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H o m o k m é g y 

A 700 oldalas könyv térképekkel, rajzokkal és 
155 fényképpel keménykötésben látott napvilágot. 
A benne közölt tanulmányok mintegy folytatásai, 
kiegészítései vagy eredményei azoknak az írások-
nak, amelyeket 1987-től 1990-ig adott ki reprint fü-
zetekben az Országos Közművelődési Központ 
Műhelytanulmányok Homokmégyről sorozatcím-
mel. A hét füzetből álló sorozat jeles szerzői közül 
azonban az új kötetben csak Romsics Imre szerepel 
szép bevezetőjével és két tanulmányával, valamint 
Kiss József szociográfiai-társadalomnéprajzi dol-
gozatával. Valamennyi tanulmányban gyakran hi-
vatkoznak az említett műhely-sorozatra. 

Ilyen alapos, már-már monografikus teljességű 
kötet létrehozása csak kollektív munkával lehet-
séges. Ehhez fogható munka a közelben 1984-ben 
jelent meg Kecelről Bárth János szerkesztésében. 
A Homokmégy című kötet tanulmányainak szer-
zői kevesebben voltak, ám valamennyien hivatásos 
kutatók, közülük öt néprajzos, három régész, egy 
szociológus és egy levéltáros. 

Amennyire örülhetünk egy-egy téma mély-
fúrás-szerű alapos feldolgozásának, annyira saj-
náljuk, hogy a folklórt mindössze Romsics Imre és 
Verebélyi Kincső egy-egy tanulmánya képviseli. Ez 
utóbbiban Homokmégy népzenéjéről is kapunk í-
zelítőt. 

Romsics Imre Homokmégy - Elősző helyett című 
bevezetőjében idézi a Magyarország Megyei Kézi-
könyvei című sorozat 2. kötetéből az általa koráb-
ban írt tömör összefoglalást a faluról. Az itt jelzett 
események, jelenségek mintegy vázát adják min-
dannak, amit a többi tanulmány szerzői alaposan 
kifejtenek, s így azok elolvasása után e településről 
színes és reális kép áll előttünk. 

A Homokmégy történeti földrajza című fejezetet 
szintén Romsics Imrének köszönhetjük. Hatalmas 
forrásanyag alapján bemutatja a hajdan egységes 
Tolnai és Kalocsai Sárköz geológiai kialakulását. 
Az egykori Dunaágból létrejött Orjeg (Sár, Turján, 
Vörös mocsár) a táj keleti határaként zárt területet 
hozott létre, amely valószínűleg azonos az Anony-
mus által írott Nagy szigettel, amelyet a fejedelmi 
család szállott meg. A Kalocsai Sárköz a Szent Ist-
ván-! Fejér megye solti székéhez tartozott, s a kalo-
csai érsekség közelsége ellenére néhány faluja 
1061-től a szekszárdi bencés apátság birtokába ke-
rült. E vízjárta terület jellegét nagymértékben meg-
változtatta a mvílt század eleje óta folyó ármentesí-
tés. Mára inkább csak a falu határának földrajzi 
nevei emlékeztetnek a hajdani vízivilágra. A tőzeg-
telepen, réteken, legelőkön kívül leginkább szántó-
földeket látunk mindenfelé. A napfényes órák 
magas száma ellenére Homokmégyen a fűszerpap-
rika termelés nem lett olyan meghatározó jelentő-
ségű, mint a Duna-menti falvakban. 

Galina Zsolt: Bevezetés Homokmégy régészeti to-
pográfiájához, Homokmégy régészeti emlékei a késő vas-
kortól a középkor végéig, Tóth Katalin: Homokmégy te-
lepüléstörténete a neolitikumtól a bronzkor végéig, vala-
mint I lorváth M. Attila: A homokmégy-halomi hon-
foglaláskori temető'- íme ezek a kötet régészeti tanul-
mányai. Azt bizonyítják, hogy Homokmégy terüle-
tét évezredek óta lakták. Az alapos terepbejárások, 
a véletlenül előkerült és a tervszerű ásatásokkal fel-
színre hozott leletek a Körös-kultúrától a keltákon, 
szarmatákon, hunokon, germánokon, avarokon 
keresztül vezetnek a magyarokig. A halomi fejedel-
mi központ feltárásakor még egy szenzációs rovás-
írásos lelet is előkerült. („Tíznyilas tegezzel győzz!") 
Bizonyos leletekből a keleti kereszténység jelenlé-
tére lehet következtetnünk. (A reconzor itt meg-
nyugvással veszi tudomásul, hogy a 30 évvel ez-
előtti sejtése az Árpád-kori orosz és varég testőrök 
jelenlétéről a tudomány számára már közhely.) Az 
elpusztult középkori falvak között templomos he-
lyek is voltak fejlett lakáskultúrával. 

