osztályból álltak, az első osztályban a parvisták, a másodikban a 
principisták tanultak. Ilyen iskola lehetett az újvári is, amely később minden valószínű-
ség szerint megszűnt. 

Szeder Fábián iskoláztatására a szülők nagy gondot fordítottak. Talán ezzel magya-
rázható az is, hogy időnként más-más iskolába járatták. így került 1795-ben a komá-
romi gimnázium grammatikai, azaz harmadik osztályába. Itt volt syntaxista, illetve 
negyedikes diák is. A Pannonhalmán örzött életrajzi Chronológiában találunk néhány 
olyan sort, amely a komáromi iskolára, illetve tanárokra vonatkozik. Feltétlen érdemes 
erre odafigyelnünk, mert frappáns, tömör jellemzések is ezek egyben. Fény derül 
belőlük többek közt a diák Szeder Fábián érdeklődési körére, jellemére, s mindarra, 
ahogyan ő tanárait látta. 

A komáromi tanárok közül Jöger Józsefet és Varga Mártont emlegeti Szeder. Az 
utóbbiról részletesebben is ír: „Komáromban Grammatista és Syntaxista Varga Már-
ton alatt. Ez a' tanítványi iránt igaz kemény Tanító a' legnagyobb buzgósággal járt el 
hivatalában. Magyarul annyit tanított, mint deákul. Sok magyar verset tanultatott 
meg velünk Gyöngyösiből és egyebekből, tanítványait a magyar nyelv becsülésére egész 
hévvel serkentette. Iskolai szabott óriásit gyakorta egy-két órával megtoldotta. Maga 
egészen a tudományoknak élvén, tanítványainak is mindent fejekbe akart önteni." 

A következő éveket Esztergomban töltötte Szeder Fábián. Az említett kéziratban 
többek közt az alábbiakat olvassuk: „1797. Esztergomban jártam az V1'1' Iskolát, melly 
akkor a' Poésis volt, Révay alatt. Ez a fáradhatatlan nagy ember egész erejével azon 
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volt, hogy tanítványiból deák, magyar Poétákat, és Calligraphusokat tegyen, sőt néhá-
nyat rajzolni is tanított. Ennek sem volt elég a szabott órákat az Iskolában tölteni, tél 
által gyertya világnál is tanított. Hasonló tűzzel ügyelt a' rendszabásra, templomi 
énekre, magaviseletre. Haragra könnyen felpattant, és büntetésre hajlandó volt, 
hanem sokkal kisebb mértékben, mint Varga Márton. A' szorgalmas tanulókat köny-
vekkel és pénzzel ajándékozta." 

A következő két esztendőről is megemlékezik Szeder. így ír: „1798. 1799. Szinte 
Esztergomban voltam, és pedig két esztendeig a' VT'hk Iskolában, akkor Retorikában 
Kulcsár István alatt. Különös érzést gerjesztett bennem ezen mérsékelt indulatú férfi-
únak szelídsége, midőn Varga keménységét és Révay hevességét három esztendeig 
éreznem kellett. Ez a' két esztendő, mellyet Kulcsár alatt töltöttem, egészen kipihente-
tett. Tanítás módja annálfogva különös volt ránknézve, hogy diskurálva, és mintegy 
mesélve tanított, tőlünk azonban csak a' dolgok velejét kívánta meg, a' miről őfél 
óráigperorált, azt velünk néhány szóval mondatta el, és soha sem volt még a'gyenge 
felelettel is megelégedve. Amint eszébe jött, hol magyarul, hol deákul adta leczkéit; 
hanem a feleleteket többnyire deákul kívánta. A' magyar nyelv iránt való buzgóságot, 
mellyet Varga és Révay gerjesztett bennünk, Kulcsár annak módjával nevelte, főkép 
Faludiból, Ányosból kellemesen declamált versekkel. Becsület érzésre szoktatta tanít-
ványait, mellynélfogva őket a' tanulásban szorgalomra és magaviseletekben illendő-
ségre hozta." 

Az akadémián őrzött önéletrajzában még elmondja, hogy Esztergomban Révai Mik-
lós kedveltette meg vele a mértékes verselést, minthogy az előző három év alatt csupa 
rímes verset olvasott. Majd ezt fűzi még hozzá a visszaemlékezésekhez: „Itt is szinte 
divatja volt a magyar nyelvnek, mellynek is én egész buzgósággal hódoltam." 

Révai Miklósra egy későbbi írásában is megemlékezik. 1835-ben, a Tudományos 
Gyűjteményben harmadszor is megjelet palóc-értekezések Bevezetés-ében így ír: 
„1795-ben ama nagy Révai volt 5-dik. scholabeli tanítóm. Ő a deák nyelv mellett a 
magyart is mód nélkül sürgette, és velünk iskolánkon kívül magyarul beszélt. Én 
minden igyekezetem mellett sem lehettem még akkor képes egészen elnyomnom a' 
Palócz szóejtést, a' miért is a' tudós figyelemmel tartott, s le is írt sok szavat, és szóej-
tést utánam, és gyakorta intett, hogy becsben tartsam a' Palócz magyarságot; mert sok 
elrejtett kincse van benne anyai nyelvünkből." 

A palóc nyelvjárást is minden valószínűség szerint Csábon, a szülőfaluban sajátította el 
Szeder. Kitűnő mestereinek munkája pedig egy életen át végigkísérte őt. Hisz maga is 
kitartó, szorgalmas, becsületes és példamutató ember volt. Művelt pap, aki foglalkozott 
nyelvészettel, irodalommal, versírással, kertműveléssel stb. S ami ennél még fontosabb. 
nevelt és okított maga is, ismereteit nagy buzgósággal igyekezett átadni másoknak is. 

A következő két évet Pozsonyban töltötte Szeder Fábián. „A' Posonyi Akadémiában 
tanultam - írja életrajzában - az első esztendőbeli Philosophiát, Stipesicstől, históriá-
kat Belnaytól, és Mathesist Hadalytól. Remény lettem, hogy hogy itt is Vargákra, 
Révayakra, Kulcsárokra találok, kik nem csak deákul, hanem magyarul is fognak, 
leczke közt szóllalni; hanem ez nem lévén meg, annál inkább fájlalni kezdtem volt 
Tanítóimat, mennél inkább tapasztaltam, hogy új Tanítóim talán magyarul sem 
tudtak. Könnyeztem, midőn Varga eleinket Szkittyából kihozta, és az úton szerencsé-
sen csatáztatta, örömömben, hogy én ama nagy embereknek, unokájok vagyok - egész 
lélekkel a magyar előidőben éltem - gyűlöltem az ágyút, puskát; pajzsot, nyilat, 
párduczbőrt tiszteltem - és ime Philosphiában, ahol még nagyobb lelket sejtettem, 
mint a millyen Grammaticus professoromban volt, Belnay dicső eleinket egész 
monotoniával dictálta Hunniából és Lapóniából hozza ki minden dicsőség nélkül. Ez 
engem egészen elszomorított, ugyan azért is a 100 évre terjedt históriát minden tűz 
nélkül tanultam." 
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Hasonlóan vélekedett pozsonyi tanárairól egy másik önéletrajzában is: „1800-ban a 
Posoni Academiában Logical és 1801-ben Physical hallgattam. Derék tanítóimat, mivel 
nem voltak magyar literatorok, akkor becsülni nem tudtam, sőt Gobernátort sem a magyar 
literatura Professorát, mert Varga, Révay és Kulcsár lelkét nem sejtem benne." 

A pannonhalmi levéltárban fennmaradt Szeder Fábián pozsonyi diákkori jegyzete. 
Fizikai jegyzetsorai példás diákra vallanak, aki füzetét, illetve füzetlapjait szép rajzok-
kal illusztrálta. Ezek a jegyzetek latin nyelvűek, hisz - amint az a fentiekből is kitűnt -
az iskola oktatási nyelve is a latin volt. Szedernek bizony csak órák közt vagy egy-két 
lelkesebb tanár óráin volt lehetősége anyanyelvét használni. Az otthonról hozott tűz 
azonban nem aludt ki. S ezt szeretett tanárai közül is táplálták benne néhányan. 

1804-ben lépett be Szeder János a bencés rendbe, majd Győrött és Pannonhalmán 
folytatta teológiai tanulmányait. 1808-ban szentelték pappá. 1832-ig a rend gimnáziu-
maiban tanított maga is, többek közt Pannonhalmán, Esztergomban, Győrött, Komá-
romban, Nagyszombatban és Sopronban. 1832-től pannonhalmi levéltáros és könyvtá-
ros, 1841-től pedig a rendi birtok jószágkormányzója volt Komáromftissön. 1859-ben 
hűnyt el. Sírja a füssi temetőben van. Mindkét helyen - Csábon és Komáromfüssön is -
emléktáblát állítottak tiszteletére. 

Csáky Károly 

Egy vidéki tanító helyzete 
a millennium évében 

A matolcsi református egyházközség presbitériuma (mely egyben az iskolaszék sze-
repét is betöltötte) gyakorta foglalkozott iskolai oktatást érintő kérdésekkel. Nem volt 
ez alól kivétel a millenium éve sem, amikor is a korabeli jegyzőkönyvek1 tanúsága 
szerint az alábbi esetek kerültek az egyháztanács elé - jól jellemezve a falusi tanító 
helyzetét. 

1896. március 24-én a tanítói fizetés rendezéséről hoztak határozatot a presbiterek. 
E döntés érdekessége, hogy jegyzőkönyvileg rögzítették a tanító kötelezettségeit is. 

Jegyzőkönyv 
Felvétetett az egyháztanács 1896. év március 24-én tartott gyűlésének határozata 

felett. Jelen voltak az alulírott egyháztanácsosok. 
Tiszteletes Erdős Ignácz h. lelkész1 a gyűlést megnyitván előterjeszti, miszerint a f . 

é. nagytiszteletű egyházmegyei látogatóság által felhívatott egyháztanácsunk arra 
nézve, hogy az 1892. évben eszközölt tanítófizetés felemelés folytán változás alá jött 
tanító díjlevelet törvényes alakban állítsa ki, s azt jóváhagyás végett a nt. egyházme-
gyei hatósághoz terjessze fel. 

Határozat: 
A kérdéses egyik tanítói díjlevél kiállításához egyháztanácsunk egyhangúlag hozzá-

járul, s annak a következőkben egybeállítását elhatározza. 

1 A presbiteri jegyzőkönyvek 1863-1900 között kelt példányai Fülep István tulajdonában 
vannak. 

2 Erdős Ignácz helyettes lelkész vezette a presbiteri gyűléseket mindaddig, míg az aktív 
tevékenységtől visszavonulóban lévő (s már hosszabb ideje szolgálatképtelen) Csipke 
Mihály helyét Széky Ádám - korábbi misztótfalusi lelkész - 1896. június 21-én el nem 
foglalta. A lelkészváltás megsürgetése ügyében egyébként 1896. március 12-én hozott 
határozatot az egyháztanács, hiszen - mivel „Erdős Ignácz helyettes lelkész úr az összes 
lelkészi teendőkkel megbízatott,... az iskola vezetésében nagy részben akadályozva 
van..." 
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Évi fizetésül megállapíttatik: 
1. A tanító alapítványi pénztárból fizetendő 400frt-
2. Az egyházi pénztárból 16 frt-
3• 400 öl házikert használata 
4. Két öl kemény és egy öl puha tűzifa udvarra szállítva-
5. Tisztességes lakás, mely áll három padozott lakószoba, külön konyha és sütőház, 

pincze, kamra, továbbá fáskamra, sertésól és istálló-
6. A házikertben 150 öl területű faiskola jövedelme felerészben. 
Kötelessége: 
1. Tanítja a kötelezett tanterv szerint az egyháztanács által vezetésére bízott osztá-

lyokat, s az ismétlőiskola-köteles növendékeket. 
2. Templomi éneklés vezetése a társtanítóval hetenként felváltva, s annak akadá-

lyoztatása esetén úgy a templomi, mint temetési szolgálatokat végezni, s három ka-
nonikus órán lelkészi szolgálatot teljesíteni. 

3• A házikertben 150 öl területű faiskola gondozása s gyarapítása a tanítványok-
oktatásával egybekötve. 

Mely ezen határozat alapján a törvénynek megfelelő díjlevél kiállítására, hitelesíté-
sére elnökség ezennel felhatalmaztatik. 

Kelt mint fent. 
Erdős lgnácz lelkész, Szabó Károly, Illyés Áron, Szabó Imre, Őri Sándor, Szabó Ist-

ván, Széles István, Rádi János, Széles Mihály, K. Széles István. 
Az idézett szövegből kiderül, hogy az egyháztanács két tanító munkájával számolt. 

A tanítói létszám kiegészítése (társtanító beiktatása) azonban csak az új oktatási évben 
valósulhatott meg. A korabeli viszonyokat jól jellemzi az a testületi ülés, mely Szilágyi 
Lajos ideiglenesen választott tanító kérelmét tárgyalta, aki 60 forint előleget kért, hogy 
„ügyeit rendezhesse, s állomását mielőbb elfoglalhassa". Ügyében az egyháztanács az 
alábbi döntést hozta: 

„Egyháztanácsunk elhatározta, hogy 50 frt-ot a debreceni tanító képezde Nagytisz-
teletű igazgatóságához küldi, hogy a nevezett egyént hívassa színe elé, s kérdje meg 
tőle, van-e szándéka a matolcsi ideiglenes tanítóságot elfoglalni, ha elfogadja, ren-
dezze belőle adósságát a nevezett egyénnek, s a fentmaradt összeget útiköltségül adja 
át, s a végbizonyítványt a matolcsi egyház elöljáróihoz küldje el. 

Jegyzőkönyvi adatok szerint bevett szokás volt alapítványi pénzekből vásárolt tan-
szereket „ingyen és tulajdonul a gyermekek közt az iskolai szék felügyelete mellett 
kiosztaniA következő alábbi dokumentum szerint a presbiteri gyűlés foglalkozott 
Tóth Imre tanító előterjesztésével, melyben az a taneszközök és tankönyvek beszerzé-
sére 100 forint kiutalását kéri. A határozat szerint „Az iskolai taneszközök és tanköny-
vek bevásárlására az iskola alappénztár 1896. évi kasszajövedelméből 100 azaz 
egyszáz forint kiadatni határoztatott; ezen összegnek kiadására Szabó Imre iskolai 
pénztárnok felhatalmaztatott - kijelentésével annak, hogy az ezen összegből vásár-
landó taneszközöket és tankönyveket illető tanító úrnak egyháztanács előtt felmutat-
ni, s szabályszerű leltár mellett számadás alá tartozandónak jelentetik ki"} 

Természetesen az „ingyen-könyvek" önmagukban még nem tették feltétlenül nép-
szerűvé és látogatottá az iskolát. Előfordult bizony az is, hogy a presbitériumnak a 
gyermekek gyakori hiányzása miatt büntetéseket kellett kirónia a szülőkre. Ezeket a 
mulasztásokat feltehetőleg az okozta, hogy az őszi betakarítási munkák során a csalá-
dok (dacolva a törvénnyel) kényszerűségből még mindig igénybe vették a gyermekek 

3 Részlet az egyháztanács 1896. augusztus 30-án tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 
'' Részlet az egyháztanács 1896. január 27-én tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 
^ Részlet az egyháztanács 1896. augusztus 16-án tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 
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munkáját. A testület a büntetések kirovásakor igyekezett humánusan eljárni.6 Az így 
befolyt összegről pedig akként rendelkeztek, hogy azt „az iskola alappénztár kezelő-
jének"7 kell átadni. 

De nemcsak a hiányzások okoztak problémát a tanítók számára. Vihart kavart pél-
dául az az eset is, amikor az egyik tanító (Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás című novellá-
jában megírt történethez hasonlóan) nevelési illetve büntetési célzattal a tanítás befeje-
zése után is az iskolában marasztalta egyik növendékét. Ezzel az önmagában köznap-
inak tűnő esettel a millenniumi év utolsó napján kellett foglalkoznia a presbitérium-
nak: „Egyház-községi bírósági ülés alakult az egyháztanács tagjaiból, s tárgyalta a 
következő ügyet: Tóth Imre tanító úr panaszolta, hogy Rádi Pálné - mivel lányát 
fennmarasztotta az iskolában - tanúk hallatára azt mondá, hogy talán valamit akar 
vele csinálni. '8 

Hogy a szóbeszédnek elejét vegyék, s a becsületében sértett tanítónak igazságot 
szolgáltassanak, a presbiterek az alábbi döntést hozták: „Egyházi bíróságunk a vádlot-
tat megintette s megfeddte, s ezenkívül 2 frt pénzbírságban marasztalta el." 

Bár az idézett dokumentumok csupán egyedi eseteket villantottak fel, a bennük 
foglaltakból talán mégis következtethetünk arra, hogy miféle gondokkal, problémák-
kal kellett megküzdenie a múlt század végén egy falusi tanítónak. 

Oláh András 

Zúduló sasok címmel kiállítás látható a gyulai Erkel Ferenc Múze-
umban, 1996. október 6-ig. A kiállított anyagok az új honfoglalók (besenyők, 
kunok, jászok) történelmét és műveltségét mutatják be elsősorban a középkori 
Alföld és a Mezőföld területén. A gazdag és értékes kiállítás jól kiegészíti az 
Árpád magyarjainak honfoglalásáról alkotott képünket. 

A kiállítás anyagáról tanulmánykötetnek is beillő katalógus készült, melynek 
tanulmányai felölelik a témakör valamennyi területét. 

Pálóczi Horváth András Nomád népek a kelet-európai s teppén és a közép-
kori Magyarországon értekezik, Hatházi Gábor Besenyők és kunok a Mezőföl-
dön témát dolgozza fel, majd Selmeczi László három tanulmánya következik: 
Régészeti kutatások a Nagykunságon, A jászok betelepülése a régészeti leletek 
tükrében és A magyarországi jászok régészeti kutatása. 

A kötetet a múzeum igazgató, Havassy Péter Katalógusa és Kronológiája zár 
ja, valamint irodalom- és rövidítések jegyzéke egészíti ki. 

6 Az 1897. január 4-én fölvett jegyzőkönyv tanúsága szerint „Szabó Károly volt gondnok 
előterjeszti, hogy Nagy Péter és Szabó Áron mint iskolamulasztásért bírságolt szülék 
büntetésdíját a presbitérium, mint iskolaszék, engedje el". A presbitérium végül úgy 
döntött, hogy a kirótt büntetés felétől eltekint. 

7 A kérdéssel az 1896. deczember 13-án tartott gyűlésen foglalkoztak a presbiterek. 
8 Részlet az egyháztanács 1896. deczember 31-én tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 
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Száz esztendeje 
született Márton Áron, 
Erdély apostola 

Amikor a közönséges ész egyházi tekin-
télyről beszél, akkor azt valamiféle uralmi 
helyzetben képzeli el, melyből a pozíció 
birtokosa ítéleteket oszt és rendelkezik a 
világ felé. Az eféle hamis tekintély politikai-
lag is megerősítve immanens érdekharcok 
középpontjába állítja az egyházat, amivel az 
el is veszíti a valós tekintélyét. E valós tekin-
tély sokkal inkább fakad a hatalmasok által 
kiméit sors vállalásából, mint az ővelük való 
összefonódásból. Pedig ami az egyház törté-
netében hiteles, az mindig a kicsikkel, a ki-
semmizettekkel, az elnyomottakkal való 
közösségvállalást és soha nem a hatalmasok-
kal való szövetkezést jelentette. A Saulból 
Pállá átalakult apostol névváltozása fejezi ki e különbséget a legszebben; a Saulosz jelenté-
se: magát riszáló, ágaskodó; a Paulosz jelentése pedig: kicsi, apró, rövid, megszűnő. 

Ezt az igazságot a társadalomba ágyazva elmondnatjuk, hogy az egyház leghitele-
sebb állapota mindig a kisebbségi helyzet tudatos vállalása volt, amivel tudatosan 
hárította el magától az uralmi pozíciókat, hogy „hatalma" ne erő legyen (2. Kor. 12,10 
és 13,9), hanem szellemi és lelki nagyság. Ezt látjuk az első keresztény századok 
idején, amikor az ókeresztény közösségek üldöztetésben, erőszakot szenvedve is 
hatalmasabbnak bizonyultak, mint üldözőik. De erről tanúskodik a török hódoltságban 
a ferences barátok és a protestáns prédikátorok által megőrzött hit, és a kommunizmus 
idején üldöztetést, elhallgattatást, lenézettséget vallalók sora is. 

Ha itt, a mai magyar nyelvterületen olgan személyt keresünk, aki saját életével jel-
képezi az egyháznak ezt a valós tekintélyét, akkor aligha gondolhatunk másra, mint 
Márton Áron erdélyi katolikus püspökre, akinek halála óta már tizenhat esztendő telt el 
- de emléke máig elevenen él, nem csak szülőföldjén, hanem mindenhol, ahol magya-
ml szólnak, tekintelyét elismerik a más nyelven beszélők, a románok és németek is, 
elismerik a más hitet vallók, vagy az istenhittől távol állók is. Háromszoros kisebbséget 
vállalt: mint romániai magyar - a nemzetit; mint katolikus - a görögkeleti államvallás 
mellett a felekezetit; és mint keresztény ember vállalta a világnézeti kisebbséget is a 
kommunizmus évtizedeiben. 

Márton Áron 1896. augusztus 28-án, a szeékelyföldi Csikszentdomokoson született. 
Itt, a Hargita és a Csiki-havasok között, a kristálytiszta hegyi levegővel szívta magába 
az egyértelműen tiszta, hamisságokkal nem elegyített, alkudozásra nem kapható élet 
követelményét. A Csíki-medencét övező hegyeket fenyőerdő borítja és a fenyő ott áll 
Márton Áron püspöki címerében is. A hajlíthatatlanságot fejezi ki, de egyúttal azt is, 
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hogy a nép csak közösségben maradhat meg, a közösségtől elszakadt ember ugyan-
úgy összeroppan, ahogy a hegycsúcsok felett végigzúgó vihar is a magányos fenyőt 
csavarja ki előbb. Szűkebb hazája megpróbáltatások földje, ahol nem csak a széllel 
szemben keményíti meg magát az ember, hanem az összetörni akaró, embert próbáló 
sorssal szemben is. Ugyanakkor népe nem csak szilajságra, hanem szelíd egymásba-
feledkezésre is képes. Márton Áron vonásain felfedezhetjük ezt az összesimuló kettős-
séget: erős szemöldöke és összeszorított keskeny szája a kemény akaratot, ugyanakkor 
meleg, fürkésző tekintete - Ruffy Péterrel szólva - az énekesmadarak szelidségét 
mutatja. 

Márton Áron az első világháború frontjairól hazatérve, 1919-ben kezdte meg teoló-
giai tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán, majd ennek elvégzése után 
1924-ben Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök pappá szentelte. Nyolc esztendei 
lelkipásztori gyakorlattal Mailáth püspök Kolozsvárra küldte, hogy legyen az ott élő 
katolikus egyetemi hallgatók lelkésze. A fiatal egyetemi lelkész az értelmiség nevelését 
úgy fogta fel, hogy a világi hívőnek, önálló apostoli küldetése van, amiben különös 
felelősség illeti a képzett rétegeket. Ez akkor, a két háboríi között, amikor a világi hívő, 
mint beavatatlan „laikus" a lelkipásztori munka csendes tárgyát jelentette, a legkorsze-
rűbb egyházi szemlélet volt. Hogy a világi hívőnek a papokéhoz hasonló keresztény 
méltósága van, a világegyházban majd csak a II. vatikáni zsinat eredményeként, évti-
zedekkel később vált elfogadott gondolattá. Márton Áron vagy harminc évvel megelőz-
te a korát: már az 1930-as évek elején a II. vatikáni zsinat szellemében gondolkodott. 
(A katolikus egyházban sokan ma sem gondolkodnak a zsinat szellemében, sokan ma 
is papi méltóságról beszélnek világi méltóság nélkül, ami így puszta hegemónia, 
vagyis uralmi helyzet.) 

Márton Áron folyóiratot is alapított azért, hogy elképzeléseit széles körben megva-
lósíthassa. Azt ismerte fel Márton Áron, hogy Erdélyben a tudomány nem korlátozód-
hat a beavatottak szűk körére, hanem másokat is beavat - vagyis a tudomány feladata, 
hogy népműveléssé nemesüljön. A tudomány így laicizálódik, ami legfeljebb a szno-
bok számara lehet pejoratív jelentésű, hiszen a„laikus" (laikosz) szó jelentése: néphez 
tartozó. Márton Áron folyóirata, az Erdélyi Iskola a tudományos munkát kötötte össze a 
népművelői igénnyel, olyan tudósok dolgoztak ide mint György Lajos, aki kolozsvári 
nyelvészként volt a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Domokos Pál Péter zenetu-
dós-folklórista, a moldvai csángómagyarok vándorapostola, Venczel József szocioló-
gus, aki gimnazistaként Domokos Pál Péter, egyetemi hallgatóként Dimitrie Gusti 
taníntványa volt, később Márton Áron perének egyik vádlottja (tizenkét évet töltött 
börtönben), Biró Vencel történész, a magyar középkor tudósa, erdélyi piarista tarto-
mányfőnök (1945-től néhány évig a kolozsvári Bolyai Egyetem Bölcsészkarának 
dékánja), vagy Bitay Árpád nyelvész, művelődéstörténész, aki összesen körülbelül 
húsz nyelvet ismert . Márton Áron azért indította útjára az Erdélyi Iskolát, hogy üres 
szavak és az elesettséget nem szüntető sirámok helyett valóságos lehetőségeket nyújt-
son a másfél évtizeddel korábban kisebbségi sorsba jutott erdélyi magyarság értelmi-
ségének, az egymásról mit sem tudó, helyi és egyéni kezdeményezéssel próbálkozó, a 
népművelés és a kisebbségi politika terén szervezetlen papoknak, tanítóknak, kánto-
roknak, akik pedig állapotukból eredően népművelői hivatást is birtokoltak. Venczel 
József úgy emlékezett vissza 1942-ben az 1933/34-es évekre, mint a kisebbségi 
„belpolitika" megerősödésének idejére, ami már nemcsak passzív védekezés volt a 
kisebbségi elnyomás ellen, hanem kialakult a romániai magyarság tevékeny önépítő 
programja is. Venczel József szerint mindez nem születhetett volna meg az Erdélyi 
Iskola Márton Áron által meghatározott programja, a minőségre és értékteremtésre 
irányított pedagógiai és szociális törekvése nélkül. 
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Márton Áron a népben élő belső, tennészetes energiák felszabadítására törekedett, 
arra tehát, amit a korabeli Erdélyben a festőművész Nagy Imre, a grafikus Gy. Szabó 
Béla, a szobrász Szervátiusz Jenő, az építész Kós Károly, a levéltáros Kelemen Lajos, az 
író Tamási Áron, a nyelvész Szabó T. Attila, vagy a folyóirat közvetlen munkatársai 
közül Domokos Pál Péter és Venezel József is megvalósított. A saját értékekre alapozva 
az erdélyi magyar társadalom polgárosodástát szolgálta. A n é p nyelvén szólt a néphez 
úgy, hogy ezáltal a már kialakult városi/polgári kultúrák mellé állította azt, velük 
egyenrangúan. Csak olyan pap lehetett erre képes, aki nem „leereszkedett" a néphez, 
hanen ő maga is velük, közöttük élt. A nép érzésvilágát értve, a nyelvét beszélve 
annak a sorsát is vállalta — egészen az üldöztetés megvalósulásáig, a börtönig. 

Márton Áron nemcsak szerkesztette az Erdélyi Iskolát, hanem egyúttal a legszorgal-
masabb tanulmányírónak is bizonyult. Az első világháborúból sebesülten leszerelő 
hadnagy papi pályára lépve távol került a népet sújtó problémák erőszakos megoldá-
sától, sokkal inkább az erőszakmentesség apostola lett. írásainak vissza-visszatérő 
motívuma az, hogy a két háború között felnőtt korba érő erdélyi nenzedék háborús 
neveltetésű korosztály, amely akkor szerezte a világról a meghatározó tapasztalatait, 
amikor az apák nemzedéke a világháború frontjain harcolt. Ezért érthető, hogy Márton 
Áron, aki az első világháború utáni világméretű erkölcsi talajvesztés ellenében bonta-
koztatta ki tevékenységét - amely talajvesztést Erdélyben a kisebbségi lét reményte-
lenségének a látszata is kiegészítette - , tudta, hogy csak egy egész nemzedék újbóli 
kereszténnyé nevelésével teremthet folytonosságot szülőföldje társadalmában. Az 
emeli Márton Áront kora sok más szellemi vezetője fölé, hogy az erkölcsi identitást 
odahelyezte az egyébként letagadhatatlanul szükséges nemzeti identitás mellé, amivel 
zűrzavaros ideológiáktól szabadította meg az övéit. De azt is látta Márton Áron, hogy 
aki népben gondolkodik, az nem fogadhatja el a társadalmi rétegződésben jelentkező 
igazságtalanságokat: arról ír egy helyen, hogy a nemzet pusztulása ott kezdődik, ahol 
igénybe veszik a nép munkáját a kultúrák építéséhez, de nem részesítik a kultúra 
tartalmából a népet. Éppen az ilyen törekvésekkel fordult szembe Márton Áron, 
amikor arra törekedett, hogy felszabadítsa a nép kulturális értékeit egy minőségi ugrás 
számára. A XX. század erkölcsi válsága tulajdonképpen érték-rendi válság. Abban áll 
ez, hogy az értékek az érdekek alárendeltségébe kerülnek - vajon nem ugyanebben 
áll-e napjaink válsága? Márton Áron azonban tisztán látott ebben a zűrzavarban. Nem 
beszélt nemzeti öncélúságról, a nemzeti érdekeket erkölcsi, vagyis érték-összefüggé-
sekben határozta meg. Ez állította szembe őt már a harmincas években a nácizmussal. 
Ugyanakkor azt is tudta, hogy megújulás csakis a nép saját értékeiből lehetséges, 
vagyis nem fogadta el az idegen mintákat. Ez pedig a kozmopolita szellemű nemzet-
közi szocializmussal állította szembe őt. 

A kisebbségi erkölcs a hatalommal szemben a minőséget, az ordas eszmékkel 
szembe pedig a szelídséget állítja. Ez a keresztény humánum állította szembe Márton 
Áront a készülődő újabb háborúval, melynek veszedelmeire m é g kitörése előtt figyel-
meztette az erdélyi magyar társadalmat. „A népek gyilkos versengésének vagyunk tanúi 
és egyben megélői. A népeket meghatározó természetes különbözőségek ellentétekké, az 
ellentétek pedig természetellenes gyűlölködéssé fajultak, s félelmetesen kavarognak, az 
emberiség feje fölött meggyűlt viharfelhők. Senki sem tudhatja mi lesz, ebből a világva-
júdásból mi születik meg. De egy biztos:• akár győz a békés belátás, akár bekövetkez-
nek. a készülő katasztrófák, a mostani kavargásból a jövőbe csak azok a népek ment-
hetik át az életüket, amelyek munkába tudják állítani összes szellemi és erkölcsi 
erőiket' - olvashatjuk a kolozsvári Hitel lapjain annak tanúságaképpen, hogy Márton 
Áron érzékeny lelkiismerete előre látta, hogy merre torzul a világ, és hallatta hangját 
már a háború kitörése előtt is. A népek iránti felelősség késztette erre. 
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A püspökszentelés után, szüleivel. 1939. február 12. 

Isteni rendelésnek tekinthetjük azt, hogy 1938 karácsonyán a pápa éppen őt, az ak-
kor 42 éves papot találta alkalmasnak arra, hogy betöltse a gyulafehérvári püspöki 
széket. Márton Áron munkája akkor már évek óta hatással volt az egész erdélyi magyar 
tásadalomra, figyeltek szavára a más hitet vallók is. Ekkor már évek óta azon munkál-
kodott, hogy ez a társadalom érettebben nézzen szembe a kihívásokkal, hogy ne a 
számbeli fölény, ne a hatalmi érdek, hanem a minőség legyen a meghatározó. A 
háború kitörésekor ő volt az erdélyi római katolikusok püspöke, így a leghitelesebb 
személyként szólhatott az elszabadult embertelenség ellen - talán elsőként egész 
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Európában! „ Úgy érezzük, mintha az eseményekben, melyek az ősz elején kirobbantak 
és megremegtették egész Európát, egy sötét végzet kelt volna fel, hogy végrehajtson egy 
szörnyű ítélelet az emberiségen. (...) Az idők Urának, az Úr Jézusnak a szavaival 
felelek: ne fogyatkozzék meg a ti hitetek testvéreim, s ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölhetik, de a lélek fölött nincs hatalmuk.! Vannak, akik. reményükben megtorpan-
tak, az erőszak győzelme láttán hitükben ingadoznak. Ne legyetek, kicsinyhitűek, 
testvéreim, ne ejtsen tévedésbe a hatalom látszata! A hatalom Istentől van..." - mondta 
Márton Áron 1939 novemberében egy katolikus gyűlésen és beszéde nemzetközileg is 
az egyik első háborúellenes tiltakozás volt! (Erdélyi Iskola, 1939 november-december). 
Volt bátorsága 1939-ben vállalni a hiteles Európaiságot! Tette erkölcsi és történelmi 
jelentőségű tény: mint tudjuk, az előző évben a nyugati demokráciák Hitler javára 
bocsájtották áruba Európa keleti felét. Márton Áron - az önös emberi érdekeket tekint-
ve teljesen esélytelenül - , nemcsak egy diktátorral, de a világuralmi tendenciákkal is 
szembehelyezkedett. Az érdekek és az értékek egyenlőtlen küzdelmében már kezdet-
ben az értékek mellé állt. 

Márton Áron egyértelműen elutasította az embertelenségeket akkor is, amikor azok 
Magyarországon jelentkeztek. 1944. május 15-én megkezdődött a hazai zsidóság 
deportálása, az erdélyi katolikus püspök pedig az egész magyar nyelvterületen első-
ként bélyegezte meg a készülő tömeggyilkosságot. 1944. május 18-án a kolozsvári 
Szent Mihály templomban - melynek 1938-ban a plébánosa volt és ahol 1939- február 
12-én püspökké szentelték - nemcsak tiltakozott, hanem erkölcsi útmutatást is adott, 
majd néhány nap múlva a magyar belügyminisztertől, a Kolozs megyei főispántól és a 
kolozsvári rendőrfőkapitánytól levélben követelte a deportálások leállítását. Ha az 
európai háborúellenes katolikus mozgalmat nézzük, akkor Márton Áront, akit soha egy 
percre sem tévesztettek meg a véres illúziók, aki már évekkel a háború előtt szembe-
szállt az embertelenséggel, majd amikor az elszabadult, akkor mindig elsőként tiltako-
zott, Márton Áront az egyszerű székely földművesek gyermekét ott látjuk a lengyel és a 
holland püspökök, a német Faulhaber bíboros és Apor Vilmos győri püspök mellett. 

Ezt a kritikus és erőszakmentes szellemet őrizte Márton Áron 1945 után is. Az egy-
háznak semmilyen evilági hatalmi funkciót nem tulajdonított, nem is tekintette azt 
öncélnak, hanem sokkal inkább az erőszakos világ megváltoztatását célzó eszköznek 
látta azt. Ez a magyarázata annak, hogy a világgal szemben megfogalmazott kritikáját 
összekötötte a keresztény társadalmak kritikájával. A második világháború után a 
progresszív katolicizmus felvetette a kereszténségnek az embertelenségekért viselt 
felelősségét: Márton Áron ebben is az elsők között volt. Míg a feudális/barokk szelle-
miségű, öncélú egyházfelfogás hajlamos volt a saját tökéletességének tudatában élve a 
„bűnös világ" felé ujjal mutogatni, addig Márton Áron inkább az egyháznak a világ 
iránti felelősségét, elkötelezettségét érezte át, amihez el kell utasítani a képmutatást és 
a „félkereszténységet", az egyház szüntelen megújulását szolgálva ezzel. „Bizonyos 
mértékben mindnyájan felelősek, vagyunk azért, ami történt: a mai társadalom téves 

fejlődéséért, az okozott károkért és az erkölcsi emelkedettség hiányáért. A keresztény-
séggel sokszor csak parádéztunk, alkalmi köpönyegként viseltük, de törvényeit egyéni 
életünkben sem követtük és főképp eltürtük azt, hogy a keresztény elveket a közéletből 
minden légyeges vonatkozásban kiküszöböljük." E szavak 1945- október 28-án Ko-
lozsváron hangzottak el és a beszéd arról tesz tanúságot, hogy Márton Áron nem 
osztotta kétfelé az emberiséget, nem állította szembe egymással a „pogány bűnösöket" 
és a „makulátlan keresztény társadalmat", mert a kereszténységnek kétezer évvel 
Krisztus után erre még mindig nincs senmi alapja. Az elszigetelt és távoli Erdélyben élő 
Márton Áron hasonló szellemiséget képviselt, mint például a francia újkatolicizmus, 
vagy a II Vatikáni zsinatot előkészítő új teológia. Bizonyságát adta ezzel annak, hogy a 
Keletre kényszerített kicsi Erdély nem szakítható el a nyugati szellemi áramkörből. 
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Az egyháznak Jézus Krisztus rendelése szerint nem az uralkodás, hanem a szolgálat 
a feladata. Ha Márton Áron nyilatkozataiban azt keressük, hogy milyen fogalmat 
alkotott az egyház és a világ viszonyáról, akkor felismerjük az evangéliumi egyensúlyt, 
ami szerint az egyház nem a világ szerint, tehát nem a világ elvárásait követve él, de 
ugyanakkor nem is állhat életidegenül a világ előtt, nem zárkózhat el attól. Az egyház 
a világ szolgálatára van, mégpedig az evangélium normái szerint. Kérdés az, hogy a 
totalitárius rendszerek mit kezdenek ezzel az elvvel. Nyilvánvaló, hogy e rendszerek 
számára nem fogadható el ez az evangéliumi (Mt. 7,14) egyensúly. A diktátorok a 
világtól életidegen egyházakat készségesen elfogadják, mert azok nem sok vizet 
zavarnak számukra. Ha pedig mégis szóba kerül az egyház és a világ viszonya, akkor a 
diktátorok arra törekednek, hogy az egyház a világi normái, azaz részérdekei szerint 
éljen, mégpedig a rendszer részérdekeit követve. Az ő számukra az már elfogadhatat-
lan, hogy az egyház az evangélium normáit kövesse, mert azok nem igazolnak semmi-
lyen részérdeket. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy ahol a világi hatalom 
elfogadja az egyház világban való tevőleges jelenlétét, és normákat sem állít ehhez az 
egyház számára, ott már nem beszelhetünk totalitárius rendszerről. 