Bárth János egyetemista kora óta foglalkozott a 
Kalocsai Sárközzel, s doktori disszertációjának té-
mája is e szállások településnéprajza volt. A kötet-
ben közölt Homokmégy pusztai szendergése című ta-
nulmánya főképpen levéltári források alapján ké-
szült. A török hódoltság után az elnéptelenedett 
falvak határait a közeli túlélő települések népe 
igyekezett birtokba venni. így történt ez a kalo-
csai pusztákkal is, amelyek idők folyamán a kalo-
csai jobbágyok telki földjeivé váltak, mint a város 
külső határa. Itt létesítettek csoportos, utcás (nem 
szétszórt tanyás) tartozék településeket, amelyek-
ben telente a jószágokat tartották, s csak férfiak lak-
ták, nyaranta viszont az öregek kivételével az 
egész család kiköltözött oda a mezei munkák vég-
zése céljából. A partos helyeken földművelést foly-
tattak jó ideig újraosztásos földközösségben, a mé-
lyebb területeken pedig állatokat legeltettek. 1880 
körül már a homokmégyiek állandóan lakják szál-
lásaikat, haranglábakat, Mária képeket állítanak. 

Pető Melinda két tanulmányban elemzi Homok-
mégy önálló községként megélt száz esztendejét. 
(Homokmégy története 1898-1945. és Homokmégy tör-
ténete 1945-1960.) Nem kronologikus esemény fel-
dolgozást ad, hanem a község intézményeinek lét-
rejöttét és működését vizsgálja. Szembeszáll Erdei 
felfogásával, amely elítéli Kalocsát, mert az „mező-
városi korszakát renegátként megtagadta", amikor 
hozzájárult szállásainak elszakadásához s nem a 
tanyás mezővárosi fejlődés útját választotta. „Kalo-
csa város és a szállások fejlődése a központosítás 
helyett inkább a fokozatos dezintegráció felé ten-
dált" - írja Pető Melinda. Homokmégy és általában 
a kalocsai szállások önállósodásának legfontosabb 
tényezője a népesség növekedése volt. 1930-ban pl. 
Kalocsának 12 000, a szállásoknak pedig 9000 lakó-
ja volt. Itt nem dívott az egykézés. Homokmégy lé-
lekszáma az 1890. évi 951-ről 1491-re 3043-ra sza-
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porodott. A lakosság majdnem 100 %-ig a mező-
gazdaságból élt. 43 %-a 1 -5 holdon, 21 %-a 0-1 hol-
don, 32 %-a pedig 5-50 holdon gazdálkodott. A 
századforduló táján nyolc szálláscsoport alkotta a 
községet. Nemcsak Homokmégy szakadt el Kalo-
csától, de Homokmégyről is leváltak társszállásai. 
Olvashatunk itt a képviselőtestület, az elöljáróság 
létrejöttéről és működésének nehézségeiről aze-
légtelen infrastruktúra miatt. Meg kellett pl. szer-
vezni a község közegészségügyét és iskolaügyét. 
(Az iskola felekezeti jellegű volt, de a község tartot-
ta fönn.) Gondot okozott a filiák kiválása, a plébá-
nos javadalmi viszonyainak rendezése, egy hivatá-
sara méltatlan plébános leváltása. A szállások népe 
mélyen vallásos (katolikus) volt, s Erdei a társadal-
mi viszonyok elmaradottságát épp erre vezette 
vissza. 