Márton Áronnak a világi hatóságokkal való összeütközései mögött mindig az állt, 
hogy a fenti evangéliumi egyensúlyt, keskeny utat követte. Nem volt hajlandó elzár-
kózni a világ által felvetett problémák elől, ugyanakkor a hatalmi részérdekekre sem 
volt tekintettel. Ez történt már 1944 májusában is, amikor a korabeli hatóság az üldö-
zött zsidók védelmezése miatt, Márton Áronnak a Magyarországról való kiutasításán 
gondolkodott. És ez történt a kommunizmussal való összeütközésekor is, ezzel „vívta 
ki" Márton Áron az életfogytiglani ítéletét és bebörtönzését. 

A negyvenes évek második felében az egyház autonómiájának megőrzéséért vívott 
küzdelem töltötte ki Márton Áron életét. A kommunista hatalom előretörésével mind-
inkább teret nyert az a törekvés, ami az egyházat a világi hatalom eszköztárába kívánta 
rendelni. Márton Áron az 1945 Krisztus Király ünnepén mondott, idézett kolozsvári 
beszédében a legkorszerűbb keresztény antropológiai felfogással, az ember istenkép-
másságának bibliai elvéből az egyéni lét autonómiáját vezette le. Az emberi személy 
„teljes értékű önrendelkezésű jogok tulajdonosa, tiszteletet parancsoló határpont, Isten 
szeme fénye..." Ebből következik, hogy az állami intézmények abból nyerik hitelüket, 
hogy támogatják ezt az autonómia-igényt. Ha az állam nem hajlandó erre, akkor méltó 
a bírálatra és az ítéletre, mert ahogy az egyház sem, úgy az állam sem lehet öncéllá, 
szintén csak eszköz a közjó megvalósítására a ma élő nemzedékeknek vállalniok 
kell, hogy az állam feladatai körül felburjánzó hamis elméletek káros hatásait kimu-
tassák, a tévedéseket eloszlassák, és az államhatalom alá erkölcsi alapot vessenek..." — 
mondta ki Márton Áron 1945 októberében és érthető, hogy ez a tisztánlátó, kétes 
alkudozásokra nem kapható püspök a diktátorok veszélyes ellenfelévé lett. 

Ahogy az egyének számára autonómiát követelt Márton Áron, úgy igényelte ezt az 
egyház részére is, mert az nem lehet semmilyen politikai részérdek függvénye. Etéren 
is az evangéliumi keskeny utat járta. Nem kereste az összeütközés lehetőségét a világi 
hatalommal, ahogy azt egy bizonyos politikai katolicizmus elvárta volna tőle, vagyis 
Márton Áron nem tért ki a tárgyalások elől. Kereste a békés megegyezés lehetőségét, 
de eközben semmilyen téren nem rendelte alá az egyház küldetését a hatalmi igé-
nyeknek, amint azt a szocialista világban 1950 táján kialakult, másfajta politikai katoli-
cizmus jónéhány országban megtette. A csiksomlyói plébánia História Domus-a ponto-
san beszámol az 1949-es esztendő huzavonáiról, melyek a püspök és az államhatalom 
között zajlottak. Márton Áron ezekről a legendássá vált 1949-es pünkösdi búcsú alkal-
mából pontosan beszámolt a csiki papságnak, erről pedig feljegyzés készült a somlyói 
História Domus-ban. Június 12-én délutánra Kegyelmes Atyánk összehívta a felcsiki 
és az alcsikipapságot, ismertette a Statutum kérdést, mely az egyház és az állam kö 
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Márton Áron megérkezik az 1949-es csíksomlyói pünkösdi búcsúra 

zötti viszonyt lett volna hivatva rendezni. Kijelentette, hogy már a kormány kívánsá-
gára átdolgozta és elmegy a végső határig a békés együttműködés érdekében, de ha 
olyant kívánnak, ami szent hitünkkel és az egyház érdekével ellenkezik, abba soha 
bele nem egyezik. A sok mende-mondából ez az igazság. Azután kijelentette, hogy 
minden eljövendő eshetőségre megtette az intézkedést." (Ezek az intézkedések annyit 
jelentettek, hogy saját letartóztatása esetére kinevezte az utódait.) 
Márton Áron egy gyimesi és felcsíki bérmakörútról érkezett az 1949-es pünkösdi 
búcsúra, Csiksomlyóra. Csikszerntmiklósra a gyimesi csángó keresztaljával (a somlyói 
búcsúra zarándokló gyalogos csoporttal) érkezett, ahol már voltak olyan hírek, hogy a 
rendőrség Márton Áron elfogására készül. Ezért itt lóra ültették a püspököt, lovát 
székely legények tömege fogta körül és a püspököt ilyen módon védve érkeztek meg 
a csiksomlyói kegytemplom előtti térre. A búcsú során a hatóság nem férhetett Márton 
Áronhoz, viszont amikor Somlyóról eltávozott, már tettek egy kísérletet a letar-
tóztatasára. A História Donus erről is beszámol: Június 13-án, a székelyudvarhelyi 
autó tulajdonos, Serbán 10 órakor eléállott és arra vállalkozott önként, hogy a Ke-
gyelmes Urat hazaszállítja Gyulafehérvárra. Állítólag a kommunisták Csíkszeredában 
le akarták tartóztatni, evégből a csíksomlyói községházán a telephonnál lesték az 
indulást, mikor indult jelentették, és a szeredai készültség felkészülve várta. A Kegyel-
mes Úr azonban nem érkezett, mert Serbán a gymnásiumnál Tapioca felé fordult és 
az erdőalji úton kikerülve Szeredát, ment neki a Tolvajosnak. 

Mikor észrevették ezt a kommunisták, utána iramodtak, de lemaradtak. így lett vége 
a felcsiki 1949-es bérmaútnak, mely a történelem lapjaira kívánkozik." Végül 1949. 
június 21-én tartóztatták le, amikor Gyulafehérvárról Bukarestbe indult, hogy a 
statutum-kérdésről folytassa a tárgyalásokat a kormánnyal. 

Márton Áront hazaárulással vádolták, azt állították, hogy Magyarország számára 
akarta átjátszani Erdélyt. A reálpolitika ismeretében e vád nevetséges, még akkor is, ha 
Márton Áron — például az 1946-os csíksomlyói pünkösdi búcsún - beszélt a népek 
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önrendelkezési jogáról, arról az elvről, melyet a XX. században akár a nagyhatalmak, 
akár a román politikusok annyit emlegettek. Márton Áron azonban nem beszélt konk-
rét területekről, melyekről a politikusok alkudoztak, csak az elvet hangsúlyozta a 
kisebbségi jogokkal együtt - hiszen tudta, hogy nincs az az önrendelkezési elv, amely 
minden egyes ember igényeit kielégíthetné. Azokról az emberi jogi elvekről, melyek 
1945 és 1949 között gyakran szerepeltek Márton Áron beszédeiben és körleveleiben, 
1963-ban XX3II. János pápa ír a Pacem in terris című körlevelében. Amivel vádolták 
Márton Áront, az tehát jogállamban nem lehet büntetési tétel. Egyszerűen csak útjában 
állt a hatalomnak az a püspök, aki romániai magyarként akár Groza miniszterelnökig 
elment a nemzetiségi jogok érvényesítéséért, kommunista országban élő püspökként 
pedig megőrizte a rábízott egyház autonómiaját. 1948-ban pedig, amikor a görögkeleti 
államvallású kommunista hatalom betiltotta az erdélyi katolikus románok egyházát, a 
görög katolikus egyházat - az ortodoxiába kényszerítve ezzel 1,6 millió embert -, 
Márton Áron körlevelet adott ki a betiltott görög katolikusok védelmében saját papjait 
és a római katolikus hívőket biztatva arra, hogy a román kormány és a román ortodox 
államegyház által üldözött román testvéreiknek amiben lehet, legyenek segítségükre. 

Mint minden más szovjet érdekszférába került államban, úgy Romániában is készü-
lőben volt a megegyezés az egyház és a világi hatalom között. Ez azonban a katolikus 
egyházat illetően Erdélyben és a Partiumban soha nem lépett életbe, mert ahogy az 
állam nem fogadta el Márton Áronnak az egyházi autonómiát védelmező tervezetét, 
ugyanúgy Márton Áron sem fogadta el az állam által kidolgozott és a katolikus egyhá-
zat hátrányos helyzetbe szorító elképzelést. Miután Márton Áront letartóztatták, meg-
próbáltak a papságból kikényszeríteni a megegyezést. Sikertelenül! A püspök letartóz-
tatása után titkos ordináriusok (egyházmegyei kormányzók) vitték tovább az ügyeket, 
akiket sorban szintén letartóztattak. Az állam azonban a legtöbb esetben nem is sejtet-
te, vagy hosszú ideig nem is sejtette, hogy ki az erdélyi püspökség éppen soros kor-
mányzója. így ment ez 1955-ig, amikor Márton Áront nemzetközi nyomás hatására - és 
egyes hírek szerint Petru Groza közbenjárására is - szabadlábra helyezték. Ez azonban 
soha nem történhetett volna meg, ha a papság a püspök távollétében „beadja a derekát". 

Az 1956-os magyar forradalom után ismét megkeményedett a hatalmi nyomás, ez-
rek kerültek börtönbe, közöttük nagy számban papok is. Márton Áronnak ekkor - talán 
nemzetközi tekintélye miatt - a házi őrizet jutott. 1957 júniusától 1967 decemberéig a 
gyulafehérvári püspöki rezidencia és a székesegyház területére korlátozták a mozgás-
szabadságát. Ezalatt ott lebegett a feje felett az újabb bebörtönzés és az országból való 
kiutasítás veszélye is - ami a hatalom részérói nyilvánvaló fárasztási taktika volt. Már-
ton Áron azonban nem fáradt bele az állhatatosságba! Ennek következtében a katoli-
kus egyház Erdélyben és a Partiumban háromszoros kisebbségben élve is mindvégig 
megőrizte az autonóniáját! A katolikus egyháznak negyven éven át nem volt állami 
elismerése, csak megtűrt állapota lehetett, de így is - vagy éppen ezért! - elmondható, 
hogy Románia egyetlen nyilvános és mégis autonóm intézményét negyven éven át az 
erdélyi és a partiumi katolikus egyházban láthattuk. 

Amit Márton Áron az életével megvalósított, azt kizárólag egyenes jellemének, egy-
értelmű szavainak köszönhette. A már idézett evangéliumi keskeny út, vagy egyensúly 
igénye Jézus más szavaiban is megjelenik: „Legyetek okosak, mint a kígyók, és tiszták 
(akeraiosz=keveretlen, tiszta, érintetlen, be nem szennyezett, egyértelmű; V.L.), mint a 
galambok." (Mt.10,16) A székely hajlíthatatlanság főpapi erénnyé válva is igazolta a 
jézusi igazságot: aki zavaros korban is tiszta, keveretlen, egyértelmű marad az őrzi meg 
saját magát és övéit a jövőnek. 

Vírt László 
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Márton Áron püspöki körlevele a 
betiltott görögkatolikus egyház védelmében 

Szám 2270/1948 
Jelen levelem a legközelebbi vasárnapon minden templomban, minden szentmisén felolva-

sandó. 
Krisztusban szeretett Híveim.' 
Hallgattunk és elhallgattunk többször dolgokat, mert vártuk, hogy békében, senkivel szembe 

nem kerülve dolgozhassunk, egy rendezett emberi élet építésén az evangélium hirdetésével és 
híveink valláserkölcsi nevelésével. Bizonyos események azonban nyugtalanságot és aggodalmat 
váltottak ki a lelkekben, ezért tájékoztatni akarunk titeket, nehogy minket is „néma kutyának" 
vádoljon a Próféta. 

A nyugtalanság egyik oka az az eljárás, amelyet görög katolikus testvéreink ellen alkalmaz-
tak az utolsó hetekben. Ezzel kapcsolatban egyes helyeken a mi liiveink között is az a riasztó 
hír terjedt el, hogy amint a görög katolikusokat a görög keleti vallásra visszavezették, annak a 
mintájára a latin szertartású római katolikus híveknek a protestáns vallást kell felvenniök. 

Krisztusban szeretett Híveim! Nincs semmi adatunk, és nem is tudjuk feltételezni, hogy en-
nek a híresztelésnek valamilyen alapja volna. Inkább azt kell feltételeznünk, hogy a hírt 
pusztán zavartkeltő kitalálás vagy pedig puszta képzelődés, mely a Jelizgatott kedélyekben 
született meg az események hatása alatt. 

Bármint álljon is a dolog, a figyelmeteket Jelhívom arra, hogy mind a Román Népköztársa-
ság alkotmánya, mind pedig az új vallásügyi törvény kifejezetten hangsúlyozza az állampolgá-
roknak a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogát. E törvények szerint az állampolgá-
roknak joguk van, hogy vallási meggyőződésüket szabadon kövessék és gyakorolják, és az 
állampolgárokat ezen joguk gyakorlatában nem akadályozhatják sem hivatalosak, sem magá-
nosok. Ha tehát bárki Jelelőtlenül vallásotok elhagyására szólítana Jel, ezen törvényekre való 
hivatkozással utasítsátok vissza. Nehéz helyzetben lévő görög katolikus testvéreinknek pedig 
legyetek tehetségetek, szerint segítségükre. Vállaljuk velük a testvéri szolidaritást, imádkozzunk 
érettük; templomainkat készséggel bocsátjuk rendelkezésükre, mert lelkünk mélyéből el kell 
ítélnünk a legszentebb emberi jognak, a vallásszabadságnak ezt a megsértését.. 

Katolikus szent hitünket ajándékképpen kaptuk a teremtő Istentől egyszülött Fia, Jézus Krisz-
tus által. Az Úr Jézus Krisztus vérével pecsételte meg mindazt, amit nekünk az Atya megbízásá-
ból kinyilatkoztatott tanításának a hirdetését és megváltó működésének a folytatását pedig az 
egy szent, katolikus Anyaszentegyházra bízta. Az Anyaszentegyház isteni rendeltetése mellett 
az apostolok és a vértanuk ezrei vérük hullatásával tettek tanúbizonyságot. A mi őseink a szent 
apostolok és vértanuk példáján buzdultak, amikor a katolikus szent hitet életük, árán is védel-
mezték. Méltatlanok, lennénk keresztény magyar őseinkhez, méltatlanok a katolikus keresztény 
névhez, méltatlanok a gyermekeink tiszteletére, ha csak egy is akadna közöttetek, aki gyáva-
ságból, emberi tekintetből, vagy Jöldi éwényből elárulná a katolikus Anyaszentegyházat és a 
katolikus szent hitet. „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárát 
vallja. " „Ne Jéljetek azoktól, akik a testet megölhetik, azoktól féljetek, akik a lelket ölik meg. " 

Krisztusban szeretett Híveim! Zavart és nyugtalanságot keltettek, egves újságok is bizonyos cikkeik-
kel. Az Apostoli Szentszék és a Román Kormány között 1928-ban megkötött egyezménynek, az 
úgynevezett Konkordátumnak a Jelmondása után ezek az újságok egyrészt azt írták, hogy a Konkor-
dátum a Katolikus Egyháznak a többi vallásokkal szemben kivételes helyzetet biztosított, amely 
kivételes helyzetet az egyenjogiíság érdekében meg kellett szüntetni; másrészt ugyanakkor azt hirdetik, 
hogy a római Pápa a reakciós román kormányokkal egyetértésben egyházmegyénk ősi szervezetének, 
az Egyházmegyei Tanácsnak, vagy régi nevén: az Erdélyi Római Katolikus Státusnak, a jogait korlá-
tozta. 

Krisztusban szeretett Hiveim! Azok előtt a jóakaratú emberek előtt, akik az elmúlt huszon-
nyolc esztendőt velünk együtt élték végig, nem kell bizonyítanunk, hogy nekünk katolikusoknak 
nem volt kedvezményes helyzetünk az említett idő alatt. A törvény és a jog tiszteletében nevel-
kedtünk, s amikor az új állam alattvalói lettünk, magunkkal hoztuk ezt a nevelést, magunkkal 
hoztunk egy Jejlett egyházi szervezetet, és magunkkal hoztuk a művelődésre való igényt. Ezen 
értékeinkhez természetesen az új helyzetben is ragaszkodtunk. Ti azonban jól emlékeztek 
azoknak az időknek a nehézségeire, hiszen szenvedő alanyai és egyben küzdő társai voltatok. 
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Elődeinknek és Nekünk azokban a harcokban, amelyeket vallásunkért és intézményeinkért 
vállalni kénytelenek voltunk. Jól tudjátok azt is, hogy ebben a jogainkért és intézményeikért 
szinte megszakítás nélkül folytatott küzdelemben legbiztosabb támaszunk, a Konkordátum, és 
egyetlen hathatós védelmezőnk a római Pápa volt. 

Nem szívesen térünk vissza a múltra, de emlékeztetnünk, kell a tényekre, amelyekre egyesek 
most nem akarnak emlékezni. Ezért, hogy a másik kérdésben is tisztán lássatok, emlékeztetünk 
titeket azokra a támadásokra, melyek, a kolozsvári román egyetem egyik tanárának, a nevéhez 
fűződnek. Könyvekkel, a cikkek özönével és hatósági beavatkozásokkal támadták meg egyház-
megyénk ősi intézményét és annak jogait. E támadások célja az volt, hogy a Státus működését 
megbénítsák, és elvegyék a maradványát is annak, a vagyonnak., amelyből iskolákat és nevelő-
intézeteket tartottunk fenn, és amely egyedüli eszközünk volt, hogy gyermekeink anyanyelvű 
oktatásáról a felsőbb fokon gondoskodjunk.. A megtámadott intézményt és vagyont a római 
Szentszék mentette meg azzal, hogy veszendő ügyünket védelmébe vette, a kormánnyal tárgya-
lásokat kezdett és a Státusnak új szabályzatot adott, ellátva azt legmagasabb tekintélyének, a 
biztosítékával és a nemzetközi egyezmények, jogi erejével. Az apostoli Szentszék által adott 
szabályzat alapján alakult meg az Egyházmegyei Tanács, és folyamatosan kezelte a Szentszék 
segítségével megmentett vagyont és intézményeket mostanáig. 

Az Egyházmegyei Tanács kezelése alatt volt nevelésügyi vagyont és intézményeket - amint 
erről már tudomástok van - az állam a többi katolikus iskolával és nevelésügyi vagyonnal 
együtt ez év augusztus havában átvette. Az iskolák és a nevelésügyi vagyon áttétele után az 
Egyházmegyei Tanács működését egy külön végzéssel főpásztori jogunknál fogva felfüggesztet-
tük és az ügyek ideiglenes vitelét az Igazgatótanács irodájára bíztuk személyes felügyeletünk 
alatt. 

Krisztusban szeretett Híveim! Az igazságot hirdettük és elidegeníthetetlen jogainkat védtük, 
valahányszor a szavunkat felemeltük. Nyíltan cselekedtünk, és nyíltan szólottunk, valahányszor 
ezt szükségesnek ítéltük. Rejtett utakon nem jártunk és titkos összeköttetéseket nem tartunk 
fenn. Az Anyaszentegyház Jézus Krisztuson, mint szegletkővön, és az apostolokon, mint alap-
zaton épült fel. Letéteményese és legfőbb őre annak a szent tanításnak és azoknak a kegyelem-
eszközöknek, amelyeket Jézus Krisztus a mi üdvösségünkre adott. Szent Péter utóda Jézus 
Krisztus rendeléséből vezeti az Anyaszentegyházat. Üdvösségünket és hivő népünk földi örök. 
boldogságát szolgáljuk, amikor Vele közösségben élünk.. Istentől rendelt feje Egyházunknak, 
nem politikai vezetőnk, politikai utasításokat nekünk, nem adott soha. Magatartásunkat az 
evilági dolgokban a változatlan és örök isteni törvények határozzák meg, ezeket követjük és 
vállaljuk Isten kegyelmével minden körülmények között. A templomot védjük, amikor legbelsőbb 
ügyeinket, egyházközségeink életét, hitünk gyakorlását, törvényes egyházi fegyelmünk és 
szervezetünk, sérthetetlenségét oltalmazzuk, és visszautasítunk minden kísérletet, - bármely 
oldalról jönne is az - amely egyházi szervezeteinket politikai célok szolgálatába kívánná 
állítani. 

Krisztusban szeretett Híveim! Bízunk, a ti hűségetekben. Bízunk abban, hogy tekintetből, 
vagy földi érdekből nem tesztek lelkiismeretetek szava ellen. Bízunk, abban is, hogy Jézus 
Krisztus ügyéért és igazságáért a megpróbáltatásokat is vállaljátok. Legyetek, erősek, és egyek a 
szent hitben, és imádkozzatok sokat a lelkipásztorokért. Hitvalló ősök utódai vagyunk, a 
megpróbáltatások útját sokszor jártuk, de templomunkat, hitünket, törvényeinket és jogainkat 
minden cselvetéssel szemben megvédelmeztük. Isten velünk volt, velünk, lesz és átsegít a mostani 
időkön is. 

Végezetül az apostol szavaival kérlek: „Testvérek, erősödjetek meg az Úrban az Ő erejének a 
hatalmából. Mindenkor Lélekben esedezzetek minden imádságban és könyörgésben, s amellett 
virrasszatok kitartással és esdekléssel az összes szentekért, valamint érettem is, hogy megfelelő 
beszéd adassék nekem, hogy kinyissam számat és bátran hirdessem az evangélium titkát, 
mikép az kötelességem." (Ef. 6. 10. 19-20.) 

„Kegyelem mindazoknak, akik megfogyatkozás nélkül szeretik a mi Urunk. Jézus Krisztust. 
Ámen." (Ef. 6, 24.) 

Gyulafehérvár, 1948. október 11, A Boldogságos Szent Szűz anyaságának, ünnepén. 

+ Áron püspök 
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A Tungsram Rt. első évszázada 
A hazai fényforrásgyártás zászlóshajójának múltja és jelene szervesen egybefonódik 

az elektrotechnika és villamosipar fejlődésével. 
A XVIII. és XIX. század felfedezései nyomán - a XIX. század első harmadától - sorra 

születtek meg a villamosenergia hasznosítását szolgáló alapvető ipari találmányok és 
alkalmazások, mint Silling elektromos távírója 1832-ben, Bell telefonja 1876-ban, 
Edison szénszálas izzólámpája 1879-ben stb. A bennük rejlő vállalkozói lehetőségek 
kiaknázására alapította meg a pesti születésű Egger Béla Bernát Bécsben 1865-ben 
első, majd Pesten 1872-ben második műhelyét. A Mechanische Werkstätte und 
Telegraphen-Bauanstalt bécsi cég budapesti távirdafelszerelési fióküzletét 1876-ban 
jegyezték be a cégbíróságon. A vállalkozás 1882-től Első Osztrák-Magyar Villam-
világítási és Erőátviteli Gyár Egger B. és Tsa néven közkereseti társaságként működött. 
A szénszálas izzók gyártásával Angliát, Franciaországot és Svájcot megelőző vállalatnál 
készült el 1884-ben az első hazai gyártású telefonkészülék. A termékek között csen-
gők, mikrofonok, villamos jelzőkészülékek és távirdafelszerelési cikkek egyaránt 
helyet foglaltak. Első sikerüket az 1885. évi országos kiállításon aratták. 

A Dorottya utcából 1887-ben a nagyobb Huszár utcai gyártelepre költöző vállalat 
izzólámpa részlegéből hívták életre 1889-ben a Villanyos Izzólámpagyár Rt.-t, míg a 
távirdaprofilt folytató mechanikai gyáregység közkereseti társaságként működött to-
vább. A két testvérgyár 1896. augusztus l-jétől Egyesült Villamossági Rt. név alatt 
üzemelt, termékskálája felölelte a villamos erőátvitel és a gyengeáramú villamosipar 
szinte teljes körét. A vállalkozás keretei a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és szövet-
ségesének, a tőkeerős Wiener Bankvereinnek bevonásával kitágultak. A vállalat a tele-
fonok és telefonközpontok gyártásában épp úgy meghatározó erőt képviselt, mint a 
vasútbiztosító berendezések előállításában a londoni Westinghouse Co.-val létesített 
gyártási együttműködés nyomán. Az 1899-ben megkezdett erősáramú motor és dina-
mógyártáson kívül erőtelepek sorát építettek, néhányat saját tulajdonban üzemeltetett. 

A sebesen fejlődő fényforrásgyártás 1902/03-ban már 6 millió db szénszálas izzót 
állított elő az alapításkori 1,16 millióval szemben. 1904-ben vásárolták meg - a műszaki 
fejlődéssel lépést tartva - a fényforrásgyártásban forradalmi változást hozó volfrám-
szálas izzók előállításának szabadalmát a bécsi Justh Sándortól és Hanaman Ferenctől. 
A volfrámizzók diadalútja az 1906-ban megindított tömeggyártással bontakozott ki. Az 
új korszak nyitányaként a vállalat nevét - 1906. március 23-án - Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági Rt.-re, a közismert Egyesült Izzóra változtatták, ezzel is jelezve, hogy a 
termékprofilban az izzólámpagyártás került az első helyre. A TUNGSRAM márkavéd-
jegy szót 1909-ben alkották meg, és azt 1912-től alkalmazták a termékeken. 1912-ben 
vették meg az amerikai General Electric cégtől a húzott szálú volfrámlámpák gyártási 
szabadalmát, majd a spiralizált volfrámszálas izzókét. 

A vállalat a szénszálas izzók értékesítésére 1903-ban alakult nemzetközi kartellben -
13 európai vállalat között - a harmadik helyet foglalta el, és 1907-től - miután a Ganz 
gyár beszüntette az izzólámpák gyártását - a hazai fényforrásgyártás éllovasa lett. Az 
egyre jobban szakosodó villamosiparban azonban elkerülhetetlen volt az erők kon-
centrálása. 1899-től ezért profiltisztításokat hajtottak végre. Elsőként az erősáramú 
profiltól váltak meg. Folytatója később a Magyar Brown Boweri Művek Rt. lett. Az 
újpesti Váci útra 1901-ben átköltöző vállalatnál a fényforrásgyártáson kívül már csak a 
vasútbiztosító berendezések és a telefónia profilja maradt meg. 

A műszaki fejlesztés szakadatlanul folyt az 1914-ben már 4 ezer fős vállalatnál. 1915-
ben vitték piacra az olcsó töltőgázú félwattos és húzott volframszálas izzókat, majd az 
argontöltésű, spiralizált volfrámszálas lámpákat a megszerzett amerikai gyártási szaba-
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dalom birtokában. Az első világháború alatti hadiipari célú fejlesztések nyomán 1917-
től a Telefongyár katonai rádióihoz Tungsram-elektroncsöveket szállítottak. 

Az első világháború után átrendeződött Európában az Egyesült Izzó gyorsan magára 
talált. 1921-ben tulajdonostárssá tette az amerikai International General Electric Co.-t, 
és negyedszázad alatt kiépítette világot behálózó Tungsram-konszernjét. 1943-ban 19 
országban már 15 vállalat csaknem 14 ezer munkással tartozott hozzá. A multinacioná-
lis nagyvállalat racionális fejlesztési és üzletpolitikája nyomán a nemzetközi fényforrás-
és elektroncsőgyártásnak számottevő tényezője lett. Vezető szerepet vitt az 1924-ben 
megalakult nemzetközi izzólámpa- és az 1934-ben létesült nemzetközi rádiócsőkartell-
ben. Termékeinek 80 %-át külföldi exportpiacokon értékesítette. Több devizabevételt 
hozott az országnak, mint az egész magyar mezőgazdaság. 

A külföldi tőke segítségével végrehajtott modernizációs (automatizációs) program 
során az Egyesült Izzó az 1940-es évek elejére 5 ezer fős létszámával évi 25 millió db 
izzólámpát és kb. 2,5 millió db elektroncsövet állított elő. A működés hatékonyságát 
fokozták az újabb tudatos profiltisztítások. 1925-ben a vasútbiztosító berendezések, 
1928-ban pedig a telefónia profiljától szabadultak meg, jóllehet az ekkor már az 
International Telephon and Telegraph Corp. (ITT) érdekeltségébe tartozó Western 
Electric céggel 1921-ben kötött és a manuális telefonközpontok rekonstnikcióját célzó 
licencszerződés nyomán Közép-Európában elsőként gyártottak rotary rendszerű 
korszerű telefonközpontokat. Miután azonban a telefontermékek fejlesztése merőben 
eltért a fényforrásokétól, ezt a profilt az ugyancsak ITT érdekeltségű Standard Villa-
mossági Rt. vette át. 

A korszerű fényforrás- és elektroncsőgyártást mozdította elő az 1922/23-tól megin-
dult gyárgépesítés a General Electric dokumentációjával, kezdetben még a 
telefóniaprofilhoz kötődően. A csereszabatos gép- és szerszámgyártáson kívül az 
újpesti gyár racionális termelési vertikumának kialakítását szolgálták a felvásárolt 
gyárak. 

Az újpesti fejlesztések elsősorban az izzószál tökéletesítésére és a töltőgáz minősé-
gének javítására irányultak. 1924-ben és 1931-ben a duplaspirál alkalmazását lehetővé 
tévő alaktartó volfrámszálat szabadalmaztatták, majd Bródy Imre jelentette b e 1930-
ban elvi jelentőségű szabadalmát gáztöltésű fémszálas izzólámpára. Az általa megalko-
tott és az 1936. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron bemutatott kriptonlámpa gyártása 
az ajkai kriptongyárban előállított kriptongázzal 1937-től lendült fel. Az első hazai 
higany-és kadmiumgőz lámpák 1936-ban készültek el, miként az első kísérleti neon-
csövek. 

Az 1920-as évek elejétől terjedő rádiózás új iparágak sorát hívta életre. Az Egyesült 
Izzó fel is figyelt a technika új vívmányára. 1922-ben szervezték meg a kísérleti elekt-
roncsőgyártó, az ún. audion osztályt, majd 1931-től az elektroncsövek ipari gyártását. A 
Tungsram-Western márkájú rádiókészülékeket 1925 és 1929 között forgalmazták. A 
készülékgyártást 1931-től profilírozták az érdekeltségi vállalatként működő Orion 
Villamossági Rt-re, amely újpesti elektroncsöveket épített készülékeibe. Még 1927-ben 
született meg a Tungsram-báriumcső szabadalma. Az első katódsugárcsöves kísérletek 
után 1937 nyarán Walt Disney Mickey egerének és a Tungsram emblémának képátvite-
le járt sikerrel. A további televíziós kísérletekhez szükséges Braun-csövek amerikai 
gyártási dokumentációjához azonban már nem juthattak hozzá az időközben kitört 
második világháború miatt. 

A vállalat páratlanul gyors műszaki fejlődésének motorja Aschner Lipót személye 
volt, aki 1892-től állt a vállalat szolgálatában, s aki 1921-től menedzser vezérigazgató-
ként következetes üzletpolitikával a magyar ipar nagy úttörői közé tartozott. Szociális 
érzékenységével és a vállalati sport- és kulturális élet bőkezű támogatójaként egyaránt 
kitűnt. A Tungsram vizisporttelep 1938. évi és a békásmegyeri vállalati üdülőtelep 
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1942. évi létrehozása egyaránt nevéhez fűződik. Aschner Lipót tudománypártolása 
túlnyúlt vállalatán. Anyagi támogatásával jött létre 1936-ban a mai Műegyetem atomfi-
zikai tanszéke, majd egy évvel később a mellette működő tudományos kísérleti és 
kutatóintézet. Az ipari tudományosság elszánt harcosaként szervezte meg a vállalatnál 
1920-ban az első magyarországi ipari kutatólaboratóriumot. Az elméleti kutatások és a 
gyakorlati alkalmazások összhangját megteremtő szellemi innovációs bázis élén Pfeifer 
Ignác egykori műegyetemi professzor állt, akit nyugdíjba vonulásakor a később világ-
hírűvé vált Bay Zoltán váltott fel. Neves munkatársa volt Bródy Imre, a kriptonlámpa 
feltalálója, számos más szellemi kiválóság mellett. 

Az 1941-től hadiüzemként működő és hadi célú rádiócsőgyártást, valamint 
lokátorkísérleteket is folytató vállalat - a jövőbeli béke reményében - 1943-ra építette 
fel ajkai hőerőművét, hogy ottani üveggyára energiaszükségletét saját erőből biztosítsa. 

A német katonákat 1945. január 15-én szorították ki a Vörös Hadsereg előőrsei a 
gyártelepről, amelyet a nyilas szervek kitelepítési és üzembénítási szándéka ellenére is 
sikerült sértetlenül megmenteni. A munkatársaknak azonban csaknem 10 %-a már nem 
térhetett vissza a frontokról és a koncentrációs táborokból, miként Bródy Imre, a 
kiváló tudós sem. 

A gyár dolgozói javából az élet megindításán fáradoztak, amikor 1945. március 15-
én bekövetkezett a tragédia, a gyárat hadizsákmányként leszerelték és berendezéseit a 
Szovjetunióba szállították. Felszerelésének 96 %-a veszett oda. Csak a csupasz falak 
maradtak meg. Hosszú évekbe telt a kifosztott gyár felszerelése új gépekkel és beren-
dezésekkel. Az újjáépítés mégis hozott világsikert. A korábban Bay Zoltán vezette 
kutatócsoport 1946-ban, a stabil forint megteremtésének évében megalkotta, a Föld-
Hold távolságot telemetrikus módszerrel mérő holdradart. Szinte a semmiből keltették 
életre az izzólámpa- és rádiócsőgyártást. A tőkekisajátítás „száraz utas" kommunista 
módszere és a még kis szériagyártás miatt azonban gazdaságtalan termelés folyt. 
Súlyos gondot okozott a felvett iparindítási hitelek törlesztése is. így egyenes út veze-
tett az 1948. március 25-ei államosításig. Miután azonban tartani lehetett a vállalat 
külföldi részvényeseinek megtorló intézkedéseitől, elsősorban attól, hogy a Tungsram-
konszern külföldi érdekeltségei elvesznek, április végére helyreállították a régi rész-
vénytársasági működési formát, és az 1950-es évek elejére, ha nagy nehézségekkel is, 
de rendezték a külföldi leányvállalatok helyzetét. 

A vállalat korábbi termelési és értékesítési rendszerét még az első 5 éves terv elején 
szétzúzták. Régi vezetőit újakkal váltották fel, akik az állami kézbe került részvény-
többség birtokában az állami akarat közvetői lettek. Az Egyesült Izzó világra nyitott 
kapcsolatrendszerét felszámolták, exporttevékenységét az Elektroimpex N.V.-re profi-
lírozták, megmaradt külföldi érdekeltségei feletti rendelkezési jogát megszüntették, 
önálló kutató-fejlesztő tevékenységét a hazai autarkiás iparfejlesztési célkitűzések alá 
rendelték. 

A Híradástechnikai Igazgatóság, majd a közvetlen minisztériumi irányítás alá vont 
Egyesült Izzó lámpatermelése 1950-re mégis elérte az 1938. évi 25 millió db-ot, és 
rádiócsőgyártása is megközelítette az utolsó békeéviét (2,2 millió db-bal, azaz 86 %-
kai). Munkáslétszáma ekkor 5400 főt tett ki. A vállalat továbbra is első helyen állt saját 
ágazatában, a híradástechnikai ipar teljes termelésének 35-39%-át, exportjának 38-48 
%-át, míg foglalkoztatottjainak 37-39 %-át adta. 

A központi tervutasításos mechanizmus, a sorozatos és megalapozatlan vállalati ösz-
szevonások, nemkülönben profilmódosítások negatív hatásai idővel egyre jobban 
kiütköztek. A mind krónikusabb újpesti helyhiány miatt vidéki gyártóüzemek sorát 
létesítették. A Miskolc melletti Csanyikvölgyben működő új kriptongyár 1952-től, a 
rákospalotai Vákuumtechnikai Gépgyár 1951-től, a váci alkatrészgyár 1957-től termelt. 
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Az Egyesült Izzó hiába igyekezett megszabadulni a nehézkes tervgazdasági irányí-
tási módszerektől, önállósulási törekvései kudarcot vallottak. A nehézségeket gyártási 
kooperációkkal, majd a kooperációs partnerek vállalatba olvasztásával hidalta át. 
Emiatt azonban újabb és újabb átszervezéseket élt meg. 1953-ban kormányhatározatra 
még ún. közszükségleti cikkeket (karácsonyfadíszeket, dominójátékokat) is gyártott. S 
miközben a világ fényforrásgyártása a félvezetők megjelenésével forradalmasodott, 
Újpesten a termelés mennyiségi növelésével küszködtek. A gyártmányfejlesztés és a 
választékbővítés csak lassan nyert teret. A tranzisztorok alkalmazása gyakorlatilag az 
1950-es évek végéig késett. Az egyébként helyesen meghatározott fejlesztési irányok 
késedelmesen bontakoztak ki. Amíg a hagyományos normállámpa-termelés 19ó2-re 36 
millió db fölé emelkedett, és egy évtized alatt az új fejlesztésű izzólámpák gyártása 
megnégyszereződött, a xenon- és higanygőzlámpák választéka csak 1960-tól bővült. A 
halogénlámpák fejlesztése is csupán 1961-től indult meg. Összességében a vállalat 
gyártotta világítási cikkek mennyisége 1950 és 1962 között 3,5-szeresére, az elektron-
csöveké 6-szorosára emelkedett, de a növekedésben a hatékonyság vajmi kevés 
szerepet játszott. 

A többlépcsős szocialista iparirányítási rendszer modernizálási kísérlete az 1960-as évek 
elejétől újabb átszervezési hullámot indított el. Az Egyesült Izzót 1963- január l-jével ipari 
nagyvállalattá szervezték át, hozzácsatolva a Magyar Adócsőgyárat, a Konverta Egyenirányí-
tó Gyárat, a gyöngyösi Szerszám- és Készülékgyárat, majd 1964-től a Laboratóriumi Felsze-
relések Gyárának kvarclámpákat és csöveket gyártó egyik telepét. A fővárosi Gábor Áron 
Öntöde és Gépgyárat, a pécsi Sopiana és a győri Kisalföldi Gépgyárat 1973-ban kapcsolták 
a vállalathoz, ettől remélve a vákuumtechnikai gépgyártás fellendülését. Újabb beruházások 
következtek. 1964-ben megépült a nagykanizsai fényforrásgyár, új helyre költözött a Vá-
kuumtechnikai Gépgyár és új irodaház épült Újpesten. A kaposvári elektroncsőgyár 1968-
ban, a hajdúnánási alkatrészgyár 1974-ben olvadt be a vállalatba. A vidéki ipartelepítéseket 
a kormányprogramok éppen úgy ösztönözték, mint az újpesti törzsgyár hely- és időközben 
fellépett munkaerőhiánya. így helyeződött vidékre a gép- és alkatrészgyártás. Gyöngyösön 
az 1950-es és 1960-as évek fordulójától félvezetők, tranzisztorok, diódák és vákuumtechni-
kai gépek nagyüzemi gyártása, Nagykanizsán az izzólámpák és búráik előállítása valósult 
meg. A leállított váci TV-képcsőgyártás helyére 1972-ben telepítették ki a fénycsövek és 
törpelámpák előállítását. Zalaegerszegre 1976-tól koncentrálták a korszerű lámpafejgyártást. 
Kaposvár 1970-től lett a vevőcsövek, fénycsőfejek, tranzisztorállványok, halogén- és egyes 
autólámpák gyártó bázisa. Hajdúböszörményben 1969-től a spirálgyártást, míg Kisvárdán 
1975-től az autólámpaspirálok gyártását oldották meg. Hajdúnánás a duplaspirálok előállítá-
sával foglalkozott. 

A tömeggyártás kiterjedésével elhasználódó gépek és gyártelepek rekonstrukciókra 
szorultak. Emiatt 1967 és 1974 között Nagykanizsán európai színvonalon modernizál-
ták a normállámpák gyártását. Sikeres új termékek (szuperbalux, Tungsragold stb.) 
jelentek meg. 1971-től ugrásszerűen fejlődött a nagynyomású nátriumgőz-, 1972-től a 
higanygőz-, a nagynyomású xenon- és a fémhalogénlámpák termelése. Növekedett az 
aszimmetrikus autólámpák előállítása is, összefüggésben a hazai motorizációs és 
urbanizációs folyamatokkal. A világpiacokon a TUNGSRAM márkát újra felfedezték. Az 
1971 és 1975 között kifejlesztett új fényforrásoknak mintegy fele már megfelelt a 
nemzetközi piaci követelményeknek. Az 1975-ben gyártott 290 millió db fényforrásból 
128 millió normál-, 136 millió speciális, 6,4 millió halogén- 6,9 millió nagylámpa és 
10,9 millió fénycső volt. 

A félvezetőgyártás 1963-tól indult fejlődésnek. A szórakoztató elektronikához, a 
számítógép- és műszeriparhoz szorosan kapcsolódó korszerű tömeggyártás - a szilíci-
um félvezetők előállításával - 1968-tól az ún. planár üzemben valósult meg. 1975-ben 
már 38 millió db dióda, 23 millió tranzisztor és 433 ezer IC készült. 
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Az 1963 és 1975 között évente gyártott 12-18 millió db elektroncső 98 %-a vevőcső 
volt. Egyötödük ugyan elavult, gyártásuk mégis kifizetődött az utáncsövezési igények 
miatt. Az elektroncsőgyártás nem volt sikeres ágazat, mivel javarészt reprodukciós 
fejlesztések folytak a novál, az ipari és egyéb csövek terén. Az 1956-ban megindított és 
1960-tól Vácott folyó fekete-fehér TV-képcsőgyártás a színes televíziózás térhódításá-
val visszaszorult. Miután azonban az import képcsövek árban és minőségben felülmúl-
ták az Orion TV-kbe beépített hazai képcsövekét, 1971-ben felhagytak gyártásukkal. 
Hasonló helyzet állt elő az adócsőgyártásban is. 1975-ben már csak 17 ezer db adócsö-
vet állítottak elő, harmadát az 1955. évi mennyiségnek. A mikrohullámú csövek'kivál-
totta versenyben alulmaradtak. 

Az Egyesült Izzó 1963 és 1975 között ugyan növelte bel- és külföldi súlyát, meghá-
romszorozta termelési értékét, 1970/71-től bevezette a számítógépes termelés-
szervezést, dinamikusan fejlesztette gépgyártási ágazatát, és felújította kapcsolatait 
1965-ben a General Electric céggel, miután 1957-ben visszanyert önálló exportjogával 
fokozatosan növelte tőkés exportját, mégsem fejlődött egyenletesen. A gazdaságirányí-
tás 1968. évi reformja ellenére sem javult önköltsége, és nehézkes nagyvállalati szerve-
zete számos működési zavart okozott. Nyeresége a nettó árbevételhez képest egyhar-
madáról egytizedére csökkent, jóllehet létszáma 30-31 ezer főre duzzadt. Az 1970-es 
évek közepétől bekövetkezett olajár-robbanások, a belföldi romló árviszonyok és a 
csökkent fizetőképes kereslet csak súlyosbította helyzetét. Terve a konvertibilis export 
növelésére meghiúsult. A nagyberuházási program a fényforrásgyártás korszerűsítésére 
így hatalmas veszteségeket okozott. Újabb átszervezések következtek. 

A vállalatból 1981-ben kivált a pécsi gépgyár, 1983-ban a Konverta gyár és más 
részlegek is önállósultak. A félvezető profilt az új Mikroelektronikai Vállalat vette át. A 
létszám 1986-ig radikálisan 20 ezerre csökkent. Sikerágazatnak leginkább a gépgyártás 
számított, amely kész gyárak sorát építette meg a fejlődő és a szocialista országokban. 

A Tungsram márkanevet 1984-ben felvevő vállalat az 1980-as évek közepén .struktu-
rális válságban volt. Felhalmozott adósságait ugyan részben elengedték, részben 
átütemezték, de szerkezetváltási program nélkül nem léphetett előre. Megújulásához 
meg kellett teremtenie az energiatakarékos kompakt fénycsövek, a halogén hidegtük-
rös és infralámpák, a szoffita fényhalogénlámpák stb. versenyképes gyártásának 
feltételét, modernizálnia kellett 11 hazai és 2 külföldi fényforrásgyártó, vákuumtechni-
kai gépgyártó, vákuum, illetve elektronikai üzemét ahhoz, hogy a több mint 100 
országba irányuló exportját fejleszthesse. 

A vállalat valódi részvénytársasággá szervezésére az első lépéseket 1987-ben tették 
meg. A Magyar Hitel Bank közreműködésével 1988-ban rendezték a vállalat pénzügyi 
helyzetét, majd 1989-ben az osztrák Girozentrale vezetésével konzorcium létesült a 
részvények átvételére. Ezt követte a részvények visszavásárlása, majd 1989 végén az 
amerikai General Electric megtalálása szakmai befektetőként. A GE ekkor vette át a 
részvények 50 %-át +1 részvényt 150 millió dollár értékben. Tulajdonosi részesedése 
1993-ig 99,6 %-ra emelkedett. A GE-rendszerben az újpesti vállalat gyors ü temben 
bontotta le saját bürokráciáját, kialakítva vevőbarát és piacorientált üzletvitelét. 

A modernizáció új üzletfilozófiát igényelt. Alapelveit 1994-től a GE magatartási kó-
dexe rögzíti. A Tungsram Rt. - a GE által 1991-ben megvásárolt Thorn EMI céggel 
együtt - 1992. január l-jétől beintegrálódott a GE Lighting Europe szervezetrendszeré-
be, amely a GE valamennyi európai fényforrásgyártó vállalatának központja. 

Az 1991- évi vállalati bevétel 80 %-a a fényforrásgyártásból, 17 %-a a fényforrásgyár-
tó gépsorok előállításából, míg 3 %-a az elektronikai tennékek eladásából származott. 
A GE tőkeinjekciójával a beruházásokra kiéhezett vállalatnál megindultak a rekonst-
rukciók. Az 1992-ben létesült Bródy Imre Kutató Központ megújult. A szakember-
utánpótlásról a GE belső továbbképzési rendszere gondoskodik. Az új, eredmény- és 
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üzletorientált kutatási-fejlesztési koncepció meredek fejlődési pályára állította a vállala-
tot. A megalakult team-ekben résztvevő kutatók, fejlesztők, technológusok, gyártók és 
értékesítési szakemberek intenzív termékfejlesztése nyomán az évenként bevezetett 
lámpatípusok száma fél évtized alatt meghatszorozódott. Az elsőként piacra vitt termé-
kek részesedése 1995-ben már meghaladta az 50 %-ot. Növekedett az energiatakaré-
kos fényforrások, a környezetbarát, a hosszú élettartamú és magas fényhasznosítású 
kompakt fénycsövek, elektróda nélküli kisülő lámpák, magas színstabilitású kerámia 
halogénlámpák és halogén izzólámpák jelentősége. A magas világítási komfortú, 
biztonságos üzemviteli!, fonnatervezett gyártmányok gyártási ciklusideje lerövidült. 
1994-ben Hannoverben vásári díjat nyert a csak Nagykanizsán gyártott Genura induk-
ciós lámpa, majd 1995-ben a Heliax kompakt fénycső. 1993-tól látványosan megújult a 
csomagolás. Néhány év alatt kiépült a márkaképviselői hálózat, amely a belföldi 
értékesítés több, mint 60 %-át bonyolítja, korszen'í raktárházzal a háttérben. 1990 után 
a vákuumtechnikai gépexport mellett a fényforrásexport egyre nagyobb jelentőségű 
lett. Kiépült a külföldi kereskedelmi szervezet, különös tekintettel Kelet-Európára. 
Kiváló üzlet a komplett fényrendszerek telepítése. 

A vállalat modernizációs programjában a gyárak sora újult meg. Az 1990-93 közötti 
bombázások 8-10 %-a (kb. 10 millió dollár) környezetvédelmi jellegű volt. A moderni-
zált nagykanizsai fényforrásgyár 1995-ben már több, mint 500 millió lámpát gyártott az 
1970. évi 320 millióval szemben. Az üzembehelyezett korszerű fénycsőgyártó gépso-
rokkal a jövő évezred jól értékesíthető energiatakarékos lámpagyártását (kompakt 
fénycsövek, elektróda nélküli lámpák) teremtették meg. Az itt gyártott autólámpák 
méltó versenytársai az európai piacon az Osram és a Philips cégek termékeinek. A 
3500 fővel működő gyár, amelybe a GE ausztriai és svédországi lámpagyártását is 
áttelepítették, a modern fényforrásokból az egész világot képes ellátni. Itt jött létre 
1993-ban a GE második európai elosztó központja is a hagyományos lámpa- és 
üvegbúragyártás kiterjesztése mellett. 

A váci fényforrásgyár az Enfieldból 1994-ben áttelepült fénycsőgyártó berendezé-
sekkel technológiáját szintén megújította. Innen látják el Nagykanizsát üvegcsövekkel 
a kompakt fénycsőgyártáshoz. A kisvárdai fényforrásgyár 1993-tól a GE-n belüli lapí-
tott halogénlámpagyártásnak lett központja. 1993/94-ben Angliából a Striplight lámpa-, 
míg Ausztriából a vonalizzógyártást vette át. 

A zalaegerszegi lámpafej- és sajtolt alkatrészgyártás technológiai rekonstrukciója 
nyomán 1995-re - öt év alatt - a normál lámpafejgyártás kb. kétszeresére, míg a fény-
csőfejek gyártása háromszorosára, összességében mintegy 1250 millió db-ra nőtt. A 
zalaegerszegi termékeket a GE-gyárakban hasznosítják. A hajdúböszörményi gyár a 
legjobb hatékonyságú GE-gyárak közé tartozik, benne a világon először kapcsolták 
össze a fém-, huzal- és spirálgyártást, azaz a volfrámfeldolgozás három fő gyártási 
fázisát. Hajdúböszörménybe került át nemcsak a hajdúnánási gyár, hanem néhány 
angliai gyártású spirál előállítása is. Az új csúcstechnikára világszínvonalon álló nor-
mállámpa spirálgyártó csarnok létesült. 

A Vákuumtechnikai Gépgyár a GE-gyárakat a legkorszerűbb technológiákkal, gé-
pekkel, gyártósorokkal látja el. Az osztrák és angol GE-gyárakból korszerű berendezé-
seket vett át. A gyár kulcsszerepet játszott a korszerű nagykanizsai kompakt fénycső-
gyártás megvalósításában, s az oda telepített Genuralámpák elsőkénti világpiacra 
vitelében. A kisebb győri gépgyárban szintén jelentős korszeríísítések történtek. 

A rekonstrukciók következtében a Tungsram Rt. valamennyi gyárában javult a ter-
mékek minősége, csökkentek a költségek, gyorsabb lett a vevők kiszolgálása, gazda-
ságossá vált a fejlesztés, nőtt a termelékenység, megvalósult a takarékos anyagfelhasz-
nálás. A beruházások már 1991-ben - két év alatt - 55 millió dollárt tettek ki, többet, 
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mint amit a vállalatba két évtized alatt invesztáltak, miközben leválasztották a gazda-
ságtalan profilokat (pl. 1993-ban a Vakuumelektronikai Gyárat). 

A kialakított vállalati jövőkép a minőségi fényforrásgyártásra helyezi a hangsúlyt. 
Ehhez teremtették meg a teljes gyártási folyamatban a minőség biztosításának új rend-
szerét. A hibátlan gyártás előfeltételeként bevezették az ISO 9000 nemzetközi minő-
ségi szabványt. 1994-ben és 1995-ben több tízmillió dollár nagyságrendű további 
bemházást hajtottak végre. 1995-re megszületett a GE 21. századi jövőképe, a VISION 
2000 program is, amely a GE-Tungsramot a vezető fényforrásgyártók közé emeli. 
Egységes Tungsram-kép van kialakulóban jellegzetes GE-arculattal. A dinamikus 
nemzetközi nagyvállalat rugalmas üzletpolitikával, vevő-, felhasználó- és környezetba-
rát termékekkel kívánja szolgálni az alkotás örömét, a fényre vágyó ember javát, de 
ugyanakkor ápolni a legnemesebb ipari hagyományokat is. Ennek a törekvésnek 
jegyében avatták fel 1991-ben Aschner Lipót emléktábláját Újpesten, és neveztek el 
róla közteret. 

Koroknai Ákos 

Ötven éves a forint 
Fél évszázad hosszú idő - nem csak egy ember, de még egy valuta életében is. Ma-

gyarországon például Mária Terézia „konvenciós pénze" óta a forint az első, 
amelyiknek sikerült megérnie ezt a kort! Igazán megérdemli tehát, hogy - a 
millecententárium és 1956 évfordulójának országos ünnepségei mellett - erről a jubi-
leumról is megemlékezzünk. 

Augusztus 1-én volt ugyanis pontosan 50 éve annak, hogy ilyen és hasonló, többha-
sábos címekkel jelent meg szinte valamennyi hazai napilap: „A pengő haláltusája" 
„Mától forint". Aznap született meg az új valuta - véget vetve ezzel egy bizarr „magyar 
világrekordot" hozó folyamatnak: a történelem addigi legnagyobb inflációjának. Pedig 
elődje, a pengő szebb napokat látott valaha. Forgalomba kerülésétől, 1927. január 1-től 
több mint egy évtizedig kifejezetten stabil, értékálló pénznek számított; szilárdan őrizte 
árfolyamát mind az arannyal, mind a dollárral szemben, ( l g törtarany 1927 elején 3,80 
pengőbe, 1938 elején 4,40 pengőbe került; 1 $ ugyanekkor 5,70, ill. 5,40 pengőt ért. 

A pengő gyors értékvesztése 1938-ban, a Darányi Kálmán miniszterelnök által 
meghirdetett „győri program"-mal kezdődött. Ez a terv a háborús felkészülést, a hadi-
ipar intenzív fejlesztését szolgálta: 1 milliárd pengőt kívánt „honvédelmi célokra" 
fordítani. A fegyverkezés azonban mindenkor inflációt gerjeszt, hiszen végső soron 
társadalmilag hasznosíthatatlan beruházásokat, ilyen „javak" előállítását szolgálja. Az 
összeg zömét ráadásul állami hitelekből biztosították, melyeket (megfelelő ánialap 
nélküli) bankjegykibocsátással „ellentételeztek". 

1941-től, az országnak a háborúba való belépését követően a Bárdossy-, majd a 
Kállay-kormány is egyre gyakrabban nyúlt a „bankóprés" (azaz a fedezet nélküli 
bankjegykibocsátás) eszközéhez; a német megszállás, majd a nyilas hatalomátvétel 
után pedig ez vált a költségvetés szinte kizárólagos forrásává. A forgalomban lévő 
bankjegyek mennyisége 1938. december 31-re már majdnem megkétszereződött 
(863,4 millió pengőre emelkedett); 1943 végére 4391,7 milliót, a következő év decem-
berre pedig már 12.181,3 milliót tett ki. E hatalmas szaponilat egy részének ugyan volt 
fedezete, sőt az 1938-1941 között bekövetkezett területi gyarapodás (Felvidék, Erdély, 
Délvidék) meg is követelt, reálissá is tett bizonyos növekedést - ez az arány azonban 
mindenképpen indokolatlan volt. A fejenkénti bankjegyforgalom 14-szeresére duzzadt, 
miközben az áruforgalom (folyó árakon) csak négyszeresére nőtt! 
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1944 őszén a szovjet hadsereg átlépte a magyar határt; hadműveleti területté vált az 
ország. A harcok következtében egyes városoknak, megyéknek hónapokra megsza-
kadt a kapcsolata a központi államigazgatási szervekkel; ez az adott helyen komoly 
zavarokhoz, pénzhiányhoz vezetett. Tetézte a nehézségeket, hogy a menekülő nyila-
sok - a Magyar Nemzeti Bank aranykészletével együtt - 9 milliárd pengőnyi bankje-
gyet is magukkal vittek, és leszerelték a pénzjegynyomdát. A gazdasági élet újraindítá-
sához így sokfelé ideiglenes jellegű korlátozott területi érvényességű (esetleg csak 
meghatározott célokra felhasználható) szükségutalványok kibocsátására kényszerültek; 
de ugyancsak forgalomba kerültek - az ország egész területén érvényes elfogadási 
kötelezettséggel - a „Vörös Hadsereg Parancsnoksága" feliratú, a szovjet csapatok által 
fedezet nélkül kibocsátott hadipénzek is. 

Az 1944 végén Debrecenben létrejött Ideiglenes Nemzeti Kormány tehát a katasztro-
fális háboríts károk mellett üres államkasszát, és igencsak tarka, zűrzavaros pénzfor-
galmat örökölt. E nehézségek leküzdésére - első lépésként - új pénzek kibocsátásába 
kezdtek. Szeptember elején új 5 pengős került forgalomba, de a nagyobb címleteket -
az 50, 100, 500 és 1000 pengőst - már bankjegyként bocsátották ki. 

E gondos kivitelű pénzek nem csupán a megújult államhatalmat jelképezték; segít-
ségükkel sikerült felszámolni a bankjegyhiányt, majd helyreállítani a pénzforgalom 
egységét az ország egész területén. 

Az új pénzek sem enyhíthették azonban a költségvetés aggasztó hiányát. A régi 
közigazgatás felbomlott, az új még nem szilárdult meg; az ország nagy részéről nem 
folyt be az adó (bár a nélkülöző lakosságtól amúgy sem lehetett volna komolyabb 
bevételekre szert tenni). A közlekedés, az ipari termelés újraindításához ugyanakkor 
milliárdos állami hitelekre volt szükség; elengedhetetlennek tűnt a dolgozók életszín-
vonalának legalább minimális emelése is; és akkor még nem szóltunk a június 15-én 
aláírt jóvátételi szerződésbe foglalt kötelezettségeinkről, melyek önmagukban is a 
nemzeti jövedelem mintegy 17 %-át vették igénybe. 

Az állami költségvetés kiadásainak rohamos növekedésével a most már gyors egy-
másutánban megjelenő, és nagyságrendekkel növekvő címletű új bankjegyek - mint a 
lázmérő a betegséget - híven jelezték az infláció hirtelen megugrását: október 17-én 
forgalomba került a 10.000 pengős, december 12-én a kék, majd a (korábbi festék 
elfogyása miatt) barna 100.000 pengős. Még ezek is gondos kivitelben, de már a 
kevésbé szép, viszont igen gyors ofszet technikával készültek. 

Szükség is volt a gyorsaságra, mert a pénz értéktelenedése, a bizalom további csök-
kenése fokozta a bankjegyek forgási sebességét: mindenki szabadulni igyekezett 
tőlük, igyekezett minél hamarabb „levásárolni" őket. Ennek - a hiányos áruellátás 
miatt - további árfelhajtó hatása volt. (Az új címletek kibocsátásának időpontjára a 
bankjegyforgalom a július elejeinek 35-40-szeresére, az árak ellenben átlagosan 85-
szörösükre emelkedtek, így egy kg kenyér a nyári 5,60 helyett 360, egy napilap 2 
Jhelyett már 300 pengőbe került). 

Ezért aztán aki csak tehette, külföldi valutában (főleg dollárban) igyekezett tartani a 
pénzét, hogy megőrizze vásárlóértékét. Ettől a dollárnak is megugrott az árfolyama: a 
nyár-kezdeti 627 pengőről nyár végére 1320-ra, októberre 8200-ra, december közepé-
re pedig 128.000 pengőre emelkedett. Ugyanakkor valóságos „aranyláz" tört ki: 1 g 
törtarany augusztus 1-én 700, egy hónappal később 1050, november 2-án csaknem 
14.000, december elején pedig már 93-000 pengőbe került. Felvirágzott a feketézés, az 
üzérkedés; néha még egy egyszeríí állami hitel is nagy üzletet jelenthetett. Ez történt 
például Engel Károly elektromos felszereléseket gyártó cégnél, mely még 1945 szep-
temberében vásárolt egy teherautót. Az autó 3,6 millió pengős árból 2,6 milliót elismer-
tek hitelként, a jóvátételi számla terhére szállítandó árucikkekért. Mire azonban a 
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vállalat a törlesztést, azaz a tényleges szállításokat megkezdte, ezt az összeget 10 db 
villanykapcsoló árával egyenlítette ki! 

Az ilyen és hasonló esetek elkerülésére vezették be 1946. január 1-től az 
„adópengő" fogalmát. Ez egy szorzószám volt, melyet a Magyar Gazdaságkutató Inté-
zet munkatársai naponként, az infláció ütemének megfelelően állapítottak meg, és 
késő délután, az üzletek bezárása után tettek közzé. Másnap az esedékes adókat, 
hiteltörlesztéseket, bankbetéteket már ezzel az új index-számmal felszorzott, azaz 
valorizált s imapengő összeggel kellett kiegyenlíteni; így próbálták megtartani a tényle-
ges értékarányokat. 

Az alapvető gazdasági problémákat azonban az indexálás sem szüntethette meg. A 
tél végére a közellátás tovább romlott; az áremelkedéseket most már elsősorban az 
ánihiány okozta. A legfontosabb élelmiszereket jegyre adták. Az emberek akarva-
akaratlanul a szabadpiacra kényszerültek, ahol az árak ellenőrizhetetlenül és egyre 
szédületesebb iramban emelkedtek. 1 kg zsírért január 1-én 280.000, február 1-én 
520.000, június 1-én már 40.000 billió pengőt kértek; 1 kg cukor ára ugyanezekben az 
időpontokban: 400.000, 750 000, ill. 50.000 billió pengő; egy napilapé 500 pengőről 
2000-re, majd 500 millióra nőtt. 

A bankjegyek hűen tükrözték ezt a lavinaszeríí folyamatot. Március utolsó napjaiban 
forgalomba kellett hozni az 1 millió pengőst, áprilisban a 10, majd a 100 millióst; május 
közepén pedig már az 1 milliárdost. Matematikai viták indultak, hogy melyik a na-
gyobb érték: a milliárd, vagy a billió? A kormány rendeletet adott ki „a pengőben való 
számolás egyszerűsítése és ... a bankjegyekkel való fizetés megkönnyítése" érdekében: 
bevezették a „miipengőt" (millió pengőt), mint számítási egységet. így 6 nullát minden 
összegből „le lehetett vágni". Május-június folyamán ki is nyomtatták a 10.000, 100.000, 
1 millió, 10 millió, 100 millió, majd az 1 milliárd miipengős bankjegyeket. Május végé-
től újabb, félig-meddig ismét csak „szükségpénznek", vagy „kisegítő pénznek" tekint-
hető fizetőeszköz látott napvilágot: az adópengős címletekben kinyomtatott „adójegy". 
Példányait tulajdonképpen július 31-i lejáratú, adópengőre szóló utalványoknak szán-
ták, melyeket „kizárólag ... adópengőben kivetett közadónak", majd „közüzemi díjak-
nak és szolgáltatások ellenértékének lerovására lehet felhasználni." A gyakorlatban 
azonban egyszerű papírpénzként funkcionáltak; június 23-tól már az állami-, (sőt: a 
munkabér-) kifizetéseket is adópengőben teljesítették. 

Júliusra a helyzet végképp áttekinthetetlenné vált. A bankjegyek forgalmát már 
miipengőben is nehéz volt követni; ezért elsejétől a kormány - hogy egyszeríísítse a 
számolást — új elnevezést vezetett be: a pengő billiószorosát (azaz a miipengő millió-
szorosát) jelentő B.-pengőt. Azonnal meg is jelentek az új címletek - hogy utána szinte 
naponta egy-egy nagyságrendet ugorjanak... Elsején látott napvilágot a tízezres, má-
sodikán a százezres, negyedikén az 1 milliós, nyolcadikán a 10 milliós, 11-én pedig 
már a 100 millió B.-pengős. Elkészült, bár végül nem került forgalomba az 1 milliárd 
billió pengős is. Július végére a pengő valamennyi funkciójának betöltésére alkalmat-
lanná vált. A „simapengős" bankjegyek gyakorlatilag teljesen kiszorultak a forgalom-
ból; már mindenki csak adópengőben számolt, adójeggyel (esetleg valamelyik 
„kisegítő valutával") fizetett. De a hallatlanul gyors infláció az adójegyeket is 
ellehetetlenítette; eredeti céljuk - az állami bevételek, hitelek „valorizálása" - illuzóri-
kussá vált. Hiába tértek át a heti adófizetési rendszerre; mire a beszedett összeg a 
központba került, elkönyvelték, majd újra kiadták, már elvesztette értékét. 

Az infláció a termelést is dezorganizálta. A munkások a hiányos táplálkozás miatt 
csak képességeik töredékét nyújthatták; de a fegyelem is fellazult, mert sokan munka-
idő alatt is kénytelenek voltak „batyuzni", azaz ruhadarabjaikkal, nélkülözhető érték-
tárgyaikkal (esetleg gyáruk, üzemük termékeivel) vidékre utazni, hogy élelmiszerre 
cseréljék azokat. 
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Pénzt félretenni, tőkét pengőben felhalmozni teljesen értelmetlen lett volna, helyet-
te dollárt, vagy aranyat gyűjtöttek. Lassan forgalmi (fizető) eszközként is elvesztette 
szerepét: sokan egyszerűen ánit cseréltek árura; a feketekereskedelemben pedig egyes 
fontos, jól tárolható és mérhető közszükségleti cikkek váltak „általános egyenértékes-
sé" a só, a cukor, a zsír, a dohány, a cigaretta stb. (100 db cigaretta pl. 1 kg zsírt vagy 1 
dollárt ért; esetleg ennek megfelelő értékű törtaranyat). 

Az infláció tehát, mely - a hitelek segítségével - egy évvel korábban még kétségte-
lenül segítette az újjáépítés megindítását, a gazdasági élet kibontakozását, 1946 nyarára 
már teljesen ellenőrizhetetlenné vált, és a termelési viszonyok szétzilálásával fenyege-
tett. Emellett a társadalmi feszültségeket is kiélezte, mert míg egyeseknek jó alkalmat 
adott különböző kétes pénzügyi műveletekre, spekulációra, bizonyos áruk visszatartá-
sára és feketepiaci értékesítésére, addig a bérből és fizetésből élő tömegeket igen 
keményen sújtotta. 

Ilyen körülmények között elengedhetetlenné vált a gyors pénzügyi stabilizáció. 
Időközben számos feltétele is létrejött: megindult a termelés, helyreállították a háborús 
károk egy részét (elsősorban a közlekedést és az áruszállítást); sikerült bizonyos 
készleteket felhalmozni, a betakarítás után pedig az élelmezési helyzet javulásával is 
számolni lehetett. A Minisztertanács májusban - komoly viták után - a Gazdasági 
Főtanács javaslatára elfogadta a stabilizáció tervét, melynek végleges változatát a 
Moszkvában élő Varga Jenőnek, illetve az itthoni koalíciós pártok neves közgazdászai-
nak (pl. Antos Istvánnak, Jeszenszky Ferencnek, a MNB elnökének, Gordon Ferenc 
pénzügyminiszternek, dr. Varga Istvánnak, a FKgP szakemberének, Vas Zoltánnak 
stb.) a bevonásával dolgozták ki. Alapvetően a belső erőforrásokra építettek, de számí-
tásba vehették a nagyhatalmak segítségét is. (A Szovjetunió beleegyezett a jóvátételi 6 
helyett 8 év alatti törlesztésébe; elengedte a vasúti helyreállításért fizetendő 15 milliárd 
dolláros tartozást és hozzájárult az ausztriai szovjet övezetben lévő elhurcolt javak 
hazaszállításához. Az Egyesült Államok 10 millió dolláros vásárlási hitelt folyósított, 
amiből az Ausztriában és Németországban feleslegessé vált hadfelszerelésből vásárol-
hattunk többek között 500 db 41 l - es Tniman mozdonyt a vasúti közlekedés helyreállí-
tásához. Hazajuttatták a híres „aranyvonatot", azaz a MNB mintegy 30 tonnányi elrabolt 
nemesfém-készletét; ami része lett az új pénz eszmei fedezetének. Az UNRRA 4 millió 
dollár értékű élelmiszer- és gyógyszersegélyt nyújtott.) A terv fontos része volt az 
államháztartás egyensúlyának helyreállítása - azaz a költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak reális tervezése; valamint egy alapelveiben új ár- és bérszínvonal kialakítása is. 
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Eközben már folyt az új pénz előállítása. A bankjegyeket Horváth Endre, a Pénz-
jegynyomda művészeti igazgatója, a fém érméket pedig Berán Lajos, Iván István és 
Reményi József, a Pénzverde éremművészei tervezték. 

Napvilágot láthatott a 9000/1946. ME rendelet, melyben kimondták az új valuta, a 
forint bevezetését. Augusztus elsején megjelent a 10, néhány nap múlva a 100 forintos 
bankjegy. Igaz, még ofszet technikával, de vízjeles papíron, irizáló többszínnyomással, 
ismét számozva készültek. Tudatosan választott jelképeik a teremtő munkát, a dolgozó 
osztályok megszemélyesítőit szimbolizálták: a zöld tónusú 10 forintoson egy - kalapá-
csát vállon tartó - munkás, a kék alapszínű 100 forintoson pedig sarlós parasztasszony 
volt látható. Az előbbi hátlapját az ún. „Kossuth-címer", míg az utóbbiét ovális kerettel 
összefogott, kalapácsot és búzakalászt tartó kezek díszítették. Hasonló jelképeket 
(búzakalászt, szalaggal átkötött kévét, olajággal szálló békegalambot stb.) ábrázoltak 
az ismét nemesebb anyagból készült énnék is: a tombak 2, illetve az alumínium-bronz 
10 és 20 filléres, az alumínium 1 és 2 forintos, valamint az igen finom (835/1000) 
ezüstből vert 5 Ft-os (mely egyébként a háború utáni Európa első új ezüstpénze volt). 

Megállapították a dollár és az arany új árfolyamát: 1 dollár 11,74 Ft, 1 g törtarany 
13,21 Ft lett. Egy vasmunkás átlagos havi fizetése 350 Ft; egy VII. fizetési osztályú 
állami alkalmazott (mérnök, tisztviselő, középiskolai tanár stb.) 360 Ft-ot keresett. 

Néhány árucikk ára: 1 kg kenyér: 96 fillér, 1 1 tej: 84 fillér, 1 kg krumpli: 38 fillér, 1 
kg zsír: 9,20 Ft, 1 kg cukor: 7,60 Ft, 1 kg sertéshús: 10,00 Ft. 

Férfi ing 18-19 Ft-tól, egy pár női cipő 30-32 forinttól volt kapható a boltokban. Férfi 
gyapjú pulóvert 75-80 forintért, női selyemharisnyát 9-16 forintért kínáltak. Egy Élet és 
Tudomány 80 fillér, 1 q háztartási szén 18,60 Ft volt. 

Volt tehát ismét stabil pénz, konkrét fizetések és árak, még a fillér is visszanyerte 
szerepét. A rendeletek a régi és az új valuta átváltási arányát is meghatározták. Az 
adópengőnél (1 Ft = 200 millió adópengő) ennek még volt is értelme; azt azonban már 
bizonyára maguk az aláírók sem gondolhatták komolyan, hogy a töménytelen mennyi-
ségű „simapengőt" bárki is átváltaná. Az illető ugyanis az összes, az országban forga-
lomban volt bankjegyért - azaz 47,3 quadrillió pengőért - mindössze 0,01 fillért kapha-
tott volna (1 forint 400.000 quadrillió pengőt ért). 

Az azóta eltelt évtizedek persze a forintot is „kikezdték". Gyakorlatilag már az első 
ezüst 5 forintos sem került forgalomba, mert nemesfém értéke időközben magasabb 
lett, mint a ráírt címlet. 1947-től napvilágot láttak a máig (?) ismert 10, 20, 50 és 100 
forintos bankjegyek; ám míg első változatuk az ún. „Kossuth-címert" viselte, a későb-
biek - tükrözve a magyar történelem sorsfordulóit - 1949-től a Rákosi-, majd 1957-től a 
Kádár-korszak népköztársasági címerével, 1990-től a jelenlegi, koronás címerrel jelen-
tek meg. Az árak növekedését is követték a pénzek: 1969-ben forgalomba kerültek az 
500, 1983-ban az 1000, 1990-ben pedig már az 5000 Ft-os címletek. 