Ez a paraszti státusához ragaszkodó, vallásos, 
konzervatív felfogású nép kétszeresen szenvedte 
meg a múltat végképp eltörölni akaró erőszakos 
rendszert. A korábbi viszonylagos társadalmi kie-
gyenlítettség, amelyben a paraszti normák érvé-
nyesültek, alapja, a kis- és középbirtokos lakosság 
jelentősége miatt létezett. Az 1945-ös földreformra 
alig jutott szabad terület, mindössze 151 fő kapott 
összesen 463 kh. juttatott földet. Aztán a beszolgál-
tatás, a begyűjtés igazi csapás volt a parasztságra. 
A besűgások rendszere, a kulák-lista szembefordí-
totta Homokmégy népét a hatalommal. Még a ta-
nácstagok sem értettek egyet a kollektivizálással, 
1956-ban ennek ellenére létrehozták az első téesze-
ket. Nyomon követhetjük, hogy az MKP miként 
igyekszik befolyását érvényesíteni a nemzeti bi-
zottságokban, a képviselőtestületben és az elöljáró-
ságban. Elérték a „nemkívánatos" személyek B-lis-
tázását. A tanács-rendszer már teljesen a központi 
utasítások végrehajtója lett. 1956-ban megalakult 
az FKgP, s elzavarják a tanácselnököt. 1957-től a 
község vezetőinek jó része megbízható párttagok-
ból állt. 1945 után sokat fejlődött a község infrast-
ruktúrája (villany, óvoda, könyvtár, kultúrház, la-
kások, ártézi kút, vegyesboltok). Az iskolák álla-
mosítása, a közösség önszerveződésű egyesületei-
nek felszámolása, a tulajdonviszonyok megváltoz-
tatása következtében Homokmégy elvesztette ki-
zárólagos paraszti jellegét. Vallásossága továbbra 
is meghatározó tényező maradt. Az elmúlt évtize-
dek „egy relatív elmaradottsággal terhes felemás 
modernizálódást" jelentettek a falunak. 

A Homokmégyről eddig megjelent írások vi-
szonylag jelentős száma ellenére szükség volt 
újabb néprajzi terepmunkára. Szilágyi Miklós A pa-
raszti gazdáikadás Homokmégyen a XX. században 
című tanulmányában erről így ír: „...a poták nép-
rajzi kutatásában eddig legjelentősebb eredménye-
ket felmutató Bárth Jánosnak a kalocsai szállások-
kal kapcsolatot történeti-néprajzi tanulmányai na-
gyobb részben írott forrásokra, s csak kisebb rész-
ben a személyes megfigyelésre-kikérdezésre ala-
pozódtak ... a kalocsai népművészetre irányuló, a 
századelő óta folyamatos érdeklődés - a legutóbbi 
időkig: Romsics Imre gyorsan szaporodó tanulmá-
nyaiig - eléggé homályban hagyta a paraszti mű-
vészkedés társadalmi és gazdasági hátterét, vala-
mint azt is, hogy az „anyaváros" nevével összekap-

csolt hímzés és pingálás, népviselet és táncfolklór 
nem Kalocsán, hanem az önálló falusi életet élő 
szállásokon virágzott." Ehhez hozzá kell tennünk, 
hogy a Magyar néprajzi Atlasz egyik gyűjtőpontja 
épp Homokmégy volt 1963-ban. 

Szilágyi Miklós az ember oldaláról közelíti meg 
témáját. „Arra vállalkozom - írja hogy a régi -
azaz téesz-szervezés előtti, az emberi emlékezet se-
gítségével még biztonságosan belátható - paraszti 
gazdálkodás homokmégyi jellemzőit felvázoljam, 
azokat a személyeket kellett megkeresnem, akik 
még zsigereikben érzik, szavakkal is fel tudják 
tehát idézni a véglegesen a múltba tűnt munka-
szervezési elveket, az ember és az igavonó állat 
csendes szövetségét és a használatból kikopott 
megannyi szerszám emberi kézhez idomításának 
praktikumait." A kutató számára a „beszélgetőtár-
sak"-tól (adatközlők) lejegyzett szövegek - műfaji-
lag gyakran anekdoták vagy igaz történetek -
nemcsak a régi gazdálkodásról szólnak, hanem ta-
núságtévő vallomások az élettapasztalatok által 
sűrítve és megszűrve, s így még az elhallgatott 
részletek is árulkodók. 