Jelenleg szintén egy pénzcsere tanúi lehetünk; a nemrég forgalomba került érmék 
után, a Pénzjegynyomda tervezőasztalain már formálódnak egy új bankjegysorozat 
jelképei, színei, korszert! biztonságtechnikájuk. Ki tudja: a következő jubileumot -
újabb fél évszázad múltán - talán majd ezekkel a most készülő példányokkal ünnepel-
jük? 

Nagy László G. 
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' TERMÉS " 
V 

Ráckeve Árpád-kori gyökerei 
A Csepel-sziget délkeleti részén, a költői szépségű Kis-Duna jobb partján fekszik 

Ráckeve. A település 1990. március 1-től városi jogállást élvez. A területre vonatkozó 
gazdag ismeretek ellenére a város történetének monografikus feldolgozása még nem 
készült el. 

A forrásanyag ugrásszerű növekedése a XV. század közepétől figyelhető meg. Az 
Al-Duna melletti Keve városból, illetve a hozzátartozó Bálványos és Skronovec falvak-
ból menekülő lakosoknak I. Ulászló király engedélyt adott arra, hogy a Csepel-
szigeten, Szent Ábrahám egyháza körül letelepedhessenek. Az 1440. október 10-én 
kelt oklevél szövegéből kiderül, hogy e helyen már korábban is állott település, amely 
már az oklevél-kibocsátás idején elhagyatott és lakatlan volt. Ezek szerint az új telepü-
lés - földrajzi értelemben - a régi folytatásaként keletkezett, más szavakkal: az új 
település, a későbbi Ráckeve, és a Szent Ábrahám egyház ugyanazon a helyen állt.1 

Ráckeve városa névátvitellel, névátköltöztetéssel jutott mai nevéhez, az Al-Duna 
melletti Keve nevét örökölte, nem pedig az eredeti faluét.2 

Az okleveles források szűkössége miatt az eredeti falu neve még ismeretlen. Éppen 
ezért a további vizsgálódásokhoz nagy segítséget nyújtanak - az írásos források mellett 
- a történelem segéd- és társtudományainak (régészet, nyelvészet, térképészet) megál-
lapításai is. ̂  

A XVIII. századi térképeken a mai Ráckeve és a tőle északra található 
Szigetszentmárton között templomromok ábrázolása látható. Miután a térképek kor-
rektsége és részletgazdagsága nyilvánvalóvá vált, joggal merült fel a kétely, vajon nem 
itt feküdt-e a régi Szent Ábrahám monostort.4 A XIX. században egy régészeti feltárás 
alkalmával románkori templomrom is napvilágra került.5 Eszerint a monostor 3-5 km-
rel északabbra feküdt.6 Ez utóbbi megállapítás nem csak az okleveles anyaggal, hanem 
Skarica Máté református prédikátor 1581-es várostörténetével is ellenkezik. A szerző 

1 Állami Árpád Múzeum Ráckeve (=ÁÁMR). Dokumentációs gyűjtemény (=Doc) 69-9. Ki-
adva: Magdics István: Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei okmánytár. Székesfe-
hérvár, 1888. 23. old. 

2 Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. In: Acta 
Universitatis Szegediensis De Attila József Nominatae. Acta Historica. Tomus LV. Sze-
ged, 1976. 7-14. old. 

3 Kubinyi András: Az Árpádkori településhálózat kérdéséhez. In: A magyar középkor 
kutatóinak nagyvázsonyi találkozóján elhangzott előadások, hozzászólások. Szerk.:£n 
István. Veszprém, 1973. 88. old. 

4 Cz. Wilhelmb Gizella: Ráckeve látképe és Csepel-sziget térképe a XVII. század végéről. 
In: Studia Comitatensia 1. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szerk.: Ikvai Nán-
dor. Szentendre, 1972. 132. old. Frey Dagobert: Csepel-sziget térképe 1728-ból. In: Ar-
cheológiai Értesítő, 42. (1928) lói . old. 

5 Henszlmann Imre: Honi műemlékeink hivatalos osztályozása. In: Archeológiai Értesítő, 
1888. 139. old. Henszlmann azt írta, hogy temetőkápolnát tárt fel, de ezt kétségbe vonta: 
Kubinyi András: A középkori Magyarország középkeleti része városfejlődéséhez. In: 
Borsodi Levéltári Évkönyv V. Szerk.: Csorba Csaba. Miskolc, 1985. 46. old. 

6 Kubinyi András: i.m. 47. old.. Nem ért vele egyet: Entz Géza: Ráckeve. In: Pest megye 
műemlékei II. Szerk.: Dercsényi Dezső. Bp. 1958. 38. old. 
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verses históriájában elmondja, hogy a települést eredetileg Ábrahámnak „megygyes" 
egyházáról nevezték el, s itt, Ábrahám telkén szálltak meg a menekülő rácok.7 Hogy 
tisztábban lássunk vizsgáljuk meg az adott térség írásos és tárgyi hagyatékát! 

Az 1440-es éveket megelőző időszakból - általánosan elfogadott nézet szerint - két 
oklevél ismeretes, amely a térségre vonatkozik. Az egyik 1212-ből, a másik 1303-ból 
való. Az előbbi szerint III. Ince pápa 1212. január 26-án Péter, győri püspöknek, a név 
szerint meg nem nevezett tihanyi apátnak és a vasvári prépostnak meghagyta, hogy 
vizsgálják ki Róbert veszprémi püspök panaszát , amely szerint a veszprémi egyház-
megye területén lévő Szent Ábrahám monostor szerzetesei (fratres) a neki járó tizedet 
lefoglalták. Jóllehet, az irat nem említi, hogy a monostor a Csepel-szigeten, vagyis a 
Nagyszigeten található, a helytörténészek a szerzetesek lakhelyét mégis a Csepel-
szigetre lokalizálták.8 

A sziget már a XI. századtól kezdve királyi birtokként funkcionált,9 amelyet uralko-
dóink feleségeiknek adtak használatra.10 A terület igazgatását a szigeti ispán látta el,1 1 

aki 1217-től szerepel a forrásainkban.1 2 Tehát a Csepel-sziget olyan igazgatási kerület 
(comitatus), amelynek élén az ispán (comes) állt, akinek a fennhatósági területe nem 
egy vármegyére, hanem egy királyi uradalomra terjedt ki.13 Ez az uradalom 1148-tól 
1390-ig minden esetben a Magna Insula (Nagysziget) elnevezést viselte, s ez a latin 
jelzős szerkezet a szigeten található települések neve mellett mindig ott szerepelt az 
oklevelekben.1 4 Mivel az 1212-es oklevél nem említi a Csepel-szigetet, megkockáztat-
ható az a feltevés, hogy az oklevélben említett monostor nem a Csepel-szigeten talál-
ható. Ezzel új megvilágításba kerül az az elmélet, amely azt állítja, hogy a Csepel-
szigeten lévő egyházak a többi királyi egyház példájára kiváltságot követeltek maguk-
nak, s a tizedfizetést megtagadták a veszprémi püspöktől. Az 1212-es tizedper pedig az 
egyik lenne azon sok tizedper közül, amelyeknek ideiglenes elcsitítása 1310-ben 
történt oly módon, hogy Károly Róbert a dézsmákért cserébe a veszprémi ispánság 

7 Skarica Máté. Kevi Várossáról való szép História. Kzt. Ráckeve, 1581. In: Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára (=OSZKK) Fol. Hung. 2904.3.folio 6. strófa, 4. folio 52. 
strófa. 

8 Magyar Országos Levéltár (=MOL) Diploinatokai Fényképgyűjtemény. 200003- Az okle-
vél kiadása: Monumenta Roniana episcopatus Vespriniiensis. A veszprémi püspökség 
oklevéltára I. 1896. 19-20. old. A helyes dátum: 1212. Helyesen oldotta fel: Bakács Ist-
ván: Iratok Pest megye történetéhez (1002-1437). Bp. 1982. 30. old. (Pest megye múltjá-
ból 5 ) Helytelenül oldotta fel Bártfai, s az 6 nyomán haladó helytörténészek az 121 l-es 
dátumot fogadták el: Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 
1002-1599-ig. Bp. 1938. 3. old. 

9 Makkai László: Pést megye története In: Pest megye műemlékei I. Szerk.: Dercsényi De-
zső. Bp.1958. 67. old. Meg kell jegyezni, hogy az állandó birtokadományozások miatt a 
sziget sohasem tartozott teljes mértékben a király fennhatósága alá, s igen korán megje-
lentek az egyházi és világi földesurak is. 

10 Györffy György: Budapest története az Árpád-korban. In: Budapest története az őskor-
tól az Árpád-kor végéig. Szerk.: Geret'ich László. Bp. 1975. 265. old. A királynék gyak-
ran officiálisaik segítségével igazgatták a szigetet: MOL. Diplomatikai levéltár (=D1) 
86418 

11 Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarorságon. Bp. 1988. 246. old. 
12 Pesty Frigyes. Az eltűnt régi vármegyék I. Bp. 1880. 82-83- old. Glaser Lajos: Kelet-

Dunántúl a honfoglalás és a vezérek korában. Fejér megye kialakulása. Különlenyomat 
a városok és vármegyék monográfiája XXII. „Fejér vármegye" című kötetéből. Bp. 1937. 
44. old. 

13 Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. Bp. 1900. 231- old. 
14 Györffy György: i.m. 265. old. 
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egész jövedelmét adta kárpótlásul a veszprémi püspöknek. 1 5 Nem kizárt tehát, hogy 
az 1212-es oklevélben említett Szent Ábrahám monostor nem a Csepel-szigeten feküdt. 

Sok nehézséget okozott a helytörténészeknek a monostor védőszentjének a neve. 
Egy adott egyház patrociniuma mindig szoros kapcsolatban áll azzal a szenttel, akinek 
a tiszteletére felavatták a templomot. A védőszent kiválasztását semmiféle előírás nem 
szabályozta, hanem az egyházat alapító személy vagy közösség számára népszerű 
szent lett a patrocínium.16 Ennek ismeretében kell a Szent Ábrahám tiszteletét vallatóra 
fogni. 

Feltehetően Bártfai Szabó László nyomán terjedt el az a nézet, hogy a monostort gö-
rög szerzetesek lakták.17 Elhangzott olyan vélemény is, hogy a görög monostort az a 
Becse és Gergely alapították, akik III. Béla királlyal Bizáncban nevelkedtek.1 8 Tény, 
hogy Szent Ábrahám tisztelete hangsúlyos szerepet kapott a keleti egyházban,1 9 de a 
történettudomány jelenleg n e m ismer görög szertartású nemzetségi monostort, illetve a 
magánszemélyek által alapított monostorok az alapítok nevét is megőrizték az utókor-
nak. Ez utóbbi pedig Szent Ábrahám esetében bizonyíthatatlan.20 

A kutatók és a helytörténészek nagy többsége latin rítusú egyháznak tartja a monos-
tort, hiszen a bencés, illetve ciszterci rend esetében is kimutatható az Ábrahám 
patrocínium.21 Másrészt többen a királyi alapítás mellett szálltak síkra.22 Hogyan lehet 
ezt bizonyítani? E kérdés megválaszolásához sem az okleveles anyag, sem a régészeti 
feltárások nem nyújtanak segítséget. Urosevics Daniló viszont megőrzött egy érdekes 
hagyományt, miszerint II. Béla királyunk (1131-1141) szerb felesége, Ilona állítólag a 
Csepel-szigetre telepített rácokat, s építtetett egy királyi kápolnát, amely később kolos-
torrá növekedett .2 3 Ezt az építményt a régészeknek mind a mai napig nem sikerült 
megtalálniuk. Ha ennek a hagyománynak a hitelét elfogadjuk, akkor is csak annyit 
állapíthatunk meg, hogy egy királynéi görög monostor emléke hagyományozódott 
ránk. Ennek a görög monostornak és a Szent Ábrahám egyháznak az azonosságát a 
jelenlegi forrásanyag alapján nem állíthatjuk! 

15 Bártfai Szabó László: i.m. 24., 28., 32-33. old. Györffy György: i.m. 319. old. A per to-
vább húzódott, s még az 1330-as években is tartott: Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi 
regeszták 1301-1387. Bp. 1953. 76., 92. old. 

Schwartz Elemér: A patrocinium a helynévfejtés és telepítéstörténet szolgálatában. In: 
Századok (=Sz), 67. (1933) 185-187. old. Fekete Nagy Antal: Településtörténet és egy-
háztörténet In: Sz, 71.(1937) 426. old. 

17 Bártfai Szabó László: i.m. 471. old. 
18 Kovács József László: Adatok a ráckevei járás vázlatos történetéhez a honfoglalástól a 

XVIII. századig. In: Tanulmányok a ráckevei járás múltjából. Ráckeve, 1972. 13- old. Ko-
vács Józsefié: Ráckeve vázlatos története. Ráckeve, 1973. 17. old. In: Pest megyei Levél-
tár Kr. 146/4. 

19 Wellner István: Kalauz Európa vallási műemlékeinek megtekintéséhez. Bp. 1990. 125. 
old. 

20 Fügedi Erik: Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A nemzetiségi monostor. 
In: Századunk 1991. 1-2. sz. 36-38. old. A szerző maga is beismerte, hogy 46 rendi mo-
nostor hovatartozását nem ismerjük (38. old.) 

21 Damiani Fuxhoffer-Manrus Czinár: Benedicti Pannoniéi Monasteriologiae Regni 
Hungáriáé II. Pest, I860, 3. old. Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története fő tekin-
tettel az egyházi intézményekre vagyis a nevezetesb városok, helységek, s azokban lé-
tezett intézetek, püspökmegyék szerint rendezve I. Pest, 1870. 255. old. Monumenta 
Romana i.m. I. 1896. 20. old. Makkai László: i.m. 69- old. 

22 Horváth Lajos: Ráckeve és Skaricza Máté históriás verse. In: Tanulmányok Ráckeve 
múltjából. Ráckeve-Szentendre, 1986. 15. old. (Ráckevei Füzetek 10.) 

23 Urosevics Daniló: A magyarországi délszlávok története. Bp. 1969. 29. old. 
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írásos forrásunk másik fontos emléke egy 1303-ból származó oklevél. A budai káp-
talan által kiállított iratban azt olvashatjuk, hogy a német származású (teutoniensis) 
Eglolfus, a királyi fegyverkészítők mestere (magister machinariorum) és fia, János, az 
Ercse-i Vilmos fia Jánosnak tíz márkáért eladta a Csepel-szigeten fekvő „Abraamberke 
seu Ceketeluke" nevű föld fele részét. E területet Eglolfus mester még [III.] András 
királytól nyerte el szolgálati jutalmául. Ezután következik a határ leírása.24 Vizsgáljuk 
meg mind a két tulajdonnevet! Az Abraamberke - amint a berke utótag mutatja2 5 - a 
település lakatlan részére, határára utal, amely lehetett erdőség is26, de lehetett gyü-
mölcsös is - gondoljunk Skarica „megygyes egyház" - ára. A Cseketelke név 2 - amely 
elsőként 1303-ban szerepel, de mint láttuk, birtokosa ekkor már nem a névadó Cseke, 
hanem egy német származású Eglolfus mester - második tagja emberi lakóhelyre utal, 
de nem jelenti azt, hogy az adott pillanatban is lakják.28 A személynév + telke olyan 
összetételt jelent, amely önálló települési egységet jelöl a lakhellyel és a gazdasági 
épületekkel, s elsősorban a birtokviszonyt hangsúlyozza. Az ilyen - telek utótagú 
helynevek sohasem jobbágyállapotú személyek birtokát jelentik.29 

A helynév első tagja is sok érdekességet szolgáltat. A Cseke személynév vizsgálatá-
nál felmerült a szláv eredet lehetősége is, de jelenlegi ismereteink szerint puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással. Többnyire erdők, folyók őrzésével 
megbízott személy v i s e l t e . N e m véletlen tehát, hogy egyesek „csekély víz, gázló" 
szóval hozzák összefüggésbe.5 1 Tagányi Károly Magyarország nyugati felének helyne-
veit vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az ősi magyar „csek"=„átkelni, gázol-
ni" igéből származik a Cseke-típusú helynévtípus, amely szoros kapcsolatban áll a 
besenyő etnikummal.3 2 A Cseke helynév a régi Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében 
máshol is szerepel (pl. Csekeszátonya), s általában vízhez (folyó, tó) köthető.3 5 A 
besenyő nép eredetének és szerepének kérdéskörére jelen pillanatban nem térhetünk 
ki, de figyelemre méltó, hogy a mai Ráckevétól délnyugatra található Besenyő pusz-
ta,34 amelynek XIV-XV. századi megléte oklevelekkel is bizonyítható. Besenyő és 
Őrsziget együtt szerepelnek, s a latin terminológia (possessio) is utal lakott jellegük-
re.35 A XIV. században három alkalommal (1342, 1390, 1392) szerepel Csepel-sziget 
ispánjaként besenyő származású személy.3 6 A Ráckevétól délre fekvő Szigetbecse 
település mai nevének második tagja szintén utalhat e türk etnikumra.3 7 A besenyő 
népcsoport történelmi szerepét a Csepel-sziget déli részén e rövid tanulmány nem 
tisztázhatja. Számunkra fontosabb, hogy a Cseketelke név arra utal, hogy az eredetileg 

2 4 MOL. DI. 86895. (4. sor) 
25 Kristó Gyula: i.m. 91. old. 
26 Horváth Lajos: i.m. 15. old. 
2 7 A helyes olvasat: Ceketeluke, azaz: Cseketelke. Helytelen értelmezések: Kovács József-

nő: Ráckeve vázlatos i.m. 18. old. (Cseketelke) A Csete család csak a XV. században sze-
repel Tökölön: Csánki D. i.m. III. 1879. 366. old. - Szombathy Viktor. A Csepel-sziget. 
Bp. 1961. 29. old. (Csetelaka) - Csánki D.: i.m. III. 1897. 313. old. (Ceketeluka) 

28 Kertész Manó. A magyar helynévadás történetéből. In: Magyar Nyelvőr 1939. 4-6. füzet 
37., 73. old. - Kristó Gy.: i.m. 89-91. old. 

29 Földes László: A telek „földterület" jelentéstörténete. In: Magyar Nyelv 1971. 4. sz. 426-
428. old. 

30 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1978. 598. old. 
31 Baán Kálmán: Ősi magyar személynevek. Bp. 1944. 37. old. 
32 Tagányi Károly: Gyepű és gyepűelve. In: Magyar Nyelv 1913. 6. sz. 252-263- old. 
33 Bártfai Szabó László: i.m. 24. old. 
34 Hajdú Mihály: A Csepel-sziget helynevei. Bp. 1982. 166-167. old. 
35 Bánfai Szabó László: i.m. 32. old. - Györffy György: i.m. 153-154. old 
36 PestyF.: i.m. I. 1880. 82-83. old. 
37 Bánfai Szabó László: i.m. 445. old. 
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osztatlan szállásbirtok feldarabolása a „nemzetiség" tagjai között már megindult. Ez a 
XII. századtól nyomon követhető folyamat más szavakkal azt jelenti, hogy egységes, 
például egy népnévvel (besenyő) jelzett lakott terület környékén a résztulajdonosok 
külön házakat emelnek, amelyek az idők folyamán esetleg faluvá növik ki magukat, 
de lehet, hogy megmaradnak egyszerű gazdasági telepnek ( praedium-nak). A 
Cseketelke név már ez utóbbit jelöli!38 

Az 1303-as oklevél határleírása segít Cseketelke földrajzi helyének meghatározásá-
ban. Az oklevélben szereplő helyek a mai Ráckeve északi-északnyugati határának is az 
északi részét írják le. Mivel az oklevélben leírt határ az egész terület fele része, s 
északabbra már lakott területek találhatók, Cseketelke a mai Ráckeve egész északi 
határát jelölte Szigetszentmártonig, illetve Szigetújfaluig. Ez abban az időben Ábra-
hámberkét jelentette: Szent Mártontól (villa Sancti Martini) és Újfalutól (Iufolu) egészen 
Ábrahám egyházának belső határáig. E területen az 1970-es években végzett régészeti 
feltárások folyamán hét darab felbolygatott sír mellett öwere tek , pártadíszek, dom-
borműves oltártöredékek kerültek elő.3 9 A XVIII-XIX. századi források, térképek is 
utalnak arra, hogy e területen templomromok találhatók. Márpedig ahol templomrom 
volt, annak lakott területnek kellett lenni valamikor! Véleményünk szerint ezek a 
templomromok a hajdani Cseketelke települést jelzik. 

Fontos adalékot szolgáltatnak az 1332-1337 között keletkezett, a Vatikánnak járó 
adót tartalmazó pápai tizedjegyzék adatai. A tizedszedők útjának rekonstmálásakor 
kiderül, hogy az adó beszedése a mai Szigetszentmárton felől indult, délnyugatnak 
haladva elérte Lórévet, majd északi irányba vette az útját. A jegyzékben nem szerepel 
sem Szent Ábrahám, sem Cseketelke.40 Az általánosan elfogadott nézet szerint Ábra-
hámtelke a tatárjárás idején pusztulhatott el,41 bár erre semmi bizonyíték nincs! A 
tatárjárásról számos legenda őrződött meg a Csepel-szigeten, de egyik sem tud Szent 
Ábrahámról.42 Sőt, mint láttuk, Szent Ábrahám egyházáról lényegében semmit sem 
tudunk! Egy homályos adat utal Ilona királyné monostoralapítására a Csepel-szigeten, 
de biztosan nem állíthatjuk, hogy ez lenne a későbbi Szent Ábrahám. Az 1212-es irat 
nem a Csepel-szigeten fekvő monostort említi, az 1303-as pedig nem a monostorról, 
hanem annak határában fekvő településről, Cseketelkéről szól. Hogy mégis létezett itt 
egy település, azt az 1440-es oklevélből tudjuk. De az is biztos, hogy az 1440-ben 
emlegetett Ábrahámtelke nem azonos Cseketelkével, tudniillik I. Ulászló király 1440. 
október 10-én, egy másik oklevélben a menekülő kevei polgároknak az új településük 
határában révjogot adományoz 4 3 Átkelőhelyet pedig ott érdemes létesíteni, ahol a 
folyót nem szabdalják szét szigetek, egyik partról a másikra a lehető leggyorsabban és 

38 Kertész M.: i.m. 37., 73. old. Ezért időbeli tévedés a Cseketelke név honfoglalás-kori 
eredeztetése: Bona István: Csepelsziget. In: Acta Litteraruni ac Scientiarum Reg. 
Universitatis Hung. Francisco-Josephinae Tom. IV. Fase. 1. Szeged, 1937. 17. old. 

3 9 Régészeti Füzetek I. Ser. L. No. 29. 1976. 84. old. (Tettamanti Sarolta jelentése) Az itt 
talált romok és a Szent Ábrahám monostor azonosítását kétségbe vonta: Entz Géza: i.m. 
38. old. 

4 0 Monumenta Vaticana históriám regni Hungáriáé illustrancia. Vatikáni magyar okirattár. 
I. 1887. 182. old. - Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század ele-
ién I. 1891. 4. old. 

41 Kovács. J. L : i.m. 13- old. 
42 Kovács Józsefié: i.m. 18. old. 
4 3 ÁÁMR. Dok. 69.a. Magdics I.: i.m. 24-25. old. Pesty Frigyes. 1864/65 évi helynévgyűjté-

sének adatai. Pest megye. In: OSZKK. FolHung. 1114/33 Kiadva: Pest-Pilis-Solt várme-
gye és kiegészítések. Szentendre, 1984, 310. old. A Ráckevétól éstakra található telepü-
lésnyom Szentlászlófalva nevével történő azonosítását semmilyen forrás nem támasztja 
alá: Bognár József: Csepel. In: Tudománytár. Buda, 1843. 174. old. 
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legbiztonságosabban lehet átjutni. A XVIII. századi térképek alapján ez a térség nem 
Csektelke, hanem attól délre, a mai Ráckeve, a korabeli Ábrahámte^ke területén volt. 

Összefoglalásképpen megállapítható, liogy az írásos források mellett a nyelvészet és 
a régészet segítségével több-kevesebb sikerrel rekonstniálható a XV. századi Keve 
mezőváros, a későbbi Ráckeve központi előtelepülése, s annak topográfiai elhelyezé-
se. Véleményünk szerint ez a település az 1440-re már elnéptelenedett 
Szentábrahámtelke, míg Cseketelke a mai Ráckeve és Szigetszentmárton között, azaz 
Szentábrahámtelkétől északra feküdt. A következő összefüggésrendszerre a templo-
mok vizsgálata adja meg a választ, de amíg módszeres régészeti feltárás nem történik, 
addig biztosan semmit sem állíthatunk. 

Miskei Antal 

A révkomáromi múzeum 110 éve 
Komárom vármegye könyvtárának alapját Kultsár István író és szerkesztő vetette 

meg, aki 1827-ben 4000 kötetes gyűjteményét könyvtár létesítésére a vármegyének 
adományozta. Alkalmas helyiség híján a könyvtár sok viszontagságon ment keresztül 
és méltó elhelyezése csak 1885-ben valósult meg, amikor is a levéltárban nyert ott-
hont, majd 1888-ban Ghyczy Kálmán egykori alispán gyűjteményével gazdagodott. 
1912-ben darabszáma elérte a 37 ezret. A könyvtár felismerte igazi hivatását s teljes 
mértékben beilleszkedett a kultúra szolgálatába és a város jelentős közművelődési 
tényezője lett. Hetente két napon volt nyitva az olvasóközönség számára és díjtalanul 
állott a látogatók rendelkezésére. 

Ez az épület adott otthont az 1886-ban alakult megyei és városi múzeumnak is, 
amelynek anyaga egyre gyarapodott és a XIX. század végén már a legjelentősebb 
vidéki múzeumok közé tartozott. Az összegyűjtött tárgyak rendezése után a gazdag 
anyagot e lőbb a Református Kollégium nagytermében, majd a bencések székházban, 
később pedig az Esterházy-pavilonban helyezték el. 

A múzeum életében fontos határkő volt 1906, amikor a vezetőség számba vette az 
addigi eredményeket, az elhelyezési gondokat, és arra a megállapodásra jutott, hogy a 
város három közművelődési intézményét egy szervezetté kell tömöríteni. A javaslat 
azonban nem akkor valósult meg, hanem 1911-ben, amikor Alapy Gyula egyesületi 
titkár terve alapján egyesült a Közművelődési Egyesület, a Vánnegyei Könyvtár és a 
Múzeum. így jött létre a Jókai Egyesület, amelynek fő célkitűzése volt „a nemzeti 
közművelődés terjesztése, a magyar irodalom ismertetése, művelése és terjesztése, a 
komáromi múzeum fenntartása, fejlesztése és gyűjteményeinek tudományos feldolgo-
zása". Kiemelt feladatának tekintett, hogy a múzeum és a megyei könyvtár számára 
végleges otthont teremtsen, Jókai Mór emlékére szobrot állítson és állandó színházat 
létesítsen Komáromban. 

Ebben az időben szavazta meg a parlament a kultúrházakról szóló törvényt, amelyre 
támaszkodva a könyvtár és a múzeum vezetői a közművelődési, könyvtári, múzeumi 
feladatokat is ellátó művelődési ház felépítését javasolták. Ezt a tervet támogatta az 
Országos Főfelügyelőség is, így aztán megegyeztek, hogy a kisgimnázium épületének 
helyén építik fel. 

Komárom városa a tulajdonában lévő telket 1909- május 12-én átengedte a nemes 
közművelődési célra, és megbízták Hült Dezső műépítészt a térvázlat elkészítésével, 
Nagy Mihály komáromi építészt pedig a kivitelezéssel, akik a vállalt feladatokat a 
következő hónapokban sikeresen teljesítették. Az alapkő ünnepélyes letétele 1913-
május 4-én volt, a felavatásra pedig 1913- november 29-én került sor. 
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A múzeumi osztály, be sem várva az új épület átadását, megkezdte az átköltözést az 
Esterházy-pavilonból a Kultúrpalotába. Három évtizedes vándorlás után a múzeum 
végleges otthont kapott és 1914. április 12-én megnyitották a nyilvánosság számára. 

Az intézmény fejlődését azonban rövidesen megállította az első világháború. A 
Kultúrpalota nagytermében 1914 szeptemberében a Vörös-kereszt kisegítő kórházat 
rendezett be, ezért a gyűjtemények látogatása lehetetlenné vált. Csak 1918 tavaszán 
szüntették meg a kisegítő kórházat, majd miután kitakarították és tatarozták az épüle-
tet, 1918 őszén minden készen állt a rendszeres munka folytatására. Erre azonban az 
őszirózsás forradalom, a városunk környékén folyó harcok, majd a határváltozás miatt 
egyelőre nem kerülhetett sor. 

Az államfordulat után a Jókai Egyesület helyzete is megváltozott: nemzetiségi 
(kisebbségi) kulturális egyesület lett. Az igazgatói tanács 1919. augusztus 12-én a 
megváltozott helyzethez alkalmazkodó programot fogadott el, amelynek lényege az 
volt, hogy az itt élő magyarság nemzeti öntudatát erősítsék és kulturális szervezettségét 
még jobban kiépítsék. Ennek alapján Komárom az 1920-1930-as években a csehszlo-
vákiai magyar kultúra egyik szellemi központjává fejlődött. 

A Szlovenszkói Teljhatalmú Minisztérium rendeletére 1921-ben módosították a Jókai 
Egyesület alapszabályát, amelynek lényege az volt, hogy elfogadja az általános állami 
felügyeletet. A módosított egyesületi alapszabályokat 1928-ban hagyta jóvá a belügy-
minisztérium szlovenszkói osztálya. 

A múzeum átrendezése 1935-ben kezdődött el, ekkorra a kiállítási célra az eddigi 
négy terem helyett hat állt rendelkezésre. Az őskori és a római kori tárgyak a földszin-
ten, a történeti, iparművészeti, néprajzi anyag pedig az emeleten maradt, a két kiürített 
emeleti terembe az 1848-49-es gyűjtemény és a Jókai-emlékszoba került. Az űjjárende-
zett múzeum megnyitását Alapy Gyula igazgató már nem érte meg, helyét a Jókai 
Egyesület 1936. évi közgyűlésének határozata értelmében Szombathy Viktor töltötte 
be. 

Az 1938-as határváltozás után az összegyűjtött tárgyakból cseh-szlovák emlékszobát 
rendeztek be. E kiállítás készítésekor megkezdődött a múzeum átrendezése is, amely 
1940 tavaszán fejeződött be. Ezt követően Szombathy Viktor Budapestre költözött, a 
múzeumi anyag kezelése pedig Nehéz Ferencre maradt. Az 1940-es évek első felében 
még folytatódott a rendszeres munka, majd amikor megindultak a légitámadások, az 
őskori és római tárgyakat becsomagolva a bencés székház alagsorában helyezték el. 

A második világháború után a komáromi múzeumnak ismét új államkeretben, a 
Csehszlovák Köztársaságban kellett keresnie és megtalálnia a fejlődés útját. A hat 
évtizeden át egyesületi gondozásban levő intézményt állami kezelésbe vették, ezzel 
egy új szakasz kezdődött életében. 

A Szlovák Nemzeti Tanács rendelete és a Belügyi Megbízotti Hivatal utasítása értel-
mében 1945-től feloszlatták a korábban alapított egyesületeket. A Jókai Egyesületet a 
Komáromi Járási Közigazgatási Bizottság 1947-ben hozott határozatával oszlatta fel, 
vagyonát - a múzeum gyűjteményét is - lefoglalták az állam javára, és a Belügyi 
Megbízotti Hivatal kezelésébe került. Ezt követően a Komáromi Járási Közigazgatási 
Bizottság elhatározta, hogy a Kultúrpalotában járási múzeumot létesít, 1949-ben Duna 
Menti Múzeumnak nevezték el. Az újjászervezett intézményben rendezni kellett a 
gyűjtemények tulajdonjogát, ami 1950-ben valósult meg, amikor a Belügyi Megbízotti 
Hivataltól és a Tudomány - Művészet - és Oktatásügyi Megbízotti Hivataltól a Nemzeti 
Kulturális Bizottság vette át a gyűjteményt, s állami kulturális vagyonként általa a 
Komáromi Járási Nemzeti Bizottság kezelésébe a Duna Menti Múzeum részére. Mivel a 
gazdag római anyagot országos jelentőségűnek minősítették a Nemzeti Kulturális 
Bizottság jogot formált arra, hogy a tárgyak egy részét elvigyék a pozsonyi Szlovák 
Nemzeti Múzeumba. 
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A Nyitrai Kerületi Nemzeti Bizottság 1950-ben értesítette a Komáromi Járási Nemzeti 
Bizottság IV. ügyosztályát, hogy a régészeti gyűjtemény a Duna Menti Múzeum tulaj-
donába kerül és annak irányításával Mikulás Duseket bízzák meg. Ezzel újra megoldó-
dott a komáromi múzeum vagyoni helyzete. 

Miután átrendezték az őskori és római anyagot, 1953- május 9-én megnyitották az 
állandó kiállítást, a következő év májusában pedig Jókai Mór halálának 50. évfordulója 
alkalmából emlékkiállítást rendeztek. Közben megkezdődtek a leletmentő régészeti 
ásatások és a régi gyűjtemény szakszem leltározása. Az intézmény évi tevékenységét 
összefoglaló jelentésekből kitűnik, hogy 1956-1959-es években a régi gyűjtemény 6985 
darabjának nyilvántartása készült el. 

Az 1960-as években egy új fejlődési időszak következett a múzeum történetében. 
Ekkor a gyűjtőterületet kiterjesztették a dunaszerdahelyi és az érsekújvári járásra is, így 
a régészeti tárgyak egyre szaporodtak és 1967 végén a szerzeményi naplóba 9251 
darabot írtak be. 

Amikor 1968-ban Kajtár József került az intézmény élére, a felújított és múzeum 
céljaira átalakított épületben a korábbinál kedvezőbb munkakörülmények alakultak ki. 
Az anyag szakszerű feldolgozása mellett a szakdolgozók tudományos kutatómunkával 
és egyre nagyobb területre kiterjedő gyűjtéssel is foglalkoztak, így 1974 végén már 
34.920 tárgy volt a gyűjteményben. 

A társadalomtudományi osztályon Trugly Sándori népvándorlás korával és a korai 
középkorral foglalkozott, feltárta a hajógyár területén levő avar kori temetőt, továbbá 
feltérképezte a komáromi járás Vl-X. századi régészeti lelőhelyeit, feldolgozta a komá-
romi avar temetők kutatástörténetét. Ratimorsky Piroska az őskort és a római provin-
ciális kultúrát kutatta, elkészítette a római kori gyűjtemény kőtárgyainak szakszerű 
leírását és a La Téne kori hetényi temető leletmentő ásatását végezte. Tok Béla a 
komáromi céhek történetének forrásanyagát vizsgálta és feldolgozta a komáromi vízi 
mesterségek történetét a városunk kereskedelmi kapcsolatait a VII-XVIII. században. 
Mácza Mihály számos tanulmányt írt Komárom újkori történetéről, kiállításokat rende-
zett, gazdag képanyaggal illusztrált helytörténeti könyveket jelentetett meg, összeállí-
totta az állandó jellegű Jókai Mór - emlékkiállítás anyagát és forgatókönyvét. Virágh 
József időszaki kiállítások anyagát állította össze és tanulmányt írt a múzeum közműve-
lődési tevékenységéről. Gaálné St'astny Ida a Szlovák Néprajzi Atlasz részére végzett 
felmérést s elkészítette a múzeum néprajzi gyűjteményének részleges elemzését. 
Binder Pál A Duna mente madárvilága című kiállítás anyagának gyűjtésével foglalko-
zott, feltérképezte az itt élő madarak fészekkolóniáit, vizsgálta a túzok elterjedését 
járásunk területén. Csütörtöky József a múzeum 1995 decemberében leváltott igazgató-
ja a rovarvilágot tanulmányozta és részt vett a Léva melletti Mohi környékének termé-
szettudományi vizsgálataiban. Farkas Veronika szakszerűen meghatározta a 
görögkeleti templom műkincseit, átrendezte az állandó egyházművészeti kiállítást, 
tanulmányokat írt, kiállításokat rendezett. Fehéruáry Magda a múzeum történetének 
forrásanyagát gyűjtötte és publikálta, s jelentős néprajzi kutatómunkát végzett. Szuchy 
M. Emil rangos kiállításaival mindmáig tartó hagyományt teremtett. Liszka József az 
1991 októberében alakult Nemzetiségi Osztályt irányította. Az intézmény fontos felada-
tának a népélet kutatását, a folyamatos információcserét és a bibliográfiák kiadását 
tartja. 

Az intenzív kutatómunka mellett a szakdolgozók publicisztikai tevékenységgel, for-
gatókönyvek összeállításával, újonnan szerzett tárgyak leírásával is foglalkoztak. A 
rendszeres munka eredményeként a gyűjtemény megnégyszereződött és az 1990-es 
évek közepén már 130.000 darabot vettek nyilvántartásba. 

Az európai hírű kelta és római gyűjteményekben gazdag Duna Menti Múzeum igaz-
gatója, Csütörtöky Józsefet a Szlovák Kulturális Minisztérium 1995. december 19-én 
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indoklás nélkül leváltotta és egy tapasztalatlan szlovák alapiskolai tanítónőt, Elena 
Lehockát nevezte ki a helyére. Több kulturális szervezet és a múzeum 24 munkatársa 
levélben tiltakozott a Szlovák Kulturális Minisztérium újabb erőszakos lépése ellen, és 
ezt a diktatórikus intézkedést a nemzetiségi kultúrával szembeni antidemokratikus 
magatartásnak tekintik. Csütörtöky József megindokolatlan leváltásakor nem írtak ki 
pályázatot a tisztség betöltésére. Mivel várhatóan folytatódnak a leváltások, a tiltako-
zók arra hívták fel a polgárokat, hogy hozzájuk hasonlóan levélben ítéljék el a kulturá-
lis intézmények vezetőinek leváltását. 

Az a tény, hogy a nemzetközi hírnévnek örvendő 110 éves Múzeumunk élére szak-
mai tapasztalat nélküli alapiskolai tanítónőt neveztek ki, egyértelműen bizonyítja, hogy 
a cél a leépítés, a felvidéki magyarság egyik kulturális bástyájának ledöntése. 

Gáspár Tibor 

Aknagránát a Kúria tornyában 
Szabó István világtalan ny. tűzszerész és aknakutató emlékezik1 

„A budapesti Kúria tetőszerkezetében egy fel nem robbant aknagránát van" - állott 
abban a megbízólevélben, amelyet 1946. november 23-án adott át nekem a tűzszerész 
és aknakutató zászlóalj parancsnok helyettese - az alábbi eligazítás kíséretében: 

- Az épület tetőszerkezetéből körültekintő óvatossággal távolítsa el a gránátot! Majd 
helyezze azt biztonságba, valahol az épületben, ahonnét majd el fogjuk szállítani. 
Kérem, hogy a feladatot hajtsa végre, és vigyázzon magára! 

Tisztelegtem, majd kezet fogott velem. Magamhoz vettem a szükséges szerszámo-
kat, és elindultam a feladat végrehajtására. 

Kellemetlen, hideg, csípős szél csapta meg az arcomat az utcára lépve. A Kúriához 
közeledve, mérlegeltem magamban az épületet, hogy milyen magasságban is kell majd 
a feladatomat végrehajtanom. A Kúria épülete szemben állt az Országház főbejáratával 
- az Országház tér sarkán. (Ma a Néprajzi Múzeum épülete - szerk.) 

Megkerestem az épület bejáratát, majd bementem. A portásnak elmondtam a jövete-
lem célját - megmutatva megbízólevelemet. A portás fölhívta az épületgondnokságot. 
Néhány percnyi várakozás után egy ember jött a portára, aki a feladatom színhelyére 
vezetett. 

Liftbe szálltunk, amely az emeletre vitt bennünket . A liftből kiszállva zegzugos fo-
lyosókon keresztül egy lépcsőszakaszon feljutottunk az épület padlására. A padláson 
hatalmas gerendákon - egyikről a másikra lépve érkeztünk meg az ominózus helyre. 

- Ott van, kérem! - mutatott vezetőm föl, egy toronyszerű csúcs felé. 
Odaérve, szemrevételeztem a helyszínt. 
- Egy 80 milliméteres aknagránát fúródott át a torony szarufájába, a borítólemezt 

átütve — állapítottam meg. 
- Ide egy olyan létra kellene, amelyen oda fel tudok jutni - mondtam a vezetőm-

nek. 
- Megpróbálok szerezni - mondta - , majd eltávozott. Én meg addig nézegettem 

lentről - már amennyire lehetett - , hogyan is oldjam meg a veszélyes, nem minden-

1 Szabó István kezében, Gyálliget határában, 1947. június 17-én felrobbant egy akna, 
mely leszakította jobb karját, s szemei is végzetesen megsérültek. A Magyar Köztársaság 
honvédelmi minisztere 1995. március 15-e alkalmából „I. osztályú Honvédelemért Ki-
tüntetést", majd 1996. évi Magyar Kultúra Napján a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta neki. 

76 



napi feladatot. Vésni, kalapálni nem szabad. Nem szabad, hogy rárakódjon, mert akkor 
a megakadt gyújtószerkezet működésbe lép(het). 

A fűrészeléshez viszont - innen nézve - szűknek látszott a hely. Na, majd ha lesz 
létra, akkor talán jobban meg lehet látni, s eldönteni, hogy mit és hogyan tegyek -
gondoltam akkor, ott magamban. 

Kétágú létrát hozott az én emberem. Ez jobb, mint a támasztós, mert ezt odaállítom, 
ahová én akarom. Majd megkértem a kísérőmet, hogy szíveskedjék beállni az egyik 
kémény mögé, mert az ördög nem alszik - szokták mondani. Én meg felállítottam a 
létrát, s fölmentem rá, csak úgy, minden szerszám nélkül, hogy közelről jól megnéz-
zem magamnak azt a fagerendába fúródott aknagránátot. Még szerencse, hogy fűrész-
lapot is tettem a szerszámok közé, mert csak ezzel fértem hozzá. 

Hát, bizony nem kis időbe, meg türelembe került, mire a fűrészlappal - néhány 
centiméternyi jobbra-balra való mozgatással ékszerű nyílást sikerült vágnom. De még 
akkor meg sem moccant az aknagránát, annyira fogta a gerenda. 

Volt egy nagyon jó élű, erős zsebkésem. Azzal kezdtem faragni a gránáttest melletti 
nyílást. Bizony, akkor nemcsak a hátam, de még a lábam is izzadt a bakancsban, mert 
szűkös volt a hely, na meg, ha megszalad a késem, s megütöm az aknagránát gyújtó-
fejét - akkor... 

Úgy, hogy jónéhányszor le kellett jönnöm a létráról - a padlásra - pihenni, mert 
még a lábam is remegett. Olyankor mindig odakiáltott a kémény mögött kuksoló 
emberem: 

- Sikerült??! 
- Nem olyan könnyen adja az meg magát! - De reméljük, hogy sikerülni fog -

nyugtatgattam. 
Visszamenve minden vágás után próbáltam mozgatni az aknagránátot. Bizony, ez 

türelemjáték volt a javából. Amikor meg már lehetett mozgatni, akkor meg egyik 
kézzel állandóan fogni kellett a gránátot, nehogy kiessen és bekövetkezzék az, amit 
minden áron el akartam kerülni. 

Végül is addig farakcsikáltam, addig farakcsikáltam a gerendát, amíg ki nem tudtam 
emelni a fészkéből, a gerenda szorításából, s a Kúria egyik pincehelyiségében bizton-
ságba nem tudtam helyezni. Vizes volt rajtam az ing is, meg a gatya is, de még a ba-
kancsomban is csónakázott a lábam az izzadságban. 

Miután a pincébe zártuk az aknagránátot, a kísérőm a gondnoki irodába vezetett -
az adminisztrációs munka lebonyolítása végett. Az irodába érve a Kúria gondnokának 
bemutatkoztam, majd jelentettem, hogy a megbízólevelemben feltüntetett veszélyt, 
azaz az épület tornyába - tetőszerkezetébe - fúródott aknagránátot eltávolítottam, 
majd biztonságba helyeztem. 

- A hét végén - majd a tűzszerész és aknakutató alakulatom járműve el fogja szállí-
tani. Ezennel itt a rám bízott feladatot maradék nélkül végrehajtottam. Kérem a gond-
nok urat, hogy megbízólevelemet aláírással és pecséttel is szíveskedjék ellátni. 

Majd átadtam a megbízólevelemet. A gondnok pedig hellyel kínált. 
- Na, kérem, ezzel is megvolnánk! - mondta. - De engedtessék meg nekem, hogy 

megkérdezzem Öntől, hogyan maradt épségben ez a fránya gránát, amikor becsapódott? 
Hogy nem robbant föl? - tette föl a kérdést a megbízólevelem visszaadása közben. 

- Annak több oka is lehet. Minden tüzérségi vagy aknagránát a kilövéskor élesre 
állítódik, úgy van konstruálva. Mivel ezt a műveletet emberek csinálják, e legendő 
egynéhány századmilliméternyi eltérés a munkafolyamatban, és a szerkezetben máris 
működési zavar lép(het) föl. 

De előfordulhat nyújtott röppálya esetén is, amikor nem megfelelő a becsapódási 
szög. Akkor sem robban. Egyébként fagerendába fúródott aknagránáttal még csak 
most találkoztam, de volt mennyezetbe fúródott gránát, fürdőszoba padlózatába fúró-
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dott gránát, sőt a napokban a Váci úton egy lakóház kéményfalába fúródott gránátot 
kellett eltávolítanom. 

- Na és tessék mondani! Nem félnek önök, tűzszerészek? Veszélyes foglalkozás ez? 
- kérdezte a gondnok. 

- Tulajdonképpen, amikor az ember az utcára kilép, fejére eshet egy cserép, vagy 
netán az úton üti el egy figyelmetlen autós. A mi foglalkozásunk igaz, állandó veszé-
lyekkel jár. De ahogy a katonai iskolán tanultuk - úgy nem. Mert azt írja elő a tűzsze-
részeti szabályzat, hogy olyan tüzérségi aknavető gránátok, eldobott kézigránátok, 
bombák és telepített aknák mozdítása tilos, sőt veszélyes. Ha már kilőtték, eldobták, 
annak a gyújtószerkezete élesre állítódik. Az ilyeneket ott, helyben kell megsemmisí-
teni. 

Igen ám! - De kaptunk a Honvédelmi Minisztériumból olyan felhívást, hogy a hábo-
rú okozta rombolást, pusztítást ne növeljük. Ezzel is hozzájárulunk az ország újjáépíté-
séhez. Ezért mindennap azzal bocsátanak el bennünket a feladat végrehajtására, hogy 
körültekintő óvatossággal, a legmesszebbmenő figyelmességgel oldjuk meg a feladatot 
- fejeztem be válaszomat. 

- Engedje meg, kérem, hogy kívánjak Önnek és Ö n ö n keresztül a többi tűzszerész 
bajtársának is, odaadó, hősies munkájához nagyon jó egészséget és sok szerencsét! 
Ezzel megszorította a kezemet a gondnok. 

Lejegyezte: Rácz Sándor 

Álmos fejedelem (László Gyida 50 rajz a Honfoglalókról c. könyvéből) 
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r 
SORSKÉRDÉSEK 

j 

Őrállók az erdélyi végeken 
Nagybátyámnak, a 80 eszten-
deje született néhai Kováts 
Sándornak emlékére, aki min-
dig az elesettek, a megalá-
zottak, a megfélemlítettek 
- „a kicsinyek" — oldalán állt. 

1. 1940-ben az Erdélyt felkereső Cs. Szabó László a következőket írta: „Húsz évig a 
halottak voltak a legbeszédesebb magyarok Erdélyben..."2 Történeti adatok és életsor-
sok ismeretében a megállapítást a költői túlzások körébe sorolhatjuk, hozzátéve, hogy: 
a trianoni békeszerződést követően két esztendeig teljes politikai passzivitás jellemezte 
az erdélyi magyarságot, ami elsősorban az impériumváltozás okozta sokknak tulajdo-
nítható. E történelmi esemény következményeként a magyarság kiszakadt abból a 
politikai egységből, amelyet számára az Osztrák-Magyar Monarchia jelentett. Tartomá-
nya lett a Balkán és Kelet-Európa határállamának, Romániának. Ezzel az erdélyi ma-
gyarság leválasztatott a Közép-európai magyar nemzettestről, s kisebbségi népcsoport-
tá vált, ami eddig ismeretlen, új életkeretet jelentett számára.3 Passzív rezisztencia lett 
általánossá az értelmiségiek körében, amely abból az irreális hitből táplálkozott, hogy 
a békekonferencián a nagyhatalmak a magyarság szempontjából kedvező döntést 
hoznak - állapította meg Diószegi Lászlód A tisztviselői kar jelentős része vállalta az 
elbocsátást, de nem tette le a hűségesküt a román államnak. A trianoni békeszerződés 
végleges válaszút elé állította a magyarságot: vagy elhagyja szülőföldjét, vagy vállalva a 
kisebbségi sorsot, küzd jogaiért, nemzetiségének, vallásának, kultúrájának megőrzéséért.5 

A trianoni békeszerződés idején Erdélyben négy nagyobb területen volt meghatáro-
zó többségű a magyarság: a Székelyföldön, a magyar-román határ vidékén, a Szilágy-
ságban és Kalotaszegen. Ezenkívül voltak magyar többségű szétszórt kisebb szigetek 
és magyar többségű városok.^ Léteztek azonban már ekkor olyan összefüggő terüle-
tek, ahol a magyarság már korábban szórványsorba került, ahol a „lelki trianon" vég-
bement a múlt századra, vagy századunk elejére, de ahol éppen trianon döbbentette rá 
a felelős értelmiséget, hogy a még megmenthetőket nem szabad veszni hagyni. Ezek 
közül a két legfontosabb: Alsó-Fehér, Hunyad, Szeben, Fogaras megyék Dél-
Erdélyben; valamint Szolnok-Doboka, és Beszterce-Naszód megye Észak-Erdélyben. 
Az itt élők nemzedékeken keresztül csupán a „részmagyarság" élményét tapasztalhat-
ták meg, még akkor is, amikor jogilag, politikailag, területileg az összmagyarsághoz 
tartoztak.7 

2 Cs. Szabó László: Erdélyben. Bp. é.n. (1940) 117. old. 
3 Venczel József: Erdélyi föld - erdélyi társadalom. Bp. 1988. 146. old. 
4 Diószegi László: A romániai magyarság története 1919-1940. In: Hetven év. A romániai 

magyarság története 1919-1989. Bp. 1990. 38. old. 
5 U.o. 38. old. 
6 U.o. 18. old. 
7 Venczel József: i.m. 43. old. 
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Erdélyben, szemben a magyar nyelvterület más tájaival, a magyarság a nagytáj kö-
zépső részén került kisebbségbe, míg az összefüggő magyar tömbök a szélekre szoml-
tak.8 A középkorban az északerdélyi magyarság a termékeny folyóvölgyekben 
(Szamos, Sajó, Bandó, Mélyes, Füzes) létrehozott falvaiban többségben volt, de a XVI. 
századtól megjelentek a román bevándorlók, s a magyar települések határában apró 
szórványokat hoztak létre.9 A XVI-XVII. század történései az itt élő magyarság számára 
végzetes események voltak. Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd küzdelmei Erdélyt 
is hadszíntérré változtatták. 1566-ban az Izabella királyné megsegítésére érkező mold-
vai hadak Szamosújvár és Bethlen környékét, majd Mihály vajda szabadcsapatai 1602-
ben Beszterce vidékének magyarságát pusztították el. Már 1570-ből ismeretesek ki-
pusztult Szolnok-Doboka megyei falvak, ahova aztán román és más népek települtek 
be. 1603-ban Székely Mózes török-tatár hadai, Básta hajdúi és vallon zsoldosai pusztí-
tottak. 1604-ben már falvak sora állt pusztán vagy csak néhány lakossal. Már 1638-ban 
is Moldvába mentek innen román telepeseket szerezni. Ami és aki megmenekült , az 
elpusztult a II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi hadjáratát követően a 
tatárok dúlásától 1658-ban, vagy l66 l -ben a Kemény János fejedelmet üldöző törökök 
által. A törökök garázdálkodásának következtében csaknem megsemmisült a térség 
magyarsága, a maradékra a Rákóczi szabadságharc megpróbáltatásai mértek újabb 
csapást, s a háborúk nyomában fellépő pestisjárványok.10 Erdély „csaknem sivatagnak 
látszott" - írta a korabeli állapotokat jellemezve Szilágyi Sándor.n Később Makkai 
László vonta meg a véres évszázadok történelmi mérlegét, megállapítva, hogy Szilágy, 
Kolozs és az Érmellék a felét, Szolnok-Doboka pedig magyar falvainak több mint 
kétharmadát veszítette el. A térség 317 magyar falujából 177 román többségűvé vált. A 
számbeli fogyás együttjárt a gazdasági tönkremenetellel. A maradék lakosság egy része 
az Alföld felé menekült, más része pedig a románsághoz sodródva elindult az asszimi-
láció útján.12 A XVIII. századra kialakult az a román többség, amely a későbbiekben 
állandósult, illetve a magyarság rovására tovább erősödött. Az itt élő bizonytalan és 
hiányos öntudatú népesség pedig nem rendelkezett olyan vezetőkkel, olyan erőkkel, 
akik menteni lettek volna képesek a még megmenthetőket. 

Az egyházi és iskolai gondozás válsága újabb veszteséget jelentett. Ezek a hiányos-
ságok minden bizonnyal döntő szerepet játszottak a nemzetiségileg vegyes házasságok 
gyakorivá válásában is. E téren ugyancsak Szolnok-Dobokában mutatkozott a legna-
gyobb veszteség, hisz amíg Dél-Erdélyben 1900-1912 között 100 házasságból 49 volt 
nemzetiségileg vegyes, addig Észak-Erdélyben ugyanezen időszakban 100 házasságból 
62. (A délerdélyi adatokban Torda-Aranyos, az északiban Kolozs megyék is 
bennefoglaltattak.) Ezen belül is, e 12 esztendő alatt Szolnok-Dobokában a megkötött 
4682 házasságból 1337 volt nemzetiségileg vegyes: ezen belül a római katolikusoknál 
938 házasságból 494, a reformátusoknál pedig 3744 házasságból 843 vegyes volt .1 3 A 
magyarság számára tragikus helyzet alakult ki e térségben, ahol 1880-ban a 193-677 fő 
össznépességből 31-559 volt magyar, 146.135 pedig román anyanyelvű. 1910-ben a 
251 193 fő összlakosságból 52.181 magyar anyanyelvű lélek mellett 189.443 fő román 
volt. 1930-ban a 264.370 fő össznépességből már csak 38.677 volt magyar, 210.440 

8 V.ö. Makkai László: Északerdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása. Klny. a Hitel 
1942. júliusi számából. Kolozsvár. 3. old. 

9 U.o. 12-13. old. 
1 0 U.o. 14-17. old. 
11 Szilágyi Sándor (szerk): A magyar nemzet története Bp. 1898. VII. 123. old. 
12 Makkai László: i.m. 18-19. old. 
13 VenczelJózsef: i.m. 265. old. 
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pedig román.1 4 A megye nyolc járásában (Bethleni, Csákigorbói, Dési, Kápolnok-
monostori, Kékesi, Magyarláposi, Nagyilondai, Szamosűjvári) román többségű volt a 
lakosság, háromszoros-ötszörös többségben, de három járásban (Csákigorbói, 
Kápolnokmonostori, Nagyilondai) tízszerese-húszszorosa volt a román népesség a 
magyarnak.1 5 A 417 faluban mindössze Almásmálomban, Árpástón, Cegőtelkén, 
Magyarberétén, Magyardécsén, Somkeréken, Várkuduban, Bacán, Bálványosváralján, 
Felőrben, Nyiresen, Rettegen, Burában, Feketelakon, Kispulyonban, Magyarborzáson, 
Mezőveresegyházán, Szentmátén, Szépkenyerűszentmártonban, Újősön, Vicében, 
Domokoson, Erzsébetbányán, Kohóvölgyben, Magyarláposon, Magyarszarvaskenden, 
Ördöngősfüzesen, Széken, azaz 28 községben volt 1850-1941 között több a magyarság 
lélekszáma a románnál. Apanagyfaluban, Sajószentandráson, Szentmargitán, 
Kápolnokmonostoron, Kékesen, Melegföldváron, Szászzsomborban, Nagyilondán, 
Alsótökön, Esztényben, Kérőben, Kisiklódon, vagyis 12 településen pedig az összla-
kosság harmadát illetve alig felét adták a magyarok. ^ Ezek a falvak azért figyelemre-
méltóak, mert vagy egy-egy kiváló lelkipásztor vagy egy-egy nagyszert! tanító tevé-
kenykedett bennük. Ezek a közösségek őrzik ma is leghűségesebben gazdag hagyo-
mánykincsüket vagy legalábbis annak jelentős részét. 

A magyarság Dél- és Észak-Erdélyben való felszámolódásának folyamatára igazán 
csak a múlt század végén figyeltek fel, s ekkor történtek jelentősebb kísérletek a 
folyamat lassítására, s - a visszafordíthatóság reményében - megállítására. 

Szathmári György politikus, 1881-1890-ig Hunyad vármegye országgyűlési képvise-
lője, a képviselőház közoktatási bizottságának előadója, 1890-1898-ig a vallás- és 
közoktatási minisztériumban a népoktatás ügyének intézője, a milleneumi ünnepsé-
gekre készülve megrázó szavakkal, megdöbbentő adatokkal hívta fel az országgyűlés 
figyelmét az erdélyi magyarság szórványosodására, a megfogyatkozottak teljes eltűné-
sének fenyegető veszélyére. Ezért tartotta fontosnak a népiskolák szervezését, a szín-
vonalas oktatást, valamint a templommal, parókiával, önálló lelkésszel rendelkező 
közösségek létét. Utóbbinak támogatására személyes példával, bőkezű adakozással 
buzdított pl. Kisbarcsa.17 

Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Szász Domokos (1838-1899), egy-
házkerületi jegyzővé választása után (1878), az 1880-as években indította el a szór-
ványmentő mozgalmat. Püspökké választását követően (1885) haláláig (1899) minden 
áldozatra képes volt a szórványmagyarság megmentéséért. Templomok és parókiák 
építése fűződik nevéhez, valamint 1895-ben a Kolozsvári Teológiai Akadémia megnyi-
tása, ami a közösségeknek lelkészekkel való ellátását volt hivatott szolgálni. Fiatal 
lelkészeket nyert meg a szórványgondozásnak, közöttük nem egy nyugati (Svájc, 
Hollandia) teológiát megjárt volt.18 így került Bázelből hazajövet Berde SándorJ9 a 
Dési járásnak akkor 975 fő román mellett mindössze 96 hívet számláló falujába, 
Kackóra, ahol mindössze 30 fő gyakorolta vallását. E falun kívül 12 község kallódó 
reformátusait gondozta. Tevékenysége nyomán visszaszoniltak a nemzetiségileg 
vegyes házasságok, a hét esztendő alatt (1883-1890) vallását gyakorló, áldozatokra 

14 Kepecs József (szerk): Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása 
(1850-1941.) Bp. 1991. 11-13. old. 

1 5 U.ő. 495-496. old. 
1 6 U.ő. 459-494. old. 
17 Dr Wildner Dénes: Szatmáry György unokájának szíves, szóbeli közlése és helyszíni 

vizsgálatom eredménye. Részletes összefoglalása: Sonnevend Gergely: Szathmáry 
György, a kultúrpolitikus. Kézirat. 

18 Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp. 1977. 569. és Vetési 
László (szerk.): Felebarát 1991/1. 25. old. 

19 Zoványi Jenő: i.m. 68. old. 
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képes híveinek lélekszáma 80-ra nőtt. Kívül-belül rendbehozták a templomokat, s a 
kitűnő elméleti felkészültségű, szilárd hitű, nagyszert! gyakorlati érzékkel is megáldott 
lelkész a szórványok anyagi ügyeit is rendbetette. Egész családja a szórványmisszió 
szolgálatában állott, személyes életével mutatott példát híveinek. Lánya, Berde Mária 
visszaemlékezése (1946) szerint: „Szilaj, istentagadó, templomkerülő reformátusokból 
áldozatkész egyházi patrónusokat hódított a maga sajátosan szelíd, de törhetetlen 
mivoltával. Anyám még a román intelligenciát is meg tudta nyerni, hogy résztvegyenek 
az egyház javára rendezett ünnepségeken." 2 0 A településen 100 fő fölé emelkedett és 
maradt még 1941-ben is a magyarság.21 Ma már mindössze 18 lélek magyar, 1975 óta 
pedig nincs lelkésze, Papp Zsigmond szórványgondnok igyekszik menteni a menthe-
tőt.22 

Gondoskodás eredményeként - bár nagy áldozattal - építhettek 1894-95-ben 
templomot maguknak Szarvaskend református magyarjai,23 vagy 1887-ben a 
giroltiak.24 Nem mondható mindez általánosnak, de volt ébredés. 1912-ben a mócsi 
gyülekezet, amely Botháza leányegyháza volt, lelkészt kapva Nyárádi László szemé-
lyében, templomot épített, megerősödött, sőt, a környező hat tanya szétszórt magyar-
ságát is összefogta, s összefogja a mai napig. 

Szépkenyerűszentmárton magyarságának megőrzésében 1908-ig Máthé tiszteletes-
nek, majd Vass tiszteletesnek volt elévülhetetlen szerepe, pontosabban övék az egye-
düli érdem. Megdöbbentő volt a fűzkuti református közösség története, ahol az 1848-
ig népes egyházat - amelyet birtokosai is támogattak - az 1848-ban fellázadt románok 
miután Baróthi Sámuel lelkipásztort és a birtokosokat elűzték, a reformátusokat a 
görögkatolikus hitre kényszerítették. Az 1870-es években a reformátusság jórésze 
visszatért hitére, azonban az elszegényedett egyház csak hivatástudat nélküli lelkésze-
ket kapott. Rácz Elek gondnok megunta a rendetlenséget, hivataláról lemondott, s 
ekkor egy bogdándi római katolikus birtokos vállalta a gondnokságot, közreműködé-
sével épült újra a templom és a harangláb. A közösség utolsó lelkésze 1886-ig Lakatos 
Károly volt. Az egyházmegye többször lemondott e megfogyatkozott gyülekezetről, 
akik ma mindössze 19-en vannak, de templombajárók és ma is élni akarnak reformá-
tus magyarként!25 

E vidék magyarsága pusztulva, szórványokba szomlva érte meg trianont, amely az 
itt élő vagy ide került értelmiség számára igazi ébresztést, cselekvéskényszert jelentett. 
Az erdélyi magyar értelmiség legjobbjai (történészek, társadalomtudósok, lelkészek, 
arisztokraták, tanárok) fogalmazták meg a tennivalókat, a magyarság megmentéséért , 
megtartásáért, szülőföldön maradásáért. Központi gondolat volt a pusztulás megállítá-
sa, az életerő megtartása, ennek érdekében a művelt emberek lélekszámának gyarapí-
tása, az iskolák számának növelése, hatékony, színvonalas oktatás megvalósítása és az 
iskolán kívüli, magas szintű népművelés megszervezése. Mindezekben hatalmas 
feladat hárult a tanítókra és a lelkészekre. Németh Lászlót idézték, aki szerint: „A 
kisebbség jogosítványa, hogy elit tud lenni."26 E küzdelmesnek ígérkező, de remé-
nyekkel kecsegtető munkában az értelmiség új, felnövekvő nemzedékeinek nagy 
szerepet szántak. Márton Áron programja volt az irányadó, akinek pedig pé ldaképe a 
népnevelő, népfőiskolákat szervező, a dánokat a pusztulástól megmentő protestáns 

2 0 Felebarát 1991/1. 27. old. 
21 KepecsJózsefiszerk.) i.m. 472. old. 
2 2 Felebarát 1991/1. 11. old. 
2 3 Felebarát 1990/4. 9. old. 
2 4 Felebarát 1990/4. 13. old. 
2 5 Felebarát 1991/5-6. 19-20. old. 
26 VenczelJózsef i.m. 167. old. 
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prédikátor, Frederik Grundtvig volt.27 A levert szabadságharc urán hasonló célokat 
fogalmazott meg Hunfalvy Pál is. 

Márton Áron a népnevelés tényezőiként az egyházat, az elemi iskolát és a családot 
nevezte meg. Utóbbinak az egészséges társadalom létrehozásában és éltetésében 
betöltött szerepét már korábban Fülep Lajos filozófus, ormánsági szórványgondozó 
református lelkész is megfogalmazta: „A nemzet létének alapja nem a föld, ipar, keres-
kedelem, nem a jó törvények, jó közoktatás, hadsereg, hanem - a család. A nemzet 
létében fontos és nélkülözhetetlen a többi is mind, de a család a fundamentum, melyre 
épül minden. Ott válik meg, lesznek-e a nemzetnek polgárai, földművesei, katonái -
és milyenek lesznek..." írta 1918-ban.28 Mindezek mellett különös jelentőséget tulaj-
donított Márton Áron a hagyományok megőrzésének, ápolásának, a honismeretnek, a 
színvonalas amatőr művészi csoportok (dalárda, színjátszókör) létrehozásának, munká-
jának. A nemzetténevelés eszközeit látta bennük, mert amint írta; „a népnevelés legmé-
lyebb értelme a nemzetté nevelés, akiket a közös származás, nyelv, történelmi múlt, 
közös műveltség, közös sors tudata, ismerete összeköt."29 Ezt a sorsot, s a vele járó 
felelősségteljes munkát vállalták többen is, közülük néhányan a szórványokban. Az ő 
vállalásuk volt talán a legnehezebb, de kicsi eredményeik is ezáltal lettek nagyok, 
hatásukban máig mutatók. E rövid áttekintéssel nekik szeretnék emléket állítani, 
tisztelegve munkásságuk előtt. 

2. A csekély eredményekkel kecsegtető szórványgondozás örömeit és fájdalmait 
egy tanítónő életének állomásain villantottam fel a Honismeret 1995/1. számában.3 0 Ez 
a tanítónő, Kováts Ödönné Antal Anna a nagyanyám volt. Csíktaplocáról származott, s 
nagytatámmal, a Maros-megyéből való göcsi Kováts Ödönnel életüket az északerdélyi 
szórványfaluban, Sajószentandráson élték le, mentve a többségi nemzetbe való beol-
vadástól a magyar lelkeket. Most csupán a közölteket szeretném összefoglalni és 
néhány adattal kiegészíteni. 

Sajószentandrás magyar lakossága 1850-ben 162 fő, 1880-ban 144 fő, 1910-ben 192 
fő volt, míg a román 308; 341 illetve 346 főt számlált. A trianoni békét követően a 
szentandrási elemi népiskola is azon 900 közé tartozott, ahol megszüntették a magyar 
nyelvű oktatást, mivel a falu nem volt a kisebbség által jelentékeny számban lakott.31 

(Gyulafehérvári határozatok l l l . / l . 10. cikk.) A házaspár a román állami hivatali eskü 
letételét megtagadva sikertelenül próbálkozott talpon maradni. A nagy család (4 gyer-
mek) eltartása és a helyi magyarság megmentéséért való munkálkodás csak biztos állás 
tudatában ígérkezett eredményesnek. Ezért tett hivatali esküt Kováts Ödön. 

A Kormányzó Tanács 15673/1919- sz. rendelete értelmében a kisebbségek egyházai 
szükség szerint új iskolákat hozhattak létre, amelynek eredményeként a magyar fele-
kezeti iskolák száma rövid idő alatt jelentősen megszaporodott, számuk 1068-at tett 
ki.32 így létesülhetett refonnátus elemi iskola Sajószentandráson is, amelynek tanítónői 
állását Kovátsné Antal Annának ajánlották fel. 

Az erdélyi oktatásügy kérdéseivel a Kolozsvárt székelő Közoktatásügyi Főtitkárság 
foglakozott. Az 1921. június 30-i törvény végrehajtotta a földreformot, amely súlyosan 
érintette a magyar egyházakat is, válságossá téve az iskolák létét. A nagyváradi, gyula-
fehérvári, temesvári és szatmári római katolikus püspökség birtokainak 95 %-át az 

2 7 U.o. 185-186. old. 
28 Fülep Lajos. Művészet és világnézet. Cikkek, tanulmányok 1920-1970. Bp. 1976. 116. 

old. 
29 VenczelJózsef: i.m. 188-190. old. 
30 S. Lackovits Emőke: Egy szórványgondozó tanítónő emlékére. Honismeret 1995. 1. 30-

33. old 
31 Diószegi László: i.m. 22. old. 
3 2 U.o. 22-23. old. 
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Erdélyi és Királyhágón Túli Református Egyházkerületek földbirtokának 45 %-át kisa-
játították, azaz a magyar egyházak 371.614 hold birtokából 314.199 holdat (84,5 %) 
elvettek.33 A román törvények ugyanakkor az egyházi iskolákat egy csoportba sorolták 
a magánosok által fenntartott oktatási intézményekkel, állami támogatást nem kaptak, 
működtetésük javarészt a gyülekezetekre, egyházközségekre hárult, ugyanakkor 
szigorúan szabályozták (63875/1921. Közoktatási minisztériumi rendelet) a felekezeti 
iskolákban tanulni akarók és az ott tanítók helyzetét. Ennek értelmében eltérő vallású 
tanuló más felekezet iskolájába nem iratkozhatott be és más vallású tanár, tanító sem 
taníthatott a felekezeti iskolákban.3 4 így lett a római katolikus Kovátsné Antal Anna 
református vallású tanítónő Sajószentandráson, kántortanítóként 20 esztendős küzde-
lembe fogva a kallódó lelkekért, az elszéledő, de még magyar gyermekekért. 

Nagyszüleim együtt éltek a falu népével, tudatában lévén annak, hogy őrállónak 
rendeltettek, s a rájuk bízottakat nem hagyhatják magukra, hisz a többség papja és 
vallása óriási csáberőt jelentett a kis magyar közösségnek. 

A magániskolák nyilvánossági jogát, amely a bizonyítvány kiállításához alapköve-
telmény volt, a Közoktatási Minisztérium adhatta meg, bizonyos feltételek - meghatá-
rozott oktatási helyiség, képesített tanszemélyzet, megfelelő tanterv, kifogástalan 
ügyvitel és kérelmezési procedura - mellett (63- tc.).35 

1928-ban épült fel Sajószentandráson az egy tantermes, egy tanerős magyar refor-
mátus iskola saját bevételből és közadakozásból. Nyilvánossági jogát pedig 1930-ban 
sikerült kieszközölni, amely a sok megpróbáltatást elviselő, immáron özveggyé lett 
tanítónő számára örömteli esemény, nagy siker volt. Munkáját a helyi földbirtokoson 
Fejérváry Károlyon és feleségén Sándor Ágnesen kívül a környékbeli lelkészek: Gyen-
ge György, Berekszászi György (Somkerék), Nagy Géza (Almásmálom), Geréb András 
(Apanagyfalu), valamint a cegői lelkész, továbbá családja, különösképpen a legidő-
sebb fia, a helybéli jegyző: Kováts Sándor támogatták. Ebben a szórványközösséget 
gondozó iskolában megtanultak a gyermekek írni, olvasni, számolni, gazdagodtak 
magyar történelmi és irodalmi ismeretekkel. Térképen beutazták az egész világot, 
amely a földrajzi tudás gyarapítása mellett izgalmas játék is volt. Játszva - lottószerű 
játékkal - ismerték meg a Bibliát is. Az itt és így szerzett ismeretek életreszólóak 
voltak, a benne részesedő generációkat öntudatosabbá tették - igazolták, s még ma is 
igazolják ezt a volt tanítványok: „Hálásak voltunk önfeláldozó, odaadó, áldásos, min-
dennapi munkájáért" - emlékezett rá egyik egykori diákja. 

Az iskolán kívüli népművelés apostola volt Szépkenyerüszentmártonban Vassné 
Máthé Erzsébet tanítónő, a helyi lelkipásztor felesége. Kettőjüknek köszönhető, hogy a 
románul már szívesebben beszélő magyar közösség nyelvében is magyarrá lett, s 
lakosságának magyar többségét megőrizte. A faluban 1918 előtt a lelkész a jegyzővel 
együtt malmot létesített, hogy a falubelieknek ne kelljen eljárniuk őrletni, de ő építette 
az iskolát és a tanítói lakást is. A tanítóképző elvégzése után a fiatal tanítónő összegyűj-
tötte az írni-olvasni nem tudó felnőtteket, köztük idős embereket is, s tanította őket a 
betűvetésre és olvasásra. Az impériumváltozás után az esküt nem tette le, így állását 
elveszítette, amit vissza sem kapott, mert esküt tenni nem volt hajlandó. így bármeny-
nyire hiányzott neki a tanítás, nem gyakorolhatta, iskolán kívül viszont foglalkozhatott 
a falu ifjúságával. Mindenre oktatta népét: könyveket adott olvasni, színdarabokat 
gyakorolt, szavalni tanította a fiatalokat, sőt a helyi népszokásokat színdarab formájá-
ban is előadatta velük. Ünnepélyekre az egész falut ő készítette fel. Évtizedeken 
keresztül este foglalkozott az itt élőkkel: megismertette velük az igazi értékeket, 

3 3 U.o. 24., 33. old. 
3 4 U.o. 24., 27. old. 
3 5 U.o. 28. old. 
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felébresztette igényességüket, gazdag ismeretek birtokosaivá tette őket. Nemcsak 
beszélt nekik, hanem szépirodalmi műveket olvasott számukra: Szabó Dezsőt, 
Makkait, Reményik verseit. Igazi kulturális életet teremtett a faluban, amelyből a 
színjátszó körön kívül a dalárda és a sportegyesület sem hiányzott. Itt, a Tóvidéken 
nagy hagyományuk volt a kulturális versenyeknek. A falubeliek dalosversenyt is 
nyertek, de jól szerepeltek szavalással és a sportversenyeken i s . ^ Ez a kitartó munka 
máig érezteti hatását az elnéptelenedő közösségben, ahol nincs már ifjúság és nincs 
önmagát a közösségnek odaáldozni kész pedagógus sem. 