Romsics Imre tanulmányának címe - Kalocsa 
népművészete - pontosan azt jelenti, amire az átla-
gember gondol, Bárth János költői metaforájával „a 
jelképpé nőtt virágok"-ról szól. A szerző - Homok-
mégy szülöttje - eleget tesz azoknak az elvárások-
nak, amelyeket a fentebb idézett Szilágyi Miklós 
fogalmazott meg, s kiderül, hogy a téma koránt-
sem „lerágott csont". A magyar népművészetnek 
ez az ága a matyóval együtt egészen új keletű, s így 
a kutatónak még lehetősége nyílik arra, hogy e stí-
lus kialakulásának, változásainak létrehozóit, 
szemtanúit kikérdezze, vallomásaikat összegezze. 
Nem fogadja el Erdei Ferenc véleményét, amely 
szerint a kalocsai népművészet robbanásszerű in-
novációja mindössze a Gyöngyösbokrétához köt-
hető divat, s így az nem szerves része a paraszti 
kultúrának. Szembefordul a kalocsai népművésze-
tet a giccs kategóriájába utaló néprajzosokkal is. 
Bebizonyítja, hogy az 1930-as években Gábor Lajos 
festőművész (kalocsai szállások szülöttje) látvá-
nyos igyekezete ellenére a közösség csak azt fogad-
ta el tőle, amit be tudott illeszteni ízlésébe, kultúrá-
jába. Szerzők sorát igazítja ki a „szomorú pamu-
kos" és a „világoskék" hímzés megjelenésének idő-
pontját illetően. Felhívja a figyelmet azokra a spe-
cialistákra, akik „gubérozni", „pisszérozni" tudtak 
ilyenek voltak a „fityulaszedők", az „író-pingáló 
asszonyok". Jelentős hatást gyakoroltak Kalocsa 
népművészetére a város úriasszonyai, akik európai 
hímzésmintákat készíttettek az ügyes kezű parasz-
tasszonyokkal. Színesítették a kalocsai női viseletet 
a zsidó kereskedőktől beszerzett gyári anyagok, 
termékek, rátétek. Természetesen más volt a kalo-
csai női viselet otthon, és más, amit a színpadról 
ismert meg a világ. Más volt az „ünneplős" és az 
„iinnepökön délutános" ruha, megint más a 
„mönős", az „otthoni" és a „munkaruha". A tanul-
mányból megismerhetjük a kalocsai ruházat jel-
szerepét, a jeles napok illő öltözeteit, a fekete me-
nyasszonyi ruhát. A pompa kedvelése oda vezetett 
- miként a Tolna-Sárközben is - , hogy az 1930-as 
években már egy-egy ünneplős ruhát csak a gazda-
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gok tudtak elkészíteni, elkészíttetni. (Simonyi már 
a múlt század végén írt arról, hogy egy díszes női 
niháért a parasztgazdaság sokszor egy-két holddal 
lett szegényebb.) „Kalocsa intelligenciája csak 
későn, az 1920-as évek végén fedezte fel saját váro-
sának népművészeti értékeit. Dr. Kujáni Ferenc ka-
nonok Gábor Lajos hatására lelkes híve lett a kalo-
csai népművészetnek, s ezért támogatta, hogy az 
1929-ben létrehozott Kalocsai Földműves Ifjúsági 
Egyesület kebelében létrejöjjön a helyi Gyöngyös-
bokréta. Kujáni kanonok hatására lett szülőfalujá-
nak, Géderlaknak a népviselete kalocsaias jellegű. 
A kalocsai bokrétások idegenforgalmi látványos-
sággá váló viseletük, dalaik, táncaik révén nem-
csak szerepléshez, hírnévhez, de némi pénzhez is 
jutottak. A hímzés már a század elején pénzkerese-
ti forrást jelentett sokak számára. A népművészet 
néprajzi ellenőrzése és irányítása sokszori próbál-
kozás után is ellehetetlenült, s az árucikké váló ka-
locsai kézimunkát is a piaci igények irányítják. 

Izgalmas probléma, hogy milyen volt Homok-
mégy társadalma belülről, hisz azt kívülről egysé-
gesnek látták, a Duna-menti reformátusok „potá"-
nak csúfolták őket a többi kalocsai szállásival egye-
temben. Mennyiben járult hozzá ez a társadalmi 
szerkezet e népcsoport önazonosság-tudatának 
megerősödéséhez? Ezekre a kérdésekre ad választ 
Örsi Julianna Homokmégy társadalma című tanulmá-
nyában. 