A nyugalmazott kérői lelkész, id. Bányai Ferenc 1911-ben Kecseden született, s a 
teológiát elvégezve 1935-ben Kérőbe kapott kinevezést, ahol 46 és fél esztendőt töltött 
el ennek és a Szamos-menti szórványoknak pásztorolásával, ahol az egyházát meglo-
pó, egymással és papjával veszekedő gyülekezetből egyházáért és papjáért élő-haló 
közösséget kovácsolt, több nemzedéken át nevelve az egész gyülekezetet. Az 1940-es 
években kiürült a vidék, megfogyatkozott a magyarság, lelkészek jöttek-mentek - ő 
maradt, szolgálva Urát, megőrizve a rábízottakat.37 

Az 1910-es években, fiatal lelkészként került Sajóudvarhelyre Kese Attila aki halálá-
ig hűséges maradt gyülekezetéhez, kecsegtethette de nem csábíthatta el kedvezőbb 
életlehetőség. Hűséges pásztora volt nyájának, jó gazda, gyengéd apa, jeles közíró és 
kitűnő népnevelő, aki a szószékről nemcsak az Igét hirdette, hanem nevelt, tanított, a 
magyarságtudat ébrentartását szolgálta. Kezdeményezésére megszervezték a helyi 
gazdakört, s előfizettek az Erdélyi Gazda című lapra is. Magyar történelmi előadásokat 
tartott a nőegyleti összejöveteleken, amelyek nagy hatással voltak hallgatóságára. 
Felesége kitűnő virág- és konyhakertész volt, aki megszervezte a falusi tejbegyűjtést, 
némi pluszjövedelemhez juttatva híveit.38 

A közeli Sófalván pásztorolta híveit Máthé István lelkipásztor, aki apósától vette át 
fiatal lelkészként e munkát, s feleségével, Muzsnay Mária tanítónővel végezte mind-
addig, amíg a falut elhagyni nem kényszerültek (1944). Ő volt az a lelkész, aki a 
közösség múltját megörökítő anyakönyveket, jegyzőkönyveket sem hagyta elveszni, 
tudatában lévén annak, hogy mindezek megszólaltathatók, s az egykoron fényes múltú 
községről vallanak. 

Ezek a tanítónők, lelkészek, lelkésznék szervezték meg a vasárnapi iskolákat, ahol 
az ismeretterjesztést is ők végezték, továbbá a Nőszövetség helyi csoportjait, amelyek 
az ismeretátadáson kívül a szeretetszolgálat központjai is voltak. Különösen jelentős-
nek mondható az 1930-as, 1940-es évekből a kolozsvári teológusok tevékenysége, 
akik nagy odaadással végezték a szórványokban a hívek lelkigondozását. Az ő tevé-
kenységük hosszabbította meg nem egy gyülekezet életét, így Magyarsárdon, 
Nádaskóródon, Kötelenden, ahol a templom építéséhez még téglát is vetettek, továbbá 
Magyarlégenben, Árokalján. Noszolyban a helyi birtokos, a svájci származású Schilling 
család tevékenysége nyomán virágzott a gyülekezet, aki sajtüzemében munkalehető-
ségeket teremtett a helybélieknek, s akit 1954 után elűztek. Utolsó lelkipásztora és 
tanítója, Szabó Lőrinc és Kovács tanító sem maradhattak sokáig. 

Magyardécse magyarsága s a ma is 2000 lelket számláló gyülekezet Kiss János espe-
res-lelkipásztornak köszönheti létét. Amikor valakik házasodni készültek, a lelkész itt 
nem adta össze őket addig, amíg meghatározott számú gyümölcsfát nem ültettek. 
Ebből lett a megélhetést és önállóságot nyújtó gyümölcsös, amely a közösség megtartó-
jává vált. Pusztacelina magyarságának megőrzője az 1930-as években itt tevékenyke-
dő Simon Gábor lelkipásztor volt, akit áldozatokat nem sajnálva támogattak a 

3 6 Felebarát 1990/5. 25-29. old. 
3 7 Felebarát 1990/4. 18-19. old. 
38 Kocsis Ernő: Letűnt világ. Kézirat. 135-141. old. 

85 



Gherebes, a Csiki, a Kovács és a Préda családok. Magyarberéte 220 fős gyülekezete 
magyarságát az 1900-ban oda került Menyhárt Elek lelkipásztornak köszönheti, akinek 
áldásos és kitartó tevékenysége, meggyőző munkája következményeként a közösség 
ismét megtanulta magyar anyanyelvét, amelyet többé már nem dobott el. Cegőtelke 
reformátusait Ferenczy tiszteletes tartotta meg magyarnak, e legendő öntudatot is 
plántálva beléjük, amelyre jelenlegi lelkésze, Faragó István is építhetett. O szervezte 
meg 1989 után először a szórványfiatalok találkozóját, ahol közös dolgaikat őszintén 
megbeszélhették. Szeszárma magyar református közössége mindössze 28 fő, de 
templombajáró, adakozó gyülekezet, akik megmaradásukat Szőcs bírónak köszönhe-
tik, aki zöldség- és virágkertészetre tanította meg őket a két világháború között, önál-
lóságot, biztonságot és nemzetiségük megőrzését adva vele. 

A szép számú, eredményes küzdelem mellett sok volt a reménytelen is. Kiemelke-
dik közülük Földes Károly mezőújlaki lévita lelkész küzdelme, aki a mezőségi szór-
ványvilág fáradhatatlan apostolaként 13 esztendeig szolgálta Mezőújlak, Septér, 
Lompérd, Szentmihálytelke, Budatelke, Viszolya, Nagycég pusztuló közösségeinek 
maradékát. Mérában született 1891-ben, Budapesten szerzett tanári oklevelet, megjárta 
az orosz hadifogságot, majd a hűségesküt megtagadva, lévitaként kezdett emberfeletti 
munkába a szórványokért. Segítség és támogatás nélkül négy templom építését kezdte 
meg, közben rendületlenül járta télen, nyáron, esőben, feneketlen sárban, gyalog, 
majd szekéren az utakat, megkeresve, összegyűjtve a nyelvét felejtő, templomától 
elforduló magyar reformátusokat. Összegyűjtötte a magyanil alig tudó gyermekeket, s 
a hittan mellett írni-olvasni, magyaml beszélni tanította őket. E gyötrelmekből született 
meg 1934-ben Szórványmisszió - Jajszó a pusztuló szórványokból című röpirata, 
amelynek megjelenését segélyek, támogatások követték: templomok, lelkészlakások 
épülhettek, s újjáépülhetett a mezőlaki műemléktemplom is. Az 1940. évi határválto-
záskor elűzték falujából. Kolozsvárra ment, s az EMKE szórványbizottjaként járta a 
falvakat, dolgozott a biztos pusztulásra ítéltek megmentéséért. 1945 után hét évre 
börtönbe zárták. 1968-ban halt meg, 77 évesen.3 9 

3. Mi történt 1945 után? Az egyház még azt a kevés szabad mozgását is elveszítette, 
amelynek korábban birtokában volt. A magyar egyesületeket megszüntették, a kisebb-
ségi élet minden anyagi bázisát elveszítette a teljes diktatúrában. A kollektivizálás az 
erősebb közösségeket is szétzilálta, a fiatalok városokba húzódtak, a magyar iskolák 
jelentős része megszűnt, megkezdődött vagy felgyorsult a haldoklás. 

Azonban vannak bíztató jelek: Várkuduban rendbetették a templomot, dr. Mózes 
András, majd Rigmányi János lelkipásztor összefogta a gyülekezetet. A 25 főnyi ma-
gyarságot őrző Radákszinyén Hunyadi Ferenc és felesége, Kerekes Anikó saját költsé-
gükön kívül-belül megújították a templomot. Csicsókeresztúron Balázs Károly plébá-
nos saját híveivel együtt a reformátusokat is hűségesen gondozza. Kispulyonban olyan 
lelkipásztorok követték egymást, akiknek munkája eredményeként nem fogyott el a 
gyülekezet, eleddig „a többség nem győzte le a kevesebbet". Mezőszavában alig van 
vegyes házasság, Földes Károly mégsem küzdött hiába. Köszönhető ez rajta kívül máig 
hűséges gondnokai öntudatra nevelő tevékenységének: Fodor Istvánnak és András-
nak. Magyarkályánban Páll Zoltán mellett Cserei Mihály presbiter teszi a legtöbbet 
megmaradásukért. 

Van még gondnok, presbiter vagy egyszerű egyháztag, aki ma is felvállalja a pusztu-
ló szórványok ügyét. De Mezőerkeden 1938 óta nem volt konfirmáció s ebben Zoltáni 
Pál ny. felőri lelkész szerint „hibásak a tanítók és a lelkészek is. Évszázados bűnök 
gyűltek itt össze. Nem tettek meg annyit, amennyit kellett volna."4 0 Több faluból 

3 9 Felebarát 1991/5-6. 43-44. old. 
4 0 Felebarát 1991/2-3. 6. old. 
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teljesen eltűnt a magyarság, több mint 500 helységben 100 léleknél kevesebben van-
nak, s a magyarság 1/3-a nyelvi és vallási elszigeteltségben él. Közülük nem egy várja 
a pásztort, a biztató szót.41 Az ő sorsukra figyel, gondjaikat felvállalja a mai szórvány-
misszió, s ennek áldozatos munkát végző vezető lelkésze, Vetési László, valamint a 
Diaszpóra Alapítvány és a mindössze két esztendőt élt, de talán újrainduló szórvány-
lap, a Felebarát. 

Volt-e értelme, s hogyan értékelhető az a küzdelmes munka, amelyet a szórványok 
megmentéséért végeztek, s amelynek csak töredéke hozott örömteli eredményt? 
Meggyőződésem és hitem szerint ez az erőfeszítés nem volt hiábavaló, hiszen minden 
egyes megmentett lélek a tömbmagyarság életét, kikezdhetetlenségét erősítette. Ők 
voltak és maradtak a végvárak. Tőkés László püspököt szeretném idézni: „A klasszikus 
szórványok előbb-utóbb kimúlnak... azonban a szórványállapot újratermelődik, egyre 
egyetemesebbé válik... új formációban jelentkezik, máshol, a nagy tömbökbe is be-
fészkeli magát és gyűrűzik tovább... nem a végeredmény minősíti ezt a szórványmun-
kát, hanem a cél, a hit, az eszmény. Az erkölcsi hozzáállásunk a legfontosabb... Ha 
szegényebbek is leszünk a beolvadottakkal, akkor is elmondhatjuk, hogy megtettünk 
mindent, amit megtehettünk... Ebben a nagyfokú és sokirányú szórványosodásban 
kötelességünk kiutat mutatni a megmaradáshoz. Önazonosságukban, nemzeti, szel-
lemi, hitbéli mivoltukban megtartani a szétszórtságban élőket legszentebb kötelessé-
günk."4 2 Hadd tegyem hozzá: nem mulasztható el a reménytvesztettek hitének ébresz-
tése, ápolása sem, mert csak összefogással végzett tevékenységtől várható eredmény. 

Végezetül meg kell említeni azt az el nem hanyagolható tényt, hogy ezek a ma már 
elpusztult vagy elpusztulóban lévő közösségek egykor virágzóak voltak. Ennek írásos 
és tárgyi bizonyítékát az egyházközségek gondnokai, ahol van még lelkész, ott a 
lelkipásztor, s ahol már egyik sincs, egy-egy gyülekezeti tag őrzi. Sajnos, ahol eltűnt a 
magyarság, ott a temetők, az egykori parókia ládái, szekrényei vették át az emlékek 
megőrzésének szerepét - ki tudja meddig? E néma tanuk megszólaltathatók - megőr-
zésük valamennyiünk kötelessége.4 3 

4 1 Felebarát 1991/5-6. 44. old. 
4 2 Felebarát 1991/2-3- 34. és 36. old. 
4 3 Elhangzott 1995. december 5-én, a Honismereti Szövetség által szervezett Hetvenöt 
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' HAGYOMÁNY " 
V / 

Hol szalad a nyest? 
Milovan Gavazzi (1895-1992) horvát néprajztudós születésének centenáriuma al-

kalmából a Zágrábi Egyetem konferenciát rendezett a horvát néprajztudomány és a 
horvát népi műveltség európai kapcsolatairól. A nemzetközi rendezvény az 1874-ben 
alapított Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanácstermében zajlott, 
amelynek falát az 1991-ben önállóvá vált Horvátország címere díszíti. Egykori társor-
szágunk címerét az ország és tartományai, városai középkori eredetű címereiből 
állították össze, csupán alkotórészeinek elhelyezése, sorrendje új. Alul a nagy címer-
pajzsot Horvátország régi címere alkotja pirossal és fehérrel sakkozott mezővel. A 
mezők száma összesen huszonöt. E nagy címerpajzsot egyszerűen csak sakktáblának 
nevezik. Vitomir Belaj zágrábi néprajzprofesszortól tudtam meg, hogy ez a címer a 
XIII-XVI. századi Szlavóniában jelentős szerepet játszó Újlaki-családtól származik. A 
nagy címerpajzsot felül öt kisebb címerpajzsból álló sor koronázza meg: 1. a régi 
horvát nemzetségek, 2. Dubrovnik, 3- Dalmácia, 4. Isztria, 5. Szlavónia címere. 

Közülük Dalmácia kék mezőben három aranykoronás leopárdfejből és Szlavónia 
két ezüst pólya (vízszintes vágás) között futó nyestből, fölötte csillagból álló címere 
ismerős számunkra, mivel ezek a magyar állami középcímer 1915- évi szabályozása-
kor a nagypajzs címertani jobb oldalára kerültek. Szlavónia címerében a két ezüst 
pólya a tartomány két fő folyóját: a Drávát és a Szávát jelképezi. Címerállata a két ezüst 
pólya között jobbra futó nyest, horvátul kuna, a menyétfélék családjába tartozó, 
szürkésbarna bundájú, fehér és elágazó torokfoltú ragadozó. Szerepét gróf Teleki Pál is 
kiemelte a két világháború között megjelent Magyar földrajz című könyvében: „A 
nagy húsvad vadászatával régen talán egyenrangú volt a prémvadászat. Ha azt olvas-
suk, hogy a nyestprém a királyi adó egyik főtárgya volt s azt látjuk, hogy a vad tömér-
dek címerben díszeleg, az életben régen elfoglalt nagy szerepét, a vadászat jelentősé-
gét, benne telepítő erejét képzeljük el, ha ezt a szerepet megmérni nem is tudjuk." Pák 
Dienes Budán 1829-ben kiadott Vadászattudomány című művében írta: „Vadmacska, 
Nyest, Görény, Menyét, Vidra ragadomány végett éjszakánkint ide 's tova bolyongnak, 
és a' tyúk, rucza, lúd 's galambok után különösen ólálkodnak. Friss hóval könnyen 
nyomozhatja a' vadász, 's vagy ellőheti vagy kifüstölheti; vadászások az 1729. 22. 's 
1802. 24. törvényczikkelyek szerint egész esztendő által folytattathatik ugyan, bőrök 
azonban most (januárban) legjobb." Pák Dienes könyvében részletesen bemutatta a 
nyest nyomozását, vadászatát, vastőrrel, csapdával való fogását. 

Szlavónia, a Dráván túli terület tölgyeseiben különösen sok nyest élt. A középkori 
Szlavónia, Pozsega és Valkó vármegyék jellegzetes királyi (állami) adója a 
nyestbőradó, horvátul kunovina volt. Eredetileg természetben szedték a nyestre vadá-
szó jobbágyoktól, majd Kálmán király reformja óta pénzben fizették. A XII. század 
végétől egyre inkább földesúri járadékká vált, mert a király teljes egészében vagy 
harmadrészben átengedte a földesúrnak. Nevét megtartva a nyestbőradó megérte a 
XV. századot. A nyestbőrrel bélelt, díszített, szegett menték, bundák, sapkák a legdrá-
gább viseleti darabnak számítottak. 

A régi Magyarországon a joghallgatóknak a magyar állam- és jogtörténet vizsgán a 
magyar korona országainak, tartományainak címerét is ismerniük kellett. Apósom, 
Demeter János, közvetlenül a második világháború előtt a szegedi Ferenc József 
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Tudományegyetem Jogi karának hallgatója volt. Tőle tudom, hogy a magyar állam- és 
jogtörténet vizsgán a professzorok gyakori kérdései közé tartozott: Hol szalad a nyest? 
Ha a hallgató azonnal nem vágta rá, hogy a Dráva és a Száva között Szlavónia címeré-
ben, az egyet jelentett a sikertelen vizsgával. 

Pozsega és Verőce horvát-szlavónországi vármegyék címerében is látható a futó 
nyest. Horvátország, Dalmácia és Szlavónia címereinek különösen szép ábrázolásával 
találkozunk a sármelléki patakmolnár céh privilégiumában, amit I. Ferenc császártól 
nyertek 1817-ben. Három, kézzel festett oldalt kapcsoltak a nyomtatott céhszabályzat-
hoz. Közülük a céh pecsétjét ábrázoló oldal különösen figyelemre méltó. Középen 
vörös mezőben arany oroszlánok malomkereket és a malomkő tengelyének rögzítő 
vasát tartják. Körülötte fekete mezőben arany körirat: A SÁR MELYÉKI PATAK 
MOLNÁROK C2ÉHÉNEK PETSÉTJE 1818. A pecsétet jobbról-balról cserfaág övezi. 
Felette ovális pajzson Nepomuki Szent János, a céh védőszentjének képe látható. A 
pecsét alá Fejér megye címerét helyezték, azzal a jelenettel, amellyel Szent István 
király felajánlja koronáját Máriának, Magyarország patrónájának. A céhpecsétet Ma-
gyarország és a magyar korona alá tartozó országok címerei fogják címergyűrűbe: 1. 
Magyarország kiscímere: pajzsán címertani jobbról vörössel és ezüsttel vágott mező, 
címertani balról vörös mezőben zöld hármas halomnak aranykoronás kiemelkedő 
részén ezüst kettőskereszt. A pajzsot a magyar korona fedi be. 2. Horvátország: vörös-
sel és ezüsttel sakkozott mező. 3- Dalmácia: kék mezőben három aranykoronás leo-
párdfej. 4. Szlavónia: két ezüst pólya között jobbra futó nyest, fölötte csillag. A címere-
ket ötlombos korona alatt fehér-vörös, aranyrojtos címersátor fogja körül. Háttérfest-
ményeként a síkságon bokrokkal övezett Sárvíz látható. A címertani szempontból is 
értékes céhszabályzatot a székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjte-
ménye őrzi. 

A pénzt helyettesítő nyestbőradó emlékét őrzi a dinárt 1993-ban felváltó horvát 
pénzegység kuna (nyest) elnevezése is. Az egy- és kétkunás érmék írásos oldalán meg 
is jelenik a nyest futó alakja. Kuna volt Horvátország pénzegysége korábbi önállósága 
(1941-1945) idején is. 

Lukács László 

A gömöri barkókról 
A barkók a Medves és a Bükk közötti hegyes-dombos táj lakói Nógrád, Gömör és 

Borsod megyék területén, a Palócföld délkeleti szélén, Paládi-Kovács Attila, egyik 
ismertetőjük, szerint mintegy ötven faluban élnek. Több szerző egyúttal palócoknak is 
tarja őket. A következőkben a gömöri barkókról lesz szó. Ők a Gortva és a Macskás-
patak felső szakaszán élnek, a távolabbi Sajóvelkenye barkóinak kivételével. Szlová-
kiai falvaik Rimaszombatnak, az egykori Gömör-Kishont megye székhelyének járásá-
ban vannak. Néhány falujuk Nógrádhoz tartozott. A két megye területe úgy nyúlt 
egymásba, mint a fogaskerekek fogai. Az 1938-1944 időszakban, amikor Gömör és 
Nógrád egész magyarlakta része hozzánk tartozott, ésszerűsítésből néhány falut köl-
csönösen átsoroltak egyik megyéből a másikba. 

A barkó névről Hunfalvy János szerint közülük sokan nem tudtak, de akik tudták, 
büszkén vállalták. Sokan ma sem ismerik. Tájszólásukat és elmaradottságukat általában 
gúnyoló csúfnévnek tekintik. Eredetéről némelyek azt vélik, hogy a honfoglaláskor 
ezen a tájon letelepedett kabarok nevéből hangátvetéssel keletkezett. Paládi-Kovács az 
ezredtulajdonos Vinzenz Barco császári tábornok nevéből származtatja, aki az 1780-
1790-es években Magyarország fő hadparancsnoka volt. Barco ezredében szolgáltak a 
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táj jobbágy katonái, és büszkén viselték a barkó huszár nevet. Paládi-Kovács a katoli-
kusokat tekinti barkóknak, Bakó Ferenc a Bánvölgyi reformátusokat is közéjük sorolja. 
Magam itt több református faluban találkoztam a barkóság vállalásával. Mályinkán 
azzal, hogy „Van aki tagadja, van aki bevallja, de barkók vagyunk itt mind", Tardonán 
pedig azzal, hogy „Máshol talán szebben beszélnek?" 

A Macskás-völgy felső falujának, Péterfalának szülötte, Tőzsér Árpád szerint a barkó 
ma elmaradottságot, istenhátamögöttiséget jelent. „Eredeti jelentése: férfi hajfonat vagy 
a tarkóban fafésűvel összetűzött hajcsomó. Ilyen viseletet csak a juhászok hordtak...". 
E szerint a „barkó" a varkocs (barkocs-barkó) szóból is eredhet. Legtovább a juhászok 
viselték, akik a falvaktól távol, gyakran erdőkben legeltettek. Ők voltak az 
istenhátamögöttség megtestesítői, és sokan voltak, mert itt régebben „a juhászkodás 
általános volt". A Rima-völgy többségükben református lakói mondták őket talán 
először barkóknak, nemcsak azért tartva elmaradottaknak, mert ez félreeső helyzetük-
kel járt, hanem azért is, mert nem vették fel az új hitet. Tőzsér szerint a péterfalaiak a 
medvesaljaiakat, a medvesaljaiak a macskásvölgyieket tartották barkóknak. Az utóbbi-
ak vállalják leginkább a barkóságot. 

A barkók földje, ha nem is termékeny, de bővelkedik természeti szépségekben. A 
Badacsony környékiek után itt vannak a legszebb vulkáni bazalthegyek. Ezek a szlo-
vákiai bazalthegyek tájvédelmi körzetet alkotnak. Közülük a legfeltűnőbb a Gortva 
völgyében az Ajnácskő kúpalakú hegyből kiemelkedő sziklája, amelynek tövében 
csekély várrom szomorkodik. A szikla nevét a Mikszáth által feldolgozott monda 
szerint Huba vezér lányáról, Hajnácskáról kapta, aki itt a táj szépségétől elragadtatva 
felkiáltott örömében. Kiss Lajos szerint az ótörök ojnas (kacér nő) szóból ered. Neve 
középkori okiratok szerint Aynaskw. Ajnácskőn 1845-ben Petőfi is járt, amikor kirán-
dult „Vecseklőre (egy barkó faluba), ... nem győztem bámulni a meredek cukorsüveg 
alakú bércet, hol a vár állt." - írta úti beszámolójában. A falu körül keletről a Gortva és 
a Macskás-patak völgye között húzódó, itt félkörben álló bazaltvonulat erdős hegyei a 
legmagasabb Ragáccsal (534 m), a Hegyeskővel és más csúcsokkal, nyugatról a Po-
gányvár (638 m) oldala és nyúlványai veszik körül Ajnácskő kis medencéjét. A Po-
gányvár fennsíkjának peremén pirosas bazaltszikláknál pogány áldozati hely lehetett, 
vagy a huszitáknak volt itt sziklákkal körülrakott erődjük. 

A sziklákról szép kilátás nyílik a Medvesalja medencéjének, azaz a Gortva és a Tarna 
patak forrásvidékének apró falvaira, a közeli Óbástra, Egyházbástra, tovább Vecseklőre, 
Tajtira és Medveshidegkútra. Tajti már a Tarna vízgyűjtőjén fekszik, ugyanúgy mint az alatta 
következő Cered is, amely szintén látszik a szikláról. Szélső házaik mintegy 600 m-re állnak 
egymástól, de országhatár választja el őket, amelyen csak a Halottak napja körüli vasárnap 
szabad átjárni, rokoni sírok látogatásához útlevéllel. 

A sziklákról csak a medencében lejjebb fekvő Ajnácskővel szomszédos Almágy és a 
legkisebb, Dobfenék nem látszik. A medencét nyugaton a Medves nyúlványa határolja, 
amelyen erdők között nagy szántóföld és legelő terület van, és alig kiemelkedő legma-
gasabb pontja, a Kopaszka (607 m) nem sokkal alacsonyabb a Medves csúcsánál. 

Hidegkúthoz egészen közel fekszik Péterfala a „világ közepe", de már a Macskás-
patak völgyében, alatta a legkisebb Jeszte, lejjebb Gesztete sorakozik. Az utóbbitól 
nyugatra Détér bújik meg egy oldalvölgyben a Ragács alatt. 

A barkók népét a török időkben nem érte olyan pusztító csapás mint az alföldi és 
dunántúli magyarok nagy részét. Szlovákiai soraik a benesi ki- és betelepítésekkel sem 
ritkultak meg, illetve nem hígultak fel, számottevően. Minden falujukban szinte csak 
eredeti jellegüket megőrzött magyarok és újabban szaporodó számú cigányok laknak. 
A Bartucz Lajos által vezetett felmérés szerint a magyarság egész településterületén 
ezen a Hont-Nógrád-Gömör-Borsodi tájon a legnagyobb a „mongolid" rassz aránya. 
Ennek oka Bartucz szerint az, hogy a honfoglaláskor itt telepedtek le a kabarok, akiknek 
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többsége türk, „turáni" származású volt, míg másutt az ugor elem dominált. A mongo-
los jelleg a nőkön feltűnőbb, amit Tamási Áron a székelyekről is írt. 

A barkó nyelvjárás o-zó (indol, fordol). Már Vörösmarty megkülönböztette a palóc-
tól. Szerinte pl. aluszom palócosan auszom, barkósan ószom. Jellemző rájuk az e, la 
gyakori használata: itt van la. Nyelvjárásuk nem egészen egységes. Amikor egy jófülű 
plébános működött Egyházbáston a Medvesalja templomos falujában, nehezen viselte 
el, hogy plébániája hat kis falujának népe tájszólásának megfelelően hatféle húzza a 
templomban az éneket. 

A gömöri barkók őrzik múltjuk emlékeit. Ezt szolgálja Medveshidegkúton a régi is-
kolában a tájház, amelyet Mag Elza gazdaasszony rendezett be, és ő gondozza. Szeret-
nék múzeummá alakítani. A ház sok régi eszközt és ruhát őriz, amilyeneket már csak 
néhányan viselnek. A nők régen sötétre festett, hosszú, házivászon szoknyában jártak, 
alatta 8-10 félenfodros alsószoknyával. Régebben vászon félkötőt viseltek, a két hábo-
rú között divatba jött a vállas liszter „kötő". Télen a gazdagabb nők zsinórozott finom 
posztó „fúleki kabátot" viseltek, a szegényebbek egyszerűbb „frakkosat". 

A múlt emlékeit őrzik a hagyományőrző csoportok. A szlovákiai magyarok eddig 
évente megrendezett Tavaszi szél fesztiválján a Macskás-völgyiek mindig jól szerepel-
tek. Legnagyobb sikerüket 1975-ben a Baján-Kalocsán rendezett nemzetközi fesztivá-
lon érték el, ahol 14 táncospárból és zenekarból álló csoportjuk 17 együttes közül első 
lett. Más szerepléseiken a gesztetei Csankné Ilonka néni és Motyovszkiné Teri néni 
voltak a daloló, fonó és más jeleneteket bemutató együttesek lelkei. Nekik még élet-
elemük volt az amit bemutattak. Ilonka néni 1993-ban, 80 éves korában meghalt, utána 
hamarosan a valamivel fiatalabb Teri néni is. A táncosok felett is eljárt az idő. A fiata-
lok közül sokan városba költöztek, gyerek már kevés van, alig akad utánpótlás. A 
Baja-kalocsai táncosok zömét adó Gesztetén, Détéren már nincs hagyományőrző 
együttes. Másutt azonban van. 

91 



A szocialista „fejlesztés" a Gortva völgyében, a Medvesalján csak Almágyot, a Macs-
kás patak völgyében csak Gesztetét akarta meghagyni, és „korszerű" településsé 
kiépíteni. A többi faluban csak a házak közötti üres telkekre adtak építési engedélyt. 
Ez is oka volt annak, hogy a fiatalok nem a faluban építettek házakat, hanem hogy a 
Gortva völgyiek főleg Füleken, a Macskás völgyiek Rimaszombaton szereztek, építet-
tek lakást. 

A voluntarista gazdaságpolitika pedig arra kötelezte az itteni termelőszövetkezete-
ket, hogy melegigényes növényeket, kukoricát, szőlőt termeljenek, telepítsenek. A 
szövetkezetek a kedvezőtlen viszonyok között nem működhettek gazdaságosan. Az 
egyházasbásti székhelyű tsz. már átalakult kft.-vé, amelynek vezetője a Gödöllőn 
végzett Lukács Tibor. A földek már előbb annyira elaprózódtak, hogy szinte csak egy 
hektárnál kisebb birtokon indulhatott volna újra a mezőgazdaság. 

A barkó falvak viszonya a felsőbb hatóságokkal elég jól volt, de nem felhőtlen. Pl. 
az egyházasbásti, szlovákul nem jól hangzó nevű Medves Tsz. az 1980-as évek elején 
megfellebbezhetetlen írást kapott arról, hogy neve azután 1 Maja lesz. így legalább 
hasonló lett a szomszédos almágyi tsz. 9 Maja nevéhez. 1990-ben a rimaszombati 
múzeum igazgatói posztját pályázat útján magyar régész nyerte el, de az új nacionalista 
hullám eltávolította, és valószínűtlen, hogy a megindított pereskedéssel vissza tudja 
magát verekedni. Ettől az új hullámtól nagyon tartanak a gömöri barkók, emlékezve az 
ötven éve elszenvedett szörnyűségekre. „Ha Magyarország nem segítene, talán már 
nem is lennénk" - hallottam Medveshidegkúton 1995 októberében. 

Dr. Gábriel András 

Felhasznált irodalom: Bakó Ferenc: 1977. A Bükk-vidék néprajza. In. Bükk útikalauz. 
Bp. 1977. 143-155. old. - Banncz Lajos: 1943. A magyarság antropológiája. In. A magyar 
nép. A művelődés könyvtára, 9.k. Bp. 1943. 11-68. old. - Hunfaliry János: Gömör és Kis-
hont törvényesen egyesült vármegyék leírása. Pest. 1867. - Kiss Lajos. 1983. Földrajzi ne-
vek etimológiai szótára. Bp. 1983. - Méryné T. Margit: Szlovákiai magyar népviseletek 
(...a Barkóvidéken...) Hét, Bratislava 1978. 3. sz. - Mikszáth Kálmán: Összes művei, 36.k. 
Bp. 1966. - Paládi-Kovács Attila: A barkó etnikai csoport. Műveltség és hagyomány, lO.k. 
KLTE, Debrecen. 1968. - Petőfi Sándor összes művei. Vegyes művek, 2.k. Bp. 1895. - Tő-
zsér Árpád: Genezis. Madách Kiadó, Bratislava, 1979. - Veres Jánosét al: A rimaszombati 
járás nevezetes községei. Hét, 35. sz. Bratislava, 1977. 

A regös 

László Gyula 
rajza im. 
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KRÓNIKA 

Emese álma — Mítosz és történelem 
Véget ért a Honismereti Szövetség 
háromesztendős történelmi vetélkedője 

Ahhoz, hogy az egész nemzet együtt ünnepelhesse honfoglalásának 1100. évfordu-
lóját különösképpen szükséges, hogy a magyar ifjúság lelkileg is ráhangolódjék erre az 
eseményre, hiszen ők azok, akik az iskolákban a legkevesebb történelmi töltést kapták 
történelmünknek erről a felemelő korszakáról. Márpedig ünnepelni csak együtt gon-
dolkodva és együtt érezve lehet. 

Minden nép és nemzet történelmének korai időszakában megtalálható az a különle-
gesen szép és felemelő kor, ahol az írott emlékeken alapuló történelem fokozatosan 
mítosszá, emlékekben élő hagyománnyá válik. A nép szerveződésének, az identitás 
kialakulásának, a hon megszerzésének időszakai ezek, s mint a nemzetté válás folya-
matának kezdetei, a nemzettudat létrejöttének hajszálgyökerei, az utókor megkülön-
böztetett tiszteletére és megbecsülésére méltóak. 

A magyar történelemnek ez a korszaka több mint tizenegy évszázaddal ezelőtt, az 
Árpád vezért adó Megyeri törzs totemállatának, a Turulnak tiszteletével, mitológiánk 
szép mozzanatával: Emese álmával kezdődött, majd már a korabeli kútfőkkel is egyre 
jobban megrajzolható honfoglalással, a vérszerződéssel, az orzágberendezkedéssel, 
majd a kereszténység fölvételével, a magyar királyság megszületésével, az államalapí-
tás és az államszervezés hatalmas munkájával folytatódott. 

Ennek az időszaknak minél jobb megismerését, a magyar ifjúság lelki épülését kí-
vánta szolgálni az a vetélkedő, amit ezelőtt három esztendővel hirdetett meg sok más 
intézmény és szervezet támogatásával a Honismereti Szövetség, határainkon innen és 
túli középiskolás fiatalok számára. Diákjaink és tanáraik becsületére válik, hogy hatal-
mas érdeklődés mutatkozott a vetélkedő iránt. Az első esztendőben 804 háromfős 
csapat (ebből 84 határokon túli), a második évben 1123 csapat (166 határontúli) vett 
részt a versenyben; most az utolsó fordulóban pedig 1580 csapat mérte össze tudását, 
közülük 150 jött határainkon túli magyar iskolákból. Óriási érdeklődés ez, ha meggon-
doljuk, hogy a sajtó és a Magyar Televízió mindvégig rendkívül szűkszavúan adott hírt 
a vetélkedőről, s a Duna Televízió is csak a két első fordulóról közölt terjedelmesebb 
összefoglalásokat. 

A vetélkedő az első esztendőben három, majd négyfordulós volt. Az első forduló-
ban munkafüzetet kellett kidolgozniuk a jelentkező csapatok diákjainak, amelyben 
részben szűkebb szülőföldjük, részben pedig az ország történelmére vonatkozó, a 
honfoglalással és az államalapítással kapcsolatos kérdések szerepeltek; ezt követték a 
megyei, a területi döntők, majd pedig az évenkénti országos megmérettetés, amelyre 
az első esztendőben a fővárosban, majd első királyunk szülővárosában, Esztergomban, 
ez évben pedig Székesfehérváron, Szent István király nyugvóhelyén kerül sor, május 4-
én, a Megyei Művelődési Központban. Az országos döntő legjobb csapatainak - mint 
eddig is - honismereti táborozás a jutalmuk. 

Az első forduló témája a magyarság őstörténete, a kalandozások és a honfoglalás 
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korának mítoszai, legendái voltak. A második esztendőben a honfoglalás és az állam-
alapítás eseménytörténete volt a fő téma, ez évben pedig a honfoglalás és az állam-
alapítás korának szellemi, művészeti utóéletére vonatkozó ismeretekből vetélkednek a 
diákok. 

A Honismereti Szövetség által meghirdetett és megyei egyesületeinek hathatós köz-
reműködésével lebonyolított, három esztendős vetélkedőnek igen sok támogatója volt. 
Kezdettől fogva segítette a Lakitelek Alapítvány, a Hét Törzs Alapítvány, az Országos 
Játék Alap, a Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület, és Magyar János kisiparos; a 
második fordulótól bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarok Világ-
szövetsége, a harmadiktól pedig a Honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottság. Akik 
részt vehettek az elődöntőkön, átélhették a döntők forró, izgatott, s mégis mindvégig 
vidám, felszabadult hangulatát, tudják: a támogatók minden fillére, minden jutalom-
könyve, vagy éppen jutalom-görkorcsolyája jó helyre került, jó ügyet szolgált. A vetél-
kedők szakszerűségét rangos zsűrik garantálták, látványos és élményt adó kompozíciói 
pedig Hágen János játékvezetőt dicsérik. Különösen az úgynevezett szituációs játé-
koknak volt nagy sikerük a diákok, a tanárok és - a Duna TV jóvoltából - a nézők 
körében. Számomra különösen emlékezetes, hogy mennyi ötlet, lelemény érvényesült 
a rögtönzött, maguk készítette jelmezekben előadott sámán-szertartásokon; vagy 
azokban a rövid jelenetekben, ahol a csapatoknak a pápától koronát kérő királyi 
küldöttséget kellett megeleveníteniük, vagy amikor a Koppány számára a megözve-
gyült Saroltot nőül kérők szerepét játszották a versenyzők, nagy átéléssel, sok-sok 
pompás ötlettel. 

A Honismereti Szövetség ereje felső határán teljesítette az Emese Álma vetélkedő 
meghirdetésekor, három esztendeje vállalt feladatot. Jelentősebb anyagi forrásokkal 
természetesen még szélesebb körű vetélkedőt rendezhettünk volna, a médiák ráhan-
goltságával pedig az egész ország, sőt a nemzet túlnyomó része is gazdagodhatott 
volna tudásban, érzelemben egyaránt. A három forduló azonban így is nagy szolgálatot 
tett a középiskolás fiataloknak, és bebizonyította, hogy kilúgozott történelemtanítá-
sunk ellenére ifjúságunk számottevő hányada elkötelezetten érdeklődik történelmünk 
iránt. Világossá vált az is, hogy vannak még ebben az országban - hogy a határokon 
túliakról ne is beszéljünk - lelkes pedagógusok. 

A május 4-én, Székesfehérváron lezajlott országos döntőn László Gyula professzor 
úr, a vetélkedő fővédnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta a több mint száz 
diáknak, hogy a történelem, ha megismerhetjük igazságait, minden más tantárgynál 
lélekemelőbb, lenyűgözőbb. 

Halász Péter 

A vetélkedő 1996. évi döntőjének győztes csapatai 
Középiskolai csapatok (1996. május 4. Sí 
Gimnáziumi kategória: 

I. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs 
Glück László, Hajdinák Péter, Palanovics 
Norbert 
Tanár: dr. Koch Józsefné 
II. Református Gimnázium, Pápa 
Aczél Balázs, Kabai Eszter, Velegi Katalin 
Tanár: dr. Korsós Bálint 
III. Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehér-
vár 

Rebényi Gábor, Halmai Miklós, Lugosi 
Balázs 
Tanár: Bukovácz Lajos 
III. Dobó István Gimnázium, Eger 
Ilonczai Péter, Kozák Norbert, Molnár 
Péter 
Tanár: dr. Varga Istvánné 
Szakközépiskolák: 
I. Orlay Fürst Sándor Szakközépiskola, 
Szombathely 
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Polacsek Mónika, Varga Viktória, Németh 
Erika 
Tanár: dr. Kiss Bernadett 
II. Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Ven-
déglátóipari Szakközépiskola, Pécs 
Kerekes Viola, Katreiner Zoltán, Péter-
mann Mihály 
Tanár: Ravasz Gyöngyvér 
III. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépisko-
la, Szeged 
Fehér Sándor, Kónya Bence, Palatínus 
István 
Tanár: Horváth Lászlóné 
Szakmunkásképző intézetek: 
I. 506-os Ipari Szakmunkásképző Intézet, 
Pécs 
Sipos Marcell, Zahorecz János, Falk Dénes 
Tanár: Tóthné Horváth Éva - M. Hegedűs 
Éva 
II. Eötvös József Szakmunkásképző Inté-
zet, Miskolc 
Barna László, Orosz Magdolna, Szaniszló 
Gábor 
Tanár: Alföldi Lászlóné 
III. Göndöcs Benedek Szakmunkásképző 
Intézet, Gyula 
Vozár Csaba, Szabó Tamás, Kracsó Zoltán 
Tanár: Szabó Ferenc - Madár Péter 
Határon túli csapatok: 
I. Rimaszombati Gimnázium 
Koncz Diana, Nyitray Dóra, Gál Zsolt 
Tanár: dr. Együd Edit 
II. Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Elméleti 
Líceum 
Baricz Imola, Boga Emese, Csókási Lilla 
Tanár: Deák Márta 

III. Márton Áron Elméleti Gimnázium 
Csíkszereda 
Bodó Csilla, Szilágyi Eszter, Ferenczi 
Szilárd 
Tanár: Baldeán Veronika 
Általános iskolai csapatok (1996. május 
11. Budapest) 
I. Apáczai Csere János Általános Iskola, 
Nyíregyháza 
Esik Sándor, Fodor Attila, Lengyel Sza-
bolcs 
Tanár: Hradeczky Tamásné 
II. Dózsa György úti Altalános Iskola, 
Debrecen 
Nagy István, Kiss Ferenc, Varga Péter 
Tanár: Bartók Pálné 
III. 1. sz. Általános Iskola, Dunakeszi 
Kalocsay Gergely, Ágoston András, Vajda 
Szabolcs 
Tanár: Házi Zoltánné 
Középiskolai korosztályú csapatok (A 
csapatok 1994-ben általános iskolásként 
neveztek be a vetélkedőbe, tagjaik 
ezévben már középiskolába járnak.) 
I. Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehér-
vár 
Matyi Csongor, Gáspár Balázs, Pápai Judit 
Tanár: Kóbor István 
II. Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont, 
Pécs 
Háber István, Nagy Orsolya, Kengyel 
Péter 
Tanár: Lengyel Józsefné 
III. Ady Endre Középiskola, Szekszárd 
Illés Linda, Bán István. Murvai Szabolcs 
Tanár: Tolnai Zsuzsanna - Márkus György 

Honismereti rendezvények, 
falukrónikaírás Somogyban 

A honfoglalás millecentenáriumára készülődve hivatalos szervek, intézmények, tár-
sadalmi szervezetek megannyi színes programmal: konferenciák, kiállítások, fesztivá-
lok szervezésével kívánnak eleget tenni a jeles évforduló ünnepi megemlékezésének. 

Az a létesítményi háttér, mely 100 esztendővel ezelőtt fontos kísérője és - európai 
színvonalú, ha nem világszínvonalú - infrastmkturális megalapozója lehetett a millen-
niumi eseményeknek, egyben az ország további fejlődésére is nagy hatást gyakorolt. A 
második ezredfordulóhoz közelgő Magyarország ezt a kettős jubileumot az általános 
elszegényedés, és ennek következményeként az expó elmaradása miatt többnyire csak 
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a szellemi szférákban ünnepelheti . Maradandó alkotásokat „jobb híján" csak e téren 
hozhat létre. Ezért nem gondolom, hogy elmarasztalás illethetné a tenniakarókat. 

A honismereti mozgalom a nemzeti mentálhigiéné szempontjából már az elmúlt év-
t izedekben is fontos küldetést vállalt és teljesített. A szülőföld történetének, népélet-
ének mind teljesebb megismerése és feltárása nem függhet és nem is függött politikai 
korszakoktól, azoknak mindig is felette állt. 

A megyei honismereti munkát 1992 óta egyesületi keretek között szervező Somogyi 
Honismereti Egyesület a honfoglalás 1100. évfordulóját hivatásához méltó módon 
kívánja ünnepelni. A jeles évfordulóra való felkészülés jegyében három esztendővel 
ezelőtt indította el a Honismereti Szövetség az Emese álma - Mítosz és történelem című 
vetélkedő sorozatot az ország valamennyi középiskolája számára, melyhez a határon 
túli területek magyar középiskolái is csatlakoztak. Az 1995-1996-os tanévben minden 
eddigi érdeklődést felülmúlóan 1580 csapat vett részt, Somogyban 44 csapat indult a 
március 22-i megyei döntőre. 1996. április 29-én regionális konferenciát szerveztünk 
Kaposváron honismeret és helytörténet témakörben a honismereti és helytörténeti 
kutatások eredményeinek számbavételére, és további feladatainak, időszerű kérdései-
nek megvitatására a dél-dunántúli régió szakembereinek részvételével. A rendezvény 
egyben a szülőföld tiszteletadása dr. Kanyar József 80. születésnapja alkalmából. 

A Somogyország 1100 éve programsorozat kiemelt eseménye lesz 1996. augusztus 
12-22-én a Kárpát-medencei Honismereti Találkozó Mesztegnyőn. A Faluház immár a 
hetedik alkalommal ad otthont nemzetközi találkozónak, melynek rendezésében 
ezúttal az Országos Honismereti Szövetség is részt vállal. 

Falukrónika pályázat 1995-1996 

Másik nagy vállalkozása az egyesületnek a falukrónika pályázat\ melyet 1995 má-
jusában hirdettünk meg a Somogy Megyei Közgyűléssel közösen, a megyei levéltár, 
múzeum, könyvtár, a művelődési központ és a pedagógiai intézet támogatásával. A 
fővédnöki tisztetár. Kolber István, a megyegyűlés elnöke vállalta. 

A pályázatnak egyik legfontosabb célja, hogy a helytörténeti kutatásokra, a telepü-
léseken végzett honismereti munkára irányítsa mindazon szervek, intézmények fi-
gyelmét, amelyek szakmai és erkölcsi támogatásukkal ezt a tevékenységet, segíteni, 
fejleszteni tudják. Az eddiginél tudatosabb, szakmailag megfelelően előkészített, és 
szervezett munkához talán a millecentenárium ünnepi alkalma is segít megsokszo-
rozni az erőforrásokat. 

A krónikaíró pályázat valós társadalmi igényekre épít, tapasztalataink szerint a köz-
ségtörténeti kutatás ma reneszánszát éli. Ezért fordultunk a helyi önkormányzatok-
hoz, hogy segítsék településük történetének mind teljesebb feltárását, a régmúlt és a 
közelmúlt eseményeinek dokumentálását, ösztönözzék a helytörténettel foglalkozó 
kutatók részvételét a pályázaton, és biztosítsák a pályamunka elkészítésének anyagi 
feltételeit is. Bízva abban, hogy a község krónikájának vezetése az önkormányzati 
támogatás révén a későbbiekben folyamatossá válik. A pályázatnak valójában ez lenne 
a másik nagyon fontos feladata. 

A krónikaíró mozgalom történeti előzményeiről 

Mindez természetesen nem történeti előzmények nélküli, hiszen minden kornak 
szüksége volt krónikásokra. Fontosságát az egyház - mint az írásbeliségnek sokáig 
szinte kizárólagos letéteményese - már századokkal ezelőtt felismerte, erről tanúskod-
nak a História domus-ok. Szerencsés az a település, melynek ilyen történeti kútfő áll 
rendelkezésére. A település- illetve a plébánia-történetírás területén helyenként mutatkozó 
liiányosságok felszámolására 1850-ben Ranolder János veszprémi megyéspüspök szüksé-
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gesnek látta, hogy körlevélben szólítsa fel egyházmegyéje papságát, írják meg településük 
illetve plébániájuk történetét, amit Emlékkönyvnek vagy Emlékiratnak is neveztek. 

A krónikaíró mozgalom a közelmúlt évtizedeiben sem volt ismeretlen fogalom. Nem 
egyszer történt kísérlet a szervezett munka megindítására. Az 1950-es évek közepén a 
megyei tanács oktatási osztálya körlevélben szólította fel az iskolákat, a pedagóguso-
kat, hogy a Lakóhelyismeret című tantárgy oktatásához készítsék el községük monog-
ráfiáját. Ezek egy-egy példánya ma is megtalálható a megyei múzeum adattárában. 
Több településen a kutató-gyűjtőmunka tovább folytatódott, melynek az 1960-ban 
útjára indított honismereti mozgalom újabb lendületet adott. 

A helytörténeti kutatómunka megélénkülését a helytörténet- és a köztörténetírás, a 
történettudomány viszonyának fogalmi tisztázása is elősegítette. Nincs országos törté-
net helytörténet nélkül, hiszen a történeti folyamat helyi jelenségeken, eseményeken 
keresztül valósul meg, a helytörténeti kutatómunka fejlesztése, színvonalának emelése 
elsőrendű tudományos érdek - hangsúlyozta Szabad György 1954-ben a Magyar 
Történelmi Társulat debreceni vándorgyűlésén. 

A megyében folyó helytörténeti kutatások bázisa és legfőbb szervező ereje különösen az 
1970-es évektől kezdve a Somogy Megyei Levéltár, mely feladatának elsősorban a kutatási 
lehetőségek megteremtésével, színvonalas kiadványaival és a honismereti mozgalomban 
betöltött irányító szerepével tesz eleget. Itt jelent meg Harminc nemzedék vallomása 
címmel az ország első helytörténeti olvasókönyve 1967-ben, és 1970-től a vidék számára 
kiemelkedő tudományos publikációs lehetőségeket biztosító levéltári évkönyvsorozat, 
valamint a Somogyi Almanach kötetei, az Iskola és Levéltár sorozat kiadványai. 

A levéltár a helytörténeti kutatások érdekében községtörténeti adattárat létesített, 
melyben folyamatosan gyűjtik valamennyi somogyi település történeti adatait, doku-
mentumokat vagy azok másolatait. A levéltári tudományos műhely segítségével az 
1970-es évek második felétől községtörténeti monográfiák sora látott napvilágot: 
Nagybajom, Karád, Csokonyavisonta, Fonyód, Marcali, Siófok története stb. 

1983-ban a Somogy Megyei Tanács végrehajtó bizottsága napirendjére tűzte a me-
gyei honismereti, hagyományőrző munkát. A testület az eredményes tevékenységért 
köszönetet mondott az alkotóknak és közreműködőknek, a továbbfejlesztés érdeké-
ben szükségesnek tartotta, és határozatában kiemelten támogatta a településeken a 
községtörténeti gyűjtemények létesítését a helytörténeti, néprajzi örökség tárgyi és 
dokumentumanyagának, szellemi értékeinek összegyűjtése és megőrzése céljából. 
Ennek máig egyik legszebb intézményesült példáját jelenti a mesztegnyői Faluház 
több ezer darabból álló gazdag gyűjteményére épülő sokszínű közösségteremtő ho-
nismereti tevékenysége. 

A k r ó n i k a í r á s m a i fe lada ta i 

Az 1990-es évek változásai szerencsére nem törték ketté a folyamatot, de a közpon-
tosítás szükségszerű megszűnése ezen a területen is átmeneti megtorpanásokhoz, 
kényszerű, de már az új lehetőségeket is magában hordozó lépésváltásokhoz vezetett. 
A honismeret szervezettségében és anyagi támogatottságában mutatkozik ugyan némi 
visszaesés, de ez reményeink szerint csak átmeneti jelenség, mert minden eddiginél 
nagyobb lehetőségeket, és soha nem látott távlatokat nyithat számunkra is az önkor-
mányzatiság megerősödése. 

Látható jeleivel már találkoztunk, amikor részben az önkormányzati törvény hatásá-
ra ugrásszerííen megnőtt a hajdani községi jelképek, a címer- és pecséthasználat illetve 
a település története iránti érdeklődés és kutatási igény, melynek során az önkormány-
zatok anyagi áldozatvállalástól sem riadtak vissza. A falukrónika pályázat meghirdeté-
sének időszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a község króniká-
jának elkészítését az önkormányzati törvény is feladatul szabja valamennyi önkor-
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mányzat számára. Sok település már meg is vásárolta azt a Krónika feliratú díszkötésű, 
vaskos könyvet, melynek üres lapjai avatott „krónikás"-ra várnak. 

Bizony, van mit tanulnunk nyugati szomszédainktól, a Lajtán túli településeken 
ugyanis régi tradíció a krónika, vagy ahogy ők nevezik az Aranykönyv vezetése, 
melyben folyamatosan és naprakészen rögzítik mindazt az eseményt, mely a település 
életében jelentőséggel bír. Az Aranykönyv megörökíti mindazoknak a nevét és csele-
kedeteit, akik községi elöljáróként, képviselőként, pedagógusként, orvosként, vállal-
kozóként stb. a település érdekében dolgoznak és érte áldozatokra is képesek. 

A falu életének hiteles képét rajzolhatja meg a krónikás, ha korrektül, tárgyszerűen 
és tényszerűen jegyzi fel a jelen történéseit. Az így készülő krónika nagy szolgálatot 
tesz mind a közösség mind a későbbi történeti kutatás számára. Segít ébren tartani a 
falu kollektív emlékezetét, és az elődök történelmi tapasztalatait az utódok saját életük 
alakítása során közvetlenül - nem ritkán a gazdaság területén - is kamatoztathatják. 

A krónikák ugyanakkor nélkülözhetetlen bázisát jelenthetik többek között a nálunk még 
kevéssé művelt, nagy hagyományokkal nem rendelkező történeti segédtudomány, az 
elöljárók és tisztségviselők életének és tevékenységének feltárásával foglalkozó ún. 
archontológiai kutatások számára is. A millecentenárium jegyében meghirdetett falukrónika 
pályázat remélhetően újabb lendületet ad a településtörténeti kutatásoknak. A pályázatra 
beküldött visszajelzések és a jelentkezők minden várakozást felülmúló nagy száma a kiíró 
szervek szándékát igazolják. A csaknem félszáz nevezés érkezett a honismereti egyesület 
címére, köztük szinte minden településtípus megtalálható, a néhányszáz lelkes aprófalvak 
csakúgy, mint tekintélyesebb, nagyobb települések, Cserénfától Káráig, Gadánytól Csurgó-
ig, Zamárditól Babócsáig. A pályázók foglalkozásukat, életkomkat és lakhelyüket tekintve 
sokfélék. Zömük pedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, könyvtáros, népműve-
lő; akad köztük orvos, polgánnester, egykori pártmunkás és tanácsi vezető; az aktív dolgo-
zók és nyugdíjaskorúak mellett szép számmal találunk fiatalokat, középiskolai diákot és 
egyetemi hallgatót. Többségük ma is az adott településen él, de vannak akik elszármazot-
tak, Budapestről, vagy éppen a Szeged melletti Sándorfalváról küldték el jelentkezési 
lapjukat. 

Figyelemre méltó, hogy több olyan településről is kaptunk visszajelzést, melynek 
történetét, vagy annak egy fejezetét már korábban megírták, sőt könyvben is megjelen-
tették, pl. Nagybajom, Karád, Balatonszentgyörgy, Somogyvár stb. Ez mindenképpen 
azt bizonyítja, hogy sikerült a helytörténeti kutatás iránti érdeklődést felkelteni, és 
folyamatosan ébren tartani. 

A megyei szakintézmények közreműködésével és szakmai iránymutatásával szeret-
nénk a felkészülést segíteni, konzultációs alkalmakat szervezünk. Az első ilyen össze-
jövetelre Í995. novemberében került sor, amelyen a kutató-gyűjtőmunka és krónika-
írás módszertani kérdéseiről, levéltári, múzeumi és könyvtári forrásairól tartottak a 
szakemberek előadást, és válaszoltak a feltett kérdésekre. Rendezvényünket megtisz-
telte, dr. Kanyar József történész, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnöke, aki 
előadásában tudományos munícióval látta el a jelenlévőket. A pályázatokat a kiírásnak 
megfelelően 1996. szeptember l-ig várjuk a megyei honismereti egyesület címére 
(7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 18.) 

A falukrónika pályázat értékelésére, és az ünnepélyes díjkiosztó rendezvényre a 
honismereti millecentenáriumi program záró akkordjaként 1996. novemberében, a 
Falukrónika-írók Találkozóján kerül sor, mely alkalommal a legjobb pályamunkákat 
kiállításon is bemutatjuk. 

Gálné Jáger Márta 
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A nyolcvanesztendős Timaffy László 
köszöntése1 

A „tudósember" számára a legnagyobb örömöt az jelenti, ha tudóstársai, barátai, 
tanítványai tisztelegnek köszöntőjükkel jeles napjakor, évfordulójakor. Az idő szeretet 
- tartja a régi szólás, s valóban akit szeretünk, tisztelünk arra időt szentelünk, együtt 
örülünk vele . 

Hiszen mit ér annak a tudósnak a tudása, munkája, amit csak magának tartogat, 
nem fordítja embertársai javára? Mit ér, ha nem osztja meg, nem adja át utódainak? 
Ahogyan Kodály Zoltán mondta találóan: csak „holt kincs a láda fenekén, életet csak 
akkor kap ha viselik, s mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő 
ereje." 

Az igazi tudósember nem magányos, körülveszik ismerősei barátai örömében s bá-
natában is. Figyelemmel kísérik életpályáját, szomjazzák szavait, kérik segítségét 
ugyanúgy, mint népi hitvilágunk tudósemberétől, tudományosától. Mindkettőjük 
számára a tudás és az emberszeretet szent ügy, mindketten az emberiséget, az embe-
reket szolgálják légyen az hagyományőrzés, értékteremtés vagy akár gyógyítás, lélek-
mentés. 

Az igazi tudósember az ifjabb generációhoz nem lehajol, hanem odahajol, nem leki-
abál hanem odasúg. Utódokat nevel akik követik útmutatását de emellett önállóan 
gondolkodnak s ezt tanítójuk iránti odaadással tetézik. Hál' Isten nekünk is van ilyen 
tudósemberünk Dr. Timaffy László, Laci Bácsi személyében. 

Timaffy László az, aki „ismeri" a Hany tündérét, a Ttindértó titkát, a győri vaskakas 
és a hédervári Kontfa történetét. Ő az aki „jó tanácsokat" osztogat boszorkányok, 
kísértetek ellen, s megmondja, hogy hogyan kell megszabadulni a lúdvérctől. Ő tudja 
azt, hogy hol van a Franciakút, vagy Szent László király dombja, hogy keletkezett 
Halászi, illetve a Fertő tó, hogy zajlott le a gyirmóti csata, mit csinált Klausz Ferkó a 
híres rábaközi betyár. 

Ő beszél arról, hogy mulatott Szent Péter a szüreten, miért van a pók hátán kereszt, 
hogyan született a kifli. Ő az aki elmondja nekünk milyen a tátorján idő, a máriafogta 
rózsa, mire való a farkasalma, a békarokka, mit javasolt a mecséri „tudós gyógyember" 
betegeinek. 

Őtőle tudhatjuk meg azt is hogy miért harangoztak a halásziak a porfelhőnek, vagy 
azt, hogy mért akarták eltolni a vajkaiak a templomot. Ő az akinek receptje alapján el 
tudjuk készíteni a titokban tartott rábaközi perecet, vagy a csiripiszlit. De az Ő segédle-
tével képesekké válhatunk arra, hogy aranyat szerezzünk a Duna vizéből, megfogjuk a 
vizát. Ő avat be bennünket a győri szíjgyártók, köszöríísök munkáiba, a kumétok, 
csörgősbotok fajtáiba. 

Tőle ismerhetjük meg azt is, hogy hogyan zajlott a mennyasszony kikérése, hogy 
siratta el halottját Rábaköz és Szigetköz népe, mit énekelt, táncolt örömében, bánatá-
ban. Milyen a Vitnyédiek „bölcsőcskéje", hogyan zajlott le a puhabbál. 

Az Ő leírása alapján fel tudjuk öltöztetni viseletbe képzeletbeli babánkat, megtud-
hatjuk, mikor hordták a pillangós kobakot, vagy a kóláló gatyát. Ő az, aki még beszél-
hetett az utolsó ásványi aranyásszal, és a rábapatonai tudósemberrel, Nagy Ferenccel. 
Ő az aki közkinccsé tette Szigetköz vízrajzát, településtörténetét, foglalkozott 
agropedagógiával, gazdaképzővel, népfőiskolával. Alapított pávakört és bevezette a 

1 Elhangzott 1996. április 27-én, Héderváron, Timaffy László 80. születésnapján rendezett 
ünnepségen. (Szerk.) 
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diákokat a honismeret szépségeibe. Ő keltette életre a legősibb szigetközi népdallal a 
győri torony óráját, ő rendezett szűkebb hazánkról, a Kisalföldről és mesterségeinkről 
filmeket. 

S még sorolhatnám tovább az Ő kezdetű mondatokat. Timaffy Lászlónak, Laci Bá-
csinak is meg kellett küzdenie „viaskodnia" élete során számos akadállyal, ugyanúgy 
mint néphitünk tudományos emberének. Neki is nehéz út vezetett a tudás megszerzé-
séhez, s annak terjesztéséhez, s Ő is „bezárkózott" néha, hogy még többet tehessen az 
emberekért, a tudásért. 

Laci Bácsi egy előadásában arról beszélt, hogy milyen boldog , mivel ismerhette a 
Rábaköz utolsó tudós emberét . Mi is elmondhatjuk ugyanezt. Örülünk és büszkék 
vagyunk arra, hogy ismerjük Timaffy Lászlót és hogy itt a hédervári Kontfa árnyékában 
köszönthetjük 80. születésnapja alkalmából. Szerencsések vagyunk, hogy 1916 Szent 
György havának 16. napján „lélekhozó" madarunk elhozta nekünk Őt. 

Timaffy László életpályája, munkássága Széchenyi István intelmét juttatja eszembe: 
„hasztalan szórjuk el a legjobb vetőmagot, ha előbb nem szántottunk". Timaffy László 
egyéniségével, néprajzi kutatásaival kijelölte, „megszántotta" nekünk, ifjabb generáci-
ónak, a tudás földjét, hogy kivirágozhasson rajta a magyar nép életfája. 

Lanczendorfer Zsuzsanna 

A honismeretről és a műveltségről 
az Abaúji Szabadegyetemen 

Az egyre nyitottabbá váló világban, az európai integrációs törekvések idején azt 
gondolhatnánk, hogy az úgynevezett globális problémák állhatnak csupán a közfigye-
lem fókuszában; hogy a helyi értékek háttérbe szomlnak, s vesztenek jelentőségükből 
a nemzeti nyelvek. Vége a bezárkózásnak és bezártságnak: a gazdasági együttműkö-
dés és verseny, a pénzpiac, a munkamegosztás, a műholdról sugárzott tömegkommu-
nikáció fokozatosan lebontja a határokat, s immár kontinentális környezeti és társa-
dalmi problémák foglalkoztatják a tudósokat és politikusokat. Időszerűtlennek, sőt 
avultnak tűnhet, hogy a Kazinczy Ferenc Társaság által május elején Szikszón rende-
zett III. Abaúji Szabadegyetem programjának középpontjában mégis a honismeret, a 
szűkebb pátria értékeinek fölmutatása állt. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. 
Nem tartjuk fölöslegesnek az európai gondolat hazai reneszánsza idején - é p p a 
honfoglalás ezeregyszáz esztendős évfordulójára, iskolakultúránk ezer évére emlékez-
ve - arról beszélni, milyen szerepe lehet a szülőföld örökségének műveltségünkben. 
Ez lehet ugyanis az a talaj, amelybe gyökeret eresztve s kapaszkodva erőt meríthetünk 
a nagyvilágban való tájékozódáshoz és versenyképességhez. Kitűnt ez a szabadegye-
temen elhangzott gondolatokból, vitákból is. 

A szervezők ezt a címet választották a harmadszor megrendezett szabadegyetem 
idei programjának: A honismeret szerepe a magyar művelődés történetében. Három 
megközelítésben kerültek napirendre a résztémák. Előbb az iskolakultúra felől vizsgál-
ták a kérdést Kelemen Elemér bevezető előadása nyomán, amelyben az ezeréves 
magyar iskola történetének néhány csomópontját a regionális hatásokra is kitérve 
vizsgálta. Már a Szent Márton hegyén megalapított első kolostor is Európához kötötte 
iskolakultúránkat, amely a későbbi századokban - a legnagyobb erővel a reformáció 
idején - fokozatosan magába építette a nemzeti és a népi hagyományt, az egyes régiók 
társadalmi igényeit, így alakítva ki sajátos karakterét. A csatlakozó előadások sorában 
Németh Gábor éppen azokra - az abaúji és zempléni régiót jellemző - helyi kezdemé-
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nyezésekre és teljesítményekre utalt, amelyek szellemtörténeti jelentősége a magyar 
kultúrában elvitathatatlan. Cs. Kovács Ágnes az abaúji népiskolák múlt századi jellem-
zését adta, Barsi Ernő a néphagyománynak és a néprajznak az iskolai nevelést meg-
termékenyítő, élményt adó erejét bizonyította, Rémiás Tibor és Pozbai Dezsőné pedig 
azt mutatta be, hogy ma milyen lehetőségek kínálkoznak a helytörténeti kutatásban, 
illetve a helyismereti oktatásban. 

A szabadegyetemi téma második megközelítése az iskolán túlmutató, szélesebb 
körben vizsgálta a honismeret erejét. Kanyar József előadásában ezeregyszáz eszten-
dős történelmi utunkra is visszatekintve szenvedélyesen szólt nemzettudatunk, histó-
riai tájékozottságunk problémáiról. Halász Péter azokra az összefüggésekre mutatott 
rá, amelyek műveltségünk, honismeretünk és hazaszeretetünk között fennállnak, s 
amelyek fontos elemei az egészséges társadalmi és személyi közérzetnek. A kisebbségi 
ember magyarságtudatáról Gál Sándor kassai költő beszélt lírai megfogalmazásban, de 
objektív tényekre hivatkozva. Kováts Dániel az anyanyelvi kultúra abaúji örökségéről 
szólva emlékeztetett arra, hogy a XVI. század végén Károly Gáspár, majd Szenei Mol-
nár Albert, két évszázad múlván pedig Kazinczy Ferenc innen bizonyította a magyar 
nyelv gazdagításának és az európai eszmékre való figyelemnek összeegyeztethetősé-
gét. A helytörténeti-honismereti e lemeknek az ifjúság nevelésébe épüléséről Lénárt 
Béla mondott korreferátumot az új nemzeti alaptanterv lehetőségeire is hivatkozva. 

A harmadik megközelítésben a népi kultúra felől jutott el a tanácskozás a honisme-
rethez. Viga Gyula vállalkozott a nép és a nemzet kultúrájának, illetve ezeknek a 
közgondolkodásban megmutatkozó hatásának bonyolult kérdéskörében a bevezető és 
eligazító előadás megtartására. Szentimrei Mihály a sárospataki református tudomá-
nyos gyűjtemény példáján mutatta be, milyen fontos hozzájárulással szolgálhatják az 
egyházak a szülőföld és népe megismerését. A levéltárak nyújtotta lehetőségekre 
Hőgye István hívta föl a figyelmet, Fehér József pedig az irodalom helyi hagyományai-
nak a műveltségünkben betöltött szerepéről mondta el gondolatait. Nagy Károly a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folyó honismereti munka példáival bizonyította e 
mozgalomnak a helyi tudatban megmutatkozó hatását. 

Az egyik előadó Németh Lászlót idézte, aki rámutatott, hogy „a XVI. század írástudó-
ja benne élt az idők közös latin műveltségében, és benne élt a Kárpát-Duna táji szoká-
sokban", tehát a globális és a regionális kötődés együttlétének van történelmi példája. 
De Kazinczy Ferenc nemzedékére is az a feladat várt, hogy átvegye Európától a felvi-
lágosodás és polgárosodás eszméit, s közben őrizze meg magyarságát. Nyelvünknek 
és kultúránknak megvannak a helyi színei, amelyek által értéket és változatosságot 
visznek a közös nemzeti és európai kultúrába. Az abaúji szabadegyetem idei tanulsá-
gát ebből következően fogalmazhatjuk meg. Tudatosítani és gazdagítani az ilyen helyi 
sajátosságokat: ez a honismereti munka értelme és feladata. 

K.D. 

Dr. Kós Károly temetésén 
Végtisztességtevő Gyülekezet! 
A szülőfalu és a szülőház neve Sztána, illetőleg Varjúvár erkölcsi töltetű fogalom-

má vált az erdélyi magyar közéletben. Az édesapától örökölt név csillagnév lett az 
erdélyi égbolton, mely annál fényesebben ragyog, mentől sötétebb az éjszaka. 

Azt gondolhatnók, hogy ezek a körülmények megkönnyítették az idvezült lelkek 
társaságába költözött tudós-kutató barátunk pályájának az alakulását. Nem könnyítet-
ték meg! Ellenkezőleg: megnehezítették. Ő valami sajátossal akarta gyarapítani nevé-
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nek jelentését. Kora ifjúságától tudatosan sok energiát összpontosított önnön arcéle 
megrajzolásához, egyénisége megfaragásához, eredetiségre törekvő alkotókedve 
ébren tartásához. 

A szülőház és az apa csak erkölcsi értékrendszere kialakításában volt irányítója, 
egyébként diákkorától járta a maga útját. Az erkölcsi értékrendszer persze nagy dolog, 
mert körülírja mindazt, amit együttesen emberi tisztességnek nevezünk. Ebben a 
tekintetben a szülőház gazdagon tarisznyálta fel sokoldalú tehetséggel megáldott fiát. 

A két református kollégium: a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi olykor kemény 
próbatételekkel tette éretté a pályaválasztásra. Tehetségét mérlegelve a népélet tanul-
mányozásában, a néprajztudományban fedezte fel azt az alkotási lehetőséget, ahol 
kamatoztathatja talentumait: a látvány megragadására vállalkozó rajzkészségét, a 
jelenségek megfigyeléséhez, számbavételéhez, rendszerezéséhez nélkülözhetetlen 
kitartást, és az új felismerések formába öntéséhez megkívántató nyelvi, stiláris adottsá-
gokat. 

Egy nagy nemzedék - Györffy István, Bátky Zsigmond, Viski Károly nemzedéke -
nyomába szegődve vált hirdetőjévé, és sok eredeti forrás felkutatásával bizonyítójává 
annak a felismerésnek, hogy néprajzi örökségünk mint eleven erőtényező időben és 
térben összekapcsolja az egyetemes magyarságot. 

A néprajz mint viszonylag új tudomány könnyen fogadott be egymást váltó divatos 
elméleteket. Kós Károly nem vált rabjává sem divatos szavaknak, sem divatos módsze-
reknek. De tisztelt minden, a világból bárhonnan érkező újító szándékot, és kipróbálta 
a sokat ígérő elméletek teherbíróképességét. 

A második otthona a múzeum volt. Ezt a szívéhez legközelebb álló művelődési in-
tézményt azonban nem különböző értékű tárgyak raktározó helyiségének tekintette. 
Az ő szemében a múzeum a tárgyiasult emberi tudás bemutató helye. Olyan iskola, 
ahol fiatalok és öregek a legkorszerűbb eszközök segítségével végigjárhatják nemünk 
történelmi útját. A múlt megidézése azonban nem öncél. A Kós Károly megálmodta 
múzeumban a tárlók közötti utak, a szabadtéri sétányok a jövő felé vezetnek. A tár-
gyak mögött a látogató a környezetét alakító, a természettel bölcs egyezséget kötő, a 
kéznek és az elmének szüntelenül munkát adó ember alakját láthatja. Azét az emberét, 
akinek arca gondoktól mélyen barázdált, de szemében tűz ég és nem felejtette el 
végleg a mosolygást. 

Ilyen volt a Te arcod is, kedves Barátunk, akitől a régiektől örökölt szokás szerint 
most búcsúzunk. Ilyennek őrzik meg arcod földi mását azok a tanítványaid, akik akkor 
léptek be a Bolyai Tudományegyetem kapuján, amikor Te ott kezdő tanársegéd voltál. 

Búcsúznak barátaid, akikkel együtt dolgoztál és akikkel közös gondokba merültél. 
Búcsúznak szomszédaid, akikkel gyakran álltál sorba a mindennapi kenyérért. Bú-

csút vesz tőled az Erdélyi Múzeum-Egyesület, melynek Néprajzi Tárát Te őrizted 
hűséggel. 

Búcsúzik Tőled az az egyre apadó közösség, mely egykori Kodály-hangversenye-
ken, egy-egy kiállítás megnyitóján találkozott volt Veled, s melyet életműveddel arra 
tanítottál, hogy értékelje a hasznosat és a szépet; tanulja meg népétől, hogy ezek 
között miképpen teremthet összhangot. 

Búcsúzunk és izenjük az örökkévalóságba: a fiak úgy lettek folytatói apáik munká-
jának, hogy az ők lába nyomát sem temetheti be a hó. Legfeljebb tavaszig. Álmodj 
szép, virágos tavaszt! 

Benkő Samu 
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Búcsú Sebestyén Ádámtól 

Egy havas januári délután, 1996. január 
22-én örökre elhagyta szeretett bukovinai 
székelyeit Sebestyén Ádám - kakasdi 
kántor és néprajzi gyűjtő. Az egész falu 
elment temetni, és eljöttek krónikásuktól 
búcsúzni a bukovinai székelyek a szom-
széd falvakból, s távoli városokból is. 

Sebestyén Ádám a bukovinai András-
falván született 1921. december 22-én. 
Gyermekkorában gyakran segített aszta-
losmester édesapjának a kaszanyelek ké-
szítésében, a tulipános ládák festésében, de 
a fúrást, faragást, gyalulást sohasem tudta 
megkedvelni. Mint önéletrajzában büszkén 
írta, valami azért neki is jutott az apai 
örökségből. Andrásfalván, ahol már nagy-
apja, majd apja is kántor volt, a bukovinai 
székelyek számára Sebestyén Ádám szólal-
tatta meg utoljára a templom orgonáját. 
Közössége kántora 1941-ben is, amikor 
Bácsandrásfalvára települtek, majd a halá-
lát megelőző rövid időtől eltekintve élete 
végéig a Kakasdra került székelyek lelki 
kovásza volt. 

A jászvásári hadifogolytáborból szabadulva 1945 szeptemberében Madéfalván ke-
resztül vezetett útja. Amíg a vonat az állomáson vesztegelt, egy idős ember az emlék-
műhöz kísérte. A felkavaró élmény, a népe múltjával való szembesülés után határozta 
el, hogy a bukovinai székelyek krónikása lesz. 

Családja 1945-ben Kakasdon talált új otthonra, ahol Sebestyén Ádám, miként sors-
társai, földet művelt, munkát vállalt, gyermekeket nevelt. De közben szakadatlan régi, 
bukovinai életükre gondolt: kérdezett, jegyzetelt, emlékezett, emlékeztetett. Öntudatos 
gyűjtő volt, büszke népe gazdag, sokszínű hagyományára. A népdalokat, a népi játé-
kokat kezdetben a maga gyönyörűségére jegyezte fel. Már Bukovinában leírta a fonó-
ban a lányoktól, a lakodalmakban az idősektől hallott dalok kezdősorát, hogy „a kicsi 
mozsika (hegedű) húrjait pengetve" eltanulhassa azokat. A dalok lekottázásának 
tudományát az ötvenes években Kakasdon népdalokat gyújtó Kiss Lajostól próbálta 
meg ellesni, s ha a mezőn nem volt kéznél papír vagy ceruza, hát a kapanyélre rótta rá 
a dallamot. 

A Néprajzi Társaság tagja volt, s önkéntes néprajzi gyújtóként több pályázaton is 
részt vett. Lejegyezte a halottas székely népszokásokat, a bukovinai andrásfalviak 
mindennapjait, gazdálkodásukat. Munkájában Babus Jolán, Andrásfalvy Bertalan és 
Moldován Vilma segítette. 

Bukovinában főként a halottas házaknál volt szokás a mesemondás, de a fonóban 
beszélgetés, a határban pihenés közben, Moldovában a summásmunka szüneteiben is 
elhangzottak. A hosszú őszi estéken, amikor például kukoricafosztásra gyűlt össze a 
rokonság, a munka is könnyebben haladt mesemondás mellett. Miután 1948-ban Dégh 
Linda vezetésével a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának 

Sebestvén Ádám családja körében 
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tagjai Kakasdon három öreg mesemondótól két kötetre való népmesét gyűjtöttek, 
Sebestyén Ádám úgy érezve, ez csak egy töredéke a bukovinai székelyek birtokában 
lévő és magukkal hozott kincsnek, továbbfolytatta a munkát: 34 kakasdi mesemondó-
tól 458 mesét, négy kötetre való anyagot állítva össze. 

Az andrásfalvi székelyek történetét és népszokásait összefoglaló munka, amelyet 
csak Székely könyvként ismertek a környéken, 1972-ben jelent meg, folytatása 1989-
ben, a madéfalvi veszedelem 225- évfordulóján. 

Sebestyén Ádám számára az országos és megyei elismerések mellett a meleg hangú 
cikkek, baráti találkozások adtak erőt a munkához. S az, hogy a környéken egyre több 
székely népi együttes alakult, Kakasdon felépült a faluház, elkészült a székely kapu. 

A kakasdi temetőben csak a keresztek látszottak ki a hóból. Keresztek és emberek: 
a valaha volt és az élő falu apraja-nagyja. Székely népviseletbe öltözött legények 
tartották a lámpást, gyermekek vacogtak a sír körül. Nemcsak kántorukat temették az 
andrásfalviak, aki végigélte velük hányatott sorsuk emlékezetes és riasztó pillanatait, a 
krónikást is, aki feljegyezte e napokat. A néprajzi gyűjtőtől Andrásfalvy Bertalan, a 
Néprajzi Társaság elnöke, a régi barát jött köszönni, s amikor a koporsót a sírba tették, 
a felcsendülő székely himnusz hangjainál örökre elválasztatott. 

Elment Sebestyén Ádám, de nem tette búcsú nélkül: a megtartó emlékezetbe vetett 
végtelen hite, könyvekké rendezett gyűjtései megmaradnak. 

Nagy Janka Teodóra 

Vérszerződés (László Gyula könyvéből) 



KÖNYVESPOLC 
Helytörténet és nemzeti történelem 

A Györgyei Kalendárium 

Meddig ér el a mai magyar falu tekintete a 
hazában és a nagyvilágban? Ez nemcsak lé-
lekszámtól és földrajzi elhelyezkedéstől függ, 
habár mindkettő serkentő vagy gátló tényező 
lehet. Fontosabb az, hogy vannak-e a falunak 
igényes, becsvágyó és felelősséget vállaló 
vezetői, áldozatkész értelmisége, tanári kara, 
tanítói, papjai, polgármesterei, akik magasra 
emelik a mércét önmaguk és szűkebb közös-
ségük előtt, és akik elég erősek, elég kitartóak 
is ahhoz, hogy az óhatatlanul fölmerülő 
akadályokat leküzdjék. 

Tápiógyörgye nem tartozik a hatalmas lé-
lekszámú, nagy magyar falvak közé a Duna-
Tisza közén, Pest megyében. Magam a Györ-
gyei Kaleiidáriurnbó\ olvastam ki, hogy az 
1994-es önkormányzati választásokon 2676 fő 
volt a szavazásra jogosultak száma. Ehhez 
nyílván hozzá kell tennem a gyermeknépet, 
amely szintén kitesz néhány százat. Még 
akkor is, ha a népesség itt is lassan, de figyel-
meztetően csökken: az utóbbi esztendőben 44 
halálozással szemben csak 41 gyermek született. 

Ez a viszonylag kicsiny magyar közösség 
szemhatárát messze kiterjesztette napkelet és 
napnyugat irányába. Egészséges arányokat 
alakított ki a maga érdeklődésében: Svájc 
éppen úgy a figyelmébe került, mint Erdély. 
Mind a két tájegységben van egy-egy testvér-
települése, a harmadik pedig Olaszországban. 
Történetük van e barátságoknak, s ezeket a 
történeteket az 1996-os negyedik Györgyei 
Kalendárium rögzíti az utókor számára, 
például azt, hogy miként épült ki a partner-
kapcsolat Wünnevil-Flamatt svájci kisvárossal, 
amelyik jó messzire esik a Tápió partjától, 
Berntől is még 25 kilométerre, Freiburg kan-
tonban. A barátságot a volt berni magyar 
nagykövet, Ódor László irodalomtörténész a-
lapozta meg, és a kapcsolat vásznában aztán 
mind a két oldalról a helyi vezetőségek újabb 
szálakat szőttek bele. Kölcsönös látogatások, 
egymás munkájának, termékeinek megisme-
rése mélyítette a barátságot a magyar és a 
svájci német közösségek között. Józsa László 
polgármester úgy ítéli meg, hogy a barátkozás 
gazdasági hasznot hajthat nekik, nemkülön-

ben a svájciaknak is. Nem is számítva azt, 
hogy szellemiekben, világlátásban mennyire 
gazdagodhatnak, kölcsönösen. 

Erre a tájra is mostoha sorsot mért a törté-
nelem. A török világ elpusztította előző száza-
dok minden eredményét, lerombolta azt, amit 
építettek, kiirtotta azokat, akik itt éltek. Min-
dent élőiről kellett kezdeni. Ha ez nem tu-
datosodik eléggé a mai györgyeiekben, kü-
lönösen a fiatalokban, akkor talán megfutnak 
a nehézségek elől, feladják a küzdelmet, ma-
gára hagyják szülőhelyüket. Csak úgy gyöke-
resedhetik meg igazán szülötte földjén min-
den újabb nemzedék ha a családja múltjával 
együtt megismeri faluja, környéke sorsát is, 
bele tudja magát építeni a tájba és a történe-
lembe. így válhatik otthonosabbá a szülővi-
dék a györgyeiek számára, a Nagy Magyar 
Alföld, a Tápió mente, a kicsiny haza. E 
vonatkozásban példásan gazdag ez a kalen-
dárium, amelyen érezni Bihari József szer-
kesztői avatottságát és a táj szeretetét. Bihari 
József Tápiógyörgye szülötte, s noha elkerült 
innen, a Pest Megyei Múzeumok igazgatója-
ként is mindig szellemi gondot viselt a szülő-
falujára. Egyébként évtizedeken át építette az 
anyaország és Erdély magyarságának kapcso-
latait, a diktatúra legkomiszabb időszakában 
is. Egyik megálmodója volt a Kós Károly 
emlékezete című, szép kivitelű, gazdag tartal-
mú 1984-es kötetnek, az erdélyi magyar 
irodalomalapítóról szóló vallomásokkal. 

Úgy alakult az emberek gondolkodása, 
hogy amit leírva látnak, annak nagyobb a 
hitele előttük, mint a maguk íratlan életének, 
tapasztalatainak. Az otthonosság érzetét fel-
kelti minden, ami a falu valóságához tartozik, 
amit észleltek ugyan eddig is, összenőtt velük, 
de most írásban találkoznak vele. Minden 
fontos ebben az emlékeztetésben: az iskolai 
élmények, egy polgárcsalád sorsa, egy varró-
nő feljegyzései 50 éves tapasztalatairól, a 
tűzoltóság hagyományairól, vagy egy püspöki 
látogatás. Úgy olvasom ki ebből a kalendári-
umból, hogy dr. Bánk József váci érsek-
püspök nem véletlenül itt mondta el, két 
évvel ezelőtt, a györgyei könyvtárban, most 
közreadott szép beszédét a Magyarok Nagyasz-
szonyáról. Nyitott lélekkel és fogékony 
szívvel fogadták szavait idősebbek és fiatalok. 
Minden fontos egy falu életében és ezért 
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minden érdekes, amit a kalendárium bemutat. 
Tudnunk kell a százéves Vincze Istvánnérói, 
vagy arról, hogy mit tett évtizedeken át 
tanácselnökként a falu fejlesztéséért a nemrég 
elhunyt Varró István. Hiszen a határvonal nem 
politikai meggyőződés szerint húzódik egy 
ilyen közösségben, hanem egyik oldalon a 
szorgalmasak és hűségesek, másik oldalon 
pedig a hanyagok és közönyösek. Fontos a 
faluház megépítése, a községi strand létesíté-
se, bölcsőde, falumúzeum alapítása, utak 
építése, gondozása, lelkek közelítése. Orszá-
gos feszültségek, pártcsaták idején menedék 
lehetne egy-egy magyar falu, amelynek emberei 
összehajolnak és közösen álmodják a jövőt. 

Ha biztosabbnak érzik maguk alatt a föl-
det, a györgyeiek kinyújtják kezüket a nemzet 
határon kívül rekedt részeihez is. Példás a 
barátságnak az a módja, amelyik az erdélyi 
Torockóhoz köti ezt a falut. A kalendárium 
tükre azt mutatja, hogy kölcsönös látogatások, 
egymás jobb megismerése és a készséges 
segély élteti Tápiógyörgye szövetségét Toroc-
kóval. Az országos politikának is példát adhat 
a kicsiny magyar közösségek őszinte egymás-
ra találása Trianon dermesztő falai fölött. A 
lelkek magasában. 

„Torockó? Legenda? Fogalom? Nem! Egy 
település, egy falu, ami valaha város volt. A 
korai múltban halálra ítélték, most föltámadt, 
de önmagára még nem talált, hisz elsorvasz-
tották mesterségesen minden tenni akaró 
vágyát, akaratát, erkölcsét, minden idők túl-
élési óhaját" - írja a kalendáriumban Kelemen 
József Levente, Torockó polgármestere. De ha 
eddig eljutottak a felismerésben a torockóiak, 
akkor már nem vesznek bele újra a történelmi 
halálába, a kisebbségi kilátástalanságba. Ezt 
üzeni Torockó Tápiógyörgyére. A nemzetnek 
üzeni. Ebben a kapcsolatban ugyanis Györgye 
magát a nemzetet jelenti. Minden bizonnyal 
így is fogják fel a felelősségüket, amit önkén-
tesen vettek magukra. 

Nem maradt ki ebből a kalendáriumból a 
világpolitika sem. És ami Torockó árnyékában 
leginkább időszerű: Trianon nemzeti tanulsá-
ga. „A magyarság nemcsak területi, gazdasági 
és hatalmi pozíciókat veszített el a trianoni 
döntések következtében, hanem súlyos lelki 
sérüléseket is elszenvedett. Ezek a lelki 
sérülések aligha gyógyulhattak meg az elmúlt 
évtizedek során, minthogy a kisebbségi sors-
ba taszított magyar közösségeket újra és újra 
megsérti az intoleráns államnemzeti politika. 
Mint ahogy az etnokratikus ideológia és 
államrezon mindig újra lehetetlen helyzetbe 

hozza a középeurópai integrációs törekvése-
ket is. Márpedig a régió belső kiengesztelődé-
se és nemzeteink együttműködése nélkül 
nemigen képzelhető el az európai felzárkózás 
és csatlakozás történelmi stratégiájának sikere 
sem" - összegez újraközölt tanulmányban Po-
mogáts Béla. 

Szükség van-e ilyen világpolitikai eszme-
futtatásra egy helyi kalendáriumban? Mit tehet 
Tápiógyörgye Trianon traumája ellen? Azt 
hiszem, hogy nagyon sokat tehet. Hetvenöt 
éven át ültetett a vádlottak padján kisebbségi 
tudatunk az elszakított részeken és kisebb-
rendűségi érzésünk az anyaországban. Észre 
sem vettük, miként sorvasztottuk el öntuda-
tunkat, jövőben való bizakodásunkat, törté-
nelmi igazságérzetünket. E kisebbrendűségi 
kényszerből kell felszabadítanunk magunkat. 
Ki kell lépnünk a saját árnyékunkból, addig 
ugyanis nem oldódik fel lelkünkben a trianoni 
görcs. Ady Endre még Trianon előtt óvott, 
védett: elveszünk, mert elvesztettük magun-
kat. Megmaradunk, ha végre megtaláljuk ön-
magunkat. Vaksorsunk fogságából csak ezál-
tal válthatjuk ki a jövőnket. 

Ez a lelki felszabadulás a nemzet egészé-
ben csak úgy teljesedhetik, ha előbb a kicsiny 
magyar közösségekben kezdődik el. Ha 
Tápiógyörgyén és ezer más Györgyén felis-
merjük a magunk hagyományait, erejét, 
jövőjét. Ezért kell összekapcsolnunk minden 
kicsiny és nagy magyar településen a hely 
történetét a nemzet történetével. 

Beke György 
SZŐNYI ENDRE: 

Pozsonytól Kassáig 
Felső-Magyarország építészete 1848-1918 

között 
Ha a könyveknek megvan a maguk külö-

nös sorsa, úgy Szőuyi Endre építészettörténeti 
művéé bizonyosan nem szokványos. A 
Zapletal Endre Lipót néven anyakönyvezett 
szerző (1885-1968) morva eredetű családban 
született Jászberényben, de 15 éves korától -
külhoni tanulmányainak idejét leszámítva -
Felvidéken élt; Pozsonyban, Somorján és 
Pöstyénben dolgozott. A földrajzi értelemben 
cikkcakkos családtörténetnél már csak művé-
nek útja furább. 1958-as nyugdíjazásakor 
fogott a könyv megírásába, a hatvanas évek 
derekán készült el vele, majd a könyv 1967-
ben szlovákul meg is jelent, sőt a csak Po-
zsonytól szóló rész új kiadásban tíz esztendő 
múltán ismét napvilágot látott. Mivel az 
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eredeti magyar nyelvű kézirat a mai szerkesz-
tők számára használhatatlannak bizonyult, az 
1967-es szlovák kiadás - korrigált - visszama-
gyarítására kényszerültek. Ilyenformán tehát 
egy morva származású magyar szerző szlo-
vákból visszafordított könyve került most a 
pozsonyi Kalligram Kiadó jóvoltából a magyar 
olvasók elé. 

A régi Felvidék és kivált a kötetben legna-
gyobb terjedelemben szereplő Pozsony város 
fejlődésének ellentmondásos korszaka volt az 
1848-1918 közötti bő fél évszázad. 1848 után 
nem volt többé a diéták városa, királyt sem 
koronáztak már ódon falai között. Kissé holt 
vidék, periféria lett az egykori főváros, amely-
ből csak 1918 után lesz székváros, de már 
Bratislavaként. Felvidék és Pozsony sorsára 
nem csupán az a tény volt kedvezőtlen 
hatással, hogy az ország adminisztratív, 
gazdasági, kulturális központja Pest-Buda lett, 
hanem az is, hogy a formálódó Habsburg-
monarchia kissé elhanyagolt területe lett a 
nemzetiségi feszültségekkel terhelt, a várme-
gyei ellenállással gondokat okozó Felvidék. 
Ugyanakkor bizonyos fejlődési tendenciák a 
leszakadást, az elmaradás ellen hatottak: a 
vasútépítés eljutott ide az északi hegyek közé 
is, nemkülönben a városiasodás; Pozsonynak 
egyenesen jót tett Bécs közelsége. Az osztrák 
külpolitika egészében sem engedhette meg, 
hogy az északi határvidékekről tudomást se 
vegyen. Végül is a kiegyezést megteremtő 
politikai akarat és gazdasági érdek jótékony 
hatása folytán Pozsonyban és Felső-Magyar-
országon számottevő építkezések kezdődtek -
ezek szemléletes, olvasmányos áttekintését 
adja Szőnyi Endre kötete. 

Ami a szerző szemléletének eredetiségét jel-
lemzi, azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy 
Szőnyi nem pusztán történeti-kulturális képződ-
ménynek tekinti vagy korstílustól meghatározott 
küllemű épületek tömegeként láttatja az olvasó-
val a korszak felvidéki építészetét, de fölhívja a 
figyelmét arra is, hogy a XIX. század második 
felének technikai haladása, a térség egyenetlen, 
ám mégis létező gazdasági fejlődése, lassú 
gyarapodása az építkezések funkcionalizmusá-
ban erősen kifejeződött. Ezért figyelme a köz- és 
lakóépületek mellett kiterjed a vasútállomásokra, 
a kórházakra, múzeumokra, színházakra, 
iskolákra, sportlétesítményekre, a fürdők és 
gyógyüdülők épületeire. 

A könyv terjedelmének nagyobb hányada 
Pozsony város, a megyeszékhely 1848-1918 
közötti építményeit mutatja be. Előbb város-
részenként ismerteti a település történetét, 

kialakulását, kiterjedését, korai épületeit, 
azután fénykorát, a Duna-part, az óváros 
ódon házait, palotáit, melyekből még ma is 
sokat megcsodálhat a Pozsonyba látogató. Az 
előzmények velős és képekkel dúsan illuszt-
rált áttekintése után stíluskorszakok szerint 
vizsgálódik: leírja a romantika, az eklektika és 
a századfordulón, bécsi hatásra megjelenő 
szecesszió emlékeit, megemlékezve egyben a 
legsikeresebb építészekről. És bár Szőnyi 
Endre építészettörténetet írt, műve mégis sok 
tekintetben városismertető kalauz, múltba 
tekintő séta során mutatja be a régi utcákat, 
tereket, a koronázási dombot, a rakpartot, a 
Mihálykaput, a főteret a színházzal és a 
Carlton szállodával, a Váralja sikátorait és a 
Vigadót, a Grassalkovich-palotát és a nagyál-
lomást, Vödricet és a Lamacsi utat. Pozsony 
mellett külön fejezetben emlékezik meg a 
felvidéki városok - Kassa, Besztercebánya, 
Trencsén, Nyitra, Körmöcbánya, Selmecbá-
nya, Komárom, Losonc, Léva, Pöstyén stb. -
architektúráját meghatározó, a vizsgált kor-
szakban elkészült épületekről. 

A gazdagon illusztrált, dokumentumfotók 
sokaságát tartalmazó kötetnek az irodalomjegy-
zék, a helységnévszótár mellett a legfontosabb 
segédlete a pozsonyi utcák és terek névváltozá-
sainak számbevétele, mely a XIX. század elejétől 
a mai - többségében helyreállított - utcanevek 
kronologikus-alfabetikus gyűjteménye. Nem 
kevésbé fontos Kubicka Kucsera Klárának a 
Szőnyi-életművet teljesség-igénnyel bemutató 
tanulmánya, melyben legtöbb szó mégis a szerző 
által tervezett épületekről és az általa szerkesztett 
Forum című folyóiratról esik. Ez utóbbi három-
nyelvű építészeti-művészeti szaklap volt, és 
1931-1938 között jelent meg Pozsonyban. 

Ilyenformán a nagyalakú, reprodukciókkal 
gazdagon illusztrált, szinte albumszerű kötet 
nemcsak Felső-Magyarország építészettörté-
netének igényes, ám olvasmányos áttekintése, 
de valóságos leletmentő akció testesül meg 
benne: a méltatlanul feledésre ítélt jeles 
magyarok szomorú sokaságából menti Szőnyi 
Endrét. (Pozsony 1996. Kalligram Kiadó) 

Mezey László Miklós 

B. MURÁDIN KATALIN: 
Faragott kőszószékek Erdélyben 

Ez a könyv Erdély egész területéről a 
„kőbe vésett prédikáló székeket fogja egybe" 
a XV. század végétől a XIX. század elejéig. 
Többségük a XVIII. századból származik és 
jelentős részüket Sipos Dávid a kidéi szárma-
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zású, nagy művészi tehetségű és kitűnő 
technikai adottságokkal rendelkező kőfaragó 
alkotta. Magamat személyes élmények fűznek 
a Borsa-völgyéhez, ahol 1941 nyarán nép-
nyelvi kutatást végeztem Szabó T. Attila 
vezetésével. Kidében és Csomafáján gyönyör-
ködtem a Sípos-faragta szószékekben és 
akkor hozzákezdtem e falvakban és a szom-
szédos Bádokon a kőbányászás és -faragás 
tanulmányozásához, szókincsének összegyűj-
téséhez. Az elkezdésnél alig jutottam többre, 
de ma is meglevő jegyzeteim emlékeztetnek 
ifjúkori kísérletemre. 

B. Murádin Katalin az építészmérnök, bel-
sőépítész és művészettörténész fáradságot 
nem kímélve járta Erdély falvait és nagy 
művészi képességgel és bámulatos pontos-
sággal mérte fel a kőből faragott szószékeket, 
azok formáját és többségükben az erdélyi 
virágos reneszánszhoz erősen kötődő, koráb-
ban egysíkú, majd domborúra faragott díszít-
ményeit. Nagyszerűen megrajzolta a változás 
vonalát, miszerint a XVIII. század második 
felétől azok a népi elemek jelennek meg, 
melyek a fazekasok, a faragók kezén éppen-
úgy megtalálhatók, mint a hímző asszonyo-
kén, néhány esetben egészen napjainkig. 
„Egyéniséget vitt be a kőfaragásba néhány né-
pi mester. Bájos virágdíszekkel, tulipánokkal, 
mezei virágokkal ékesítették faragott kőtáblá-
ikat. Vonalvezetésük naiv, egyszerű, a népmű-
vészetből ihletett." A XVIII. század közepe táján a 
minden bizonnyal iskolát teremtő Sipos Tamás 
körül Kolozsvártól északra és Dés környékén 
kialakult iskola kőszószékeiből maradt meg a 
legtöbb. Egy másik központ, de sokkal kevesebb 
emlékkel, Gyulafehérvár és Torda között fedez-
hető fel. A székelyföldi Erdővidék (Nagyajta, 
Bölön, Hidvég) néhány faragott kőszószéke talán 
a jeles kőfaragó múlttal rendelkező 
Magyarhermányról származhat. 

B. Murádin Katalin a művészettörténet, de 
ugyanakkor a honismeret jelentős területére 
irányította az érdeklődést. Korábbi gyűjtő és 
feldolgozó munkája is nagy figyelmet érde-
mel, hiszen doktori disszertációjaként Három-
szék népi építészetét választotta. Belső 
építészként számos templomban (Tordaszent-
lászló, Mezőkeszü, Körösfő, Buzásbocsárd, 
Szamosújvár stb.) helyreállított, tervezett 
padokat, úrasztalát, papi széket, úgy hogy az 
a környezetbe tökéletesen beleillik. Munkás-
ságával a hagyományok megtartása és ápolása 
területén példát mutat. (METEM-Polis, Bp. -
Kolozsvár, 1994.) 

Balassa Iván 

KÓSA PÁL: 

Feladatok, játékok térképekkel 

1. Európa. 
A Talma Könyvek sorozatban érdekes ki-

advány jelent meg. Az A/4-es formátumú 
kötet karcsú, terjedelme 72 oldalnyi. A célja a 
szerző szerint: a földrajzi névanyag, a térkép-
ismeret elsajátítása, játékos, rejtvényes formá-
ban. A szép színes nyomású oldalak az Egye-
temi Nyomda munkáját dicsérik. Az első rész 
19 földrajzi keresztrejtvényt tartalmaz. A 
rejtvényeket ötletesen, egy-egy ország vagy 
országcsoport (pl. Skandinávia, Balkán, Bene-
lux) határvonalán belülre komponálta a 
szerző. Valamennyi európai ország szerepel 
így a keresztrejtvény lapokon. A rejtvényben 
szereplő fogalmak földrajziak, elsősorban az 
adott országokhoz kapcsolódnak, illetve 
történetiek. A következő rész a „Hibakeresés" 
- hét térképen. A kontúrtérképek szigeteket, 
folyókat-tavakat, törpeállamokat, vízhálózatot 
ábrázolnak (nem méretarányosan), ezeken kell a 
hibákat fölfedezni. A mozaiktérképekhez kap-
csolódó feladatok: a kinagyított részt kell a meg-
felelő helyre beilleszteni (tájegységek, folyótor-
kolatok, öblök stb.). Végül a topográfiai gyakorló 
rész: tájak, hegyek, vizek, települések elhelyezé-
se a térképen. Valamennyi rész mind Magyaror-
szágot, mind a többi európai országot tartalmaz-
za. A kiadói terv szerint a sorozat 2. része az 
Európán kívüli világot, a 3- rész Magyarországot 
tartalmazza. 

IPM PC számítógépes mágneslemezen is 
forgalomba hozzák a kiadványt, amely így a 
számítógépes program segítségével játékká 
alakítható. Megrendelhető a kiadvány: 6500 
Baja, Parti u. 12. Tel: 79/326-355. 

Az ismertetett kötet tehát tulajdonképpen 
földrajzi jellegű, s az általános és középiskolá-
sok földrajzi tudásának elmélyítését, ellenőr-
zését szolgálja elsősorban. Nem lekicsinyelhe-
tő azonban honismereti jelentősége sem, 
noha ez - érthetően - nem elsődleges. 

Hasonló jellegű, történeti (honismereti) rejt-
vényes kiadvány bizony nagyon hiányzik a 
könyvpiacról. Napjainkban a játékok, rejtvények 
(köztük a számítógépes játékok) népszerűsége 
mindent felülmúl. Az ismeretek szórakoztató 
formában történő átadása iránt nagy a kereslet. 
Az ötletes tipográfiájú, színes kiadványoknak van 
piacuk, s ez fontos. Reméljük, hogy a földrajzos 
ötleten felbuzdulva akad valaki, aki hasonló 
típusú honismereti kiadványt tervez és kiad. 

Csorba Csaba 
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Néprajzi Társaság tájékoztatója. 1995/3-4. 60 
old. A tartalomból: Liszka József: VII. Néprajzi 
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Kosár Dezső: Úszó vízimalom a gútai Kis-
Dunán; Liszka József: Mi lesz a komáromi 
Duna Menti Múzeum sorsa? Nagy Iván: A 
Bertóké verbunk. 

Kultúrák találkozása - Kultúrák konf-
liktusai. Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzeti-
ségkutató Konferencia előadásai. Szerk.: 
Krupa András, Eperjessy Ernő, Barna Gábor. 
Békéscsaba - Budapest, 1995. 626 old. 

A tartalomból: Andrásfalvy Bertalan: Ellen-
tét és harmónia; Gyivicsán Anna: A nemzeti-
ségek kutatása a békéscsabai konferenciák 
tükrében; Almási István: Bartók és Bráiloiu 
módszertani elvei; Újvári Zoltán: Szlovákok 
Magyarországon; Barna Gábor: Búcsújáró 
helyek - A tolerancia helyei?; Beck Zoltán: 
Zángózás a jogi népszokások rendjében; 
Csobai Lászlóné: Nemzetiségek együttélése a 
magyarországi románok által is lakott telepü-
léseken; Drljacsa, Dusán: Cincárok a ma-
gyarországi szerbek között; Dudok, Daniel: A 
vajdasági szlovákok, mint a szlovák nemzet-
nek Szlovákia határain kívüli egységes kultu-
rális térség alkotói; Eperjessy Ernő: A kultúrák 
találkozásának vizsgálata - a kultúrák közötti 
konfliktusok a magyarországi görögök temet-
kezési szokásainak változásai tükrében; 
Erdélyi Zsuzsanna: Miről vall a Kárpát-
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let, etnikai szimbólum és identitás Csíkká-
szonban; M. Kozár Mária: Magyar hatás egy 
szlovén vőfélykönyvben; Krupa András. A 
magyarországi szlovákok kalendáris szokásai 
kutatásának néhány intraetnikus és interet-
nikus tanulsága; Lukács László: Farsangi 
fahúzás a burgenlandi magyaroknál; Munda 
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Felföld. Észak-déli kapcsolatok; Koivalská, 
Éva: Pozsony, a történelmi Magyarország 
fővárosa; Mannová, Elena: A német polgárság 
nyilvános ünnepei a XIX. századi Pozsony-
ban; Salner, Peter: Pozsony társasági élete 
(1919-1989); Mezey László Miklós: Felvidéki 
magyar könyvkiadók a két világháború 
között; Hegyi Klára: Esztergom török őrsége a 
XVI-XVII. században; Gecsényi Lajos. Komá-
romi és gútai polgárok áruszállítása az 
érsekújvári törököknek 1684/85-ben; Gyüszi 
László: Csép és környéke a török hódoltság 
korában; Pálffy Géza. Bottyán János életpályá-
jának néhány megoldatlan kérdéséhez; 
Szentgyörgyiné Markovics Ágnes: A Jezsuita 
Rend helyzete a Magyarországon és Eszter-
gomban; Kövecses-Varga Etelka: Barokk stí-
lusú szakrális népi emlékek Esztergomban és 
környékén. 

A magyar honfoglalás korának régé-
szeti emlékei. Szerk.: Wolf Mária, Révész 
László. Kiadja a „Magyar Honfoglalás 895-
1995 Tokaj" Alapítvány és a Herman Ottó 
Múzeum. Miskolc 1996. 347 old. 

Magyar Múlt. Kiadja a Magyar Történelmi 
Társulat, Sydney. 1996. 46. sz. 94 old. 

A tartalomból: Kiszely István: A türkik ha-
zájában - antropológus szemmel rokonaink-
nál; Láczay Ervin: Az erdélyi blak vagy bulák 
nép török eredete; Horváth Lajos: A kárpátal-
jai ruszin autonómia ügye 1939-1940-ben; 
Goór György: Kárpátalja - Ruszinkó - Kárpát -
Ukrajna - Carpatho - Ukraine; Hajdú-
Moharos József: Városhálózatunk múlt századi 
alakulása. 

Márton Áron Emlékkönyv. Szerk.: Dr. 
Marton fózsef. Gloria Kiadó, Kolozsvár, 1996. 
248 old. 

Mező László: Mezőkövesdi sportkrónika 
1945-1995. Kiadja a Mezőkövesdi SE. 
Mezőkövesd, 1996. 134 old. 

A Miskolci Városi Könyvtár története, 
(kézirat gyanánt) 1995. 137 old. 

Mormota. Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Ökobizottságának értesítője. Kolozsvár, 1996. 
1. sz. 16 old. 

A tartalomból: Dr. Tulogdy János: Termé-
szeti kincseink védelme Erdélyben. 
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A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
Szerk.: Szűcs Judit. Szeged, 1995. 259 old. 

A tartalomból: Tóth Ferenc: Állattartó és 
földművelő tanyák Makón; Nagy Vera. A 
kender termesztése és feldolgozása Szegvá-
ron; Szűcs Judit: A paraszti polgárosulás és 
polgárosodás életstratégiái és megvalósulásuk 
Csongrádon a két világháború között; Markos 
György- Gyermekélet Makón és környéken a 
XX. század első felében; ijj. Lele JózseJ Népi 
gyógyítás Mórahalmon; Szakái Aurél: A 
szentesi fejfák; Kiss Lajos: Temetők és fejfák 
Hódmezővásárhelyen; Kőhegyi Mihály - Nagy 
Janka Teodóra: Bónis György és társai jogi 
népszokásgyűjtése Tápén; Szőke Ágnes -
Timárné dr. Balázsi Ágnes. Kísérlet a hódme-
zővásárhelyi szőrős párnavégek színvilágának 
meghatározására. 

Az ózdi József Attila Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola jubileumi 
évkönyve 1945-1995. Szerk.: Soltész JózseJ. 
Ózd, 1995. 239 old. 

Őrség. A Burgenlandi Kultúregyesület tá-
jékoztató Lapja. Oberwart, 1996. 3- sz. 44 old. 

A tartalomból: i f j . Somogyvári Gyula. Száz 
éve született Somogyváry Gyula, Ács László: 
Lírai, személyes emlékek Somogyváryról; 
Csoknyai Péter: Emlékezés Almásy László 
Afrika-kutatóra; Uő: 50 éve történt - kará-
csony Máriafalván. 

Pál Antal Sándor - Ördögh Imre — Ba-
lázs Dénes — Miklós Márton: Csíkmadaras. 
Egy felcsíki falu hét évszázada. Mentor Kiadó, 
Marosvásárhely, 1996. 356 old. 

Pásztor Emil: Egy nagy magyar pedagó-
gus: Karacs Teréz. Felsőmagyarország Kiadó, 
Miskolc, 1996. 93 old. 

Pfliegel Ferenc: Életem. Egy miskolci 
polgár visszaemlékezései 1840-1918. Kiadja a 
Pfliegel Ferenc Alapítvány és a BAZ Megyei 
Levéltár. Miskolc, 1996. 200 old. 

Pilisszántó. Falumonográfia. Szerk.: L. 
Gál Éva, Mali László, Szőnyi JózseJ. Kiadja az 
Önkormányzat 1996. 175 old. 

Ragályi Tamás: Borsodnak hírneves köve-
te. Összeállította: Laki Lukács László Edelényi 

Füzetek 13- Kiadja a Városi Rendezvények 
Háza és Könyvtár. Edelény, 1995. 67. old. 

Révész László: A karosi honfoglaláskori 
temetők. Kiadja a Herman Ottó Múzeum és a 
Magyar Nemzeti Múzeum. Miskolc, 1996. 506 
old. 

Sárospatak óvodatörténeti monográfiá-
ja. Szerk.: Szabó Béláné. Sárospatak, 1995. 
143 old. 

A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium 
1994-1995-ös évkönyve. Szerk.: Sobay Béla. 
Sárospatak, 1995. 95 old. 

Sisa Béla: Táltos a templomtoronyban. A 
magyar ősvallás emléke Erdélyben. Kiadja a 
Múzeumfalu Baráti Köre. Nyíregyháza, 1995 
220 old. Csikrákos és környéke, a csikrákosi 
romai katolikus templom és a templom 
tornyán lévő falképek. 

Szabó Lajos H.: Történelmi emlékhelyek 
Pápán és környékén. Kiadja a szerző, 1996. 
246 old. 

Újszászy Kálmán emlékkönyv. Szerk.: 
Balassa Iván, Kováts Dániel, Szentimrei 
Mihály. Szabad Tér Kiadó. Bp-Sárospatak, 
1996,'639 old. 

Veszprém Megyei Honismereti Tanul-
mányok XVI. Szerk.: Hudi JózseJ, Tóth 
Dezső. Veszprém, 1996. 198 old. 

A tartalomból: Rainer Pál: Veszprém me-
gye Árpád-kori öröksége; Molnár Jánosné. A 
millenniumi ünnepségek Veszprém megyé-
ben; Lenkej'i Ferenc: Veszprém megye 
betelepülése a török után; Hudi JózseJ: 
Mencshely nemesi község 1764. évi státumai; 
Lichtnecken András: A XVIII. századi veszp-
rémi „krónikák" felhasználása a helytörténet-
írásban; Hudi József: A veszprémi „krónikák" 
kérdéséhez; Ács Anna: Kisfaludy Sándor, 
mint gazda; P. Miklós Tamás: Adalékok Pauler 
Tivadar pályafutásához; Lakó István. Díszkür-
tök adományozása a veszprémi háziezrednek 
az olasz hadszíntéren; Hudi JózseJ: Búcsú 
Hadnagy Lászlótól; Körmendy JózseJ: Márton 
Antal; Tóth Dezső: Veszprém megyei helytör-
téneti bibliográfia; Uő: Bibliográfia a kéziratos 
honismereti helytörténeti művekről XIV. 
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