Homokmégy népében mindig is élt a Kalocsa 
városából való származás tudata. Ma is így beszél-
nek: „bemegyünk Kalocsára", „Hazamegyünk", il-
letve „kimegyünk a szállásra". A politikai község 
és a közösség megszervezése egyaránt az egyház 
nevéhez fűződik, lévén a lakosság tiszta katolikus. 
1868-ban a kalocsai érsek, mint földesúr, egyházat 
alapít „a kalocsai szakmán és homokmégyi pusztá-
kon", nem sokkal később a plébános javára földbir-
tokot is adományoz. A templom építésében köz-
munkával közreműködnek a homokmégyi állandó 
lakosok is. 1878-ban felszentelik a templomot, 
majd engedélyezik a búcsútartást is. Ezek a szállási 
„torkos búcsúk" a szállások fiataljainak ismerkedé-
si lehetőségei is voltak. A Kalocsától való elszaka-
dás jele az önálló temető létesítése. A keresztek és a 
Mária-képek állítása a község összefogásának és 
egy-egy tehetősebb család kiemelkedésének egy-
aránt lehetősége volt. Ha valaki tagja lett az iskola-
széknek, a hitközségnek (!) elöljáróságának, az a 
társadalom megbecsülését jelentette. Az Erdei Fe-
renc által „hathatós népgondozás"-nak nevezett te-
vékenység következtében egyházi felügyelettel 
társadalmi egyesületek sora jött létre. Homokmégy 
az alsószállási társszállások irigykedése és tiltako-
zása ellenére önállósodott., de társszállásain to-
vábbra is önálló közbirtokosságok működtek. A 
pota néprajzi csoport öntudatának megerősödését 
szolgálta, hogy a szállásokon igen erős volt -1960-
ig - a területi és vallási endogámia. 1997-ben 747 
homokmégyi család 237 féle nevet viselt. Mivel a 
keresztnevek száma is csekély, egy-egy család i-
dentifikálására szükségképp alakultak ki a ragad-
ványnevek. (Kár, hogy ezek eredetéről, értelmezé-
séről nem olvashatunk.) Érdekes szokás volt erre a 
plébánián megkötött eljegyzési szerződés, mely-

nek fölbontását az érsektől kellett kérni. A házas-
ság, a vőség intézménye, a nagycsalád gazdasági 
hátterét is megismerhetjük a kitűnő tanulmányból. 

A parasztélet mindig is az évszakok által szabá-
lyozott mezőgazdasági munkákhoz igazodott. A 
munkanapok sorát egy-egy ünnep szakította meg. 
Verebélyi Kincső Ünnepi szokások az esztendő rendjé-
ben című tanulmányában az egyházi év szerint 
veszi sorra a jeles napokat. Nemcsak a régi, pa-
raszti társadalomban kialakult ünnepeket vizsgálja 
azonban, hanem az utóbbi évtized ünnepi szokása-
it is. Tanulmányának végén újra értelmezi a közke-
letű ünnep fogalmat. Nemcsak az év jeles napjai, 
de az emberélet fordulói is ünnepet jelenthetnek a 
szűkebb közösségnek, a családnak, az egyénnek. 
(Érettségi, új lakásba költözés, disznótor, évfordu-
lók stb.) „Biztosan ünnepről beszélünk, ha az telje-
sen más, mint a hétköznap". Az ünnep tehát kivon 
a megszokott életkeretből, s néha napokig tarthat, 
ilyenkor a résztvevők boldogok, jól érzik magukat . 
A szokás olykor attól válik ünnepivé, hogy „szent 
időben" került rá sor. Az ünnep jellegzetessége, 
hogy a megszokott tárgyak szokatlan szerepet kap-
nak. Homokmégy gazdag ünnepi folklórjának né-
hány eleme ma már csak az évtizedekkel ezelőtti 
néprajzi gyűjtésekből tanulmányozható. (Iván 
nap.) Az. ünnepek megjelölésében ugyan az egy-
háznak volt főszerepe, de pl. a torkos búcsúk, a fo-
gadott ünnepek mutatják, hogy a közösség is hoz-
zájárult a lehetőségek gazdagításához. Szerepe volt 
az ünnepek rituáléjának kialakításában a falu taní-
tóinak, papjainak is. Az ünnepek a rokonság, a 
szállások népének összetartozását is erősítik és ki-
fejezik. A földműveléshez, a pásztorkodáshoz kap-
csolódó ünnepek mára jobban eltűnnek a falu éle-
téből. Nem sikerült pl. meghonosítani az aratás-
cséplés befejezésének megünneplését. A politika-
i ünnepek közül a nőnap Homokmégyen családi 
ünneppé vált, március 15. pedig a gazdák „48-as" 
vacsoráira adott alkalmat. Augusztus 20. a falu 
bokrétásainak budapesti szereplését jelentette. Az 
iskolások ünnepei (első áldozás, bérmálás, iskola-
végző) szinte avatási rítusnak számítanak. Ünne-
pet jelentenek a társas együttlétek (névnap, disznó-
tor) és a bálák is. 

Kis József Megvannak itt a közösségek... című ta-
nulmányában a szerző Homokmégy családi és ro-
konsági rendszerét vizsgálja. „Két-három évtized-
del ezelőtt - írja - a szociológusok feltételezték, 
hogy a családok szerkezetének egyszerűsödésével 
párhuzamosan napjainkra a tágan vett családi kap-
csolatok lényegében a házastársi és a szülő-gyer-
mek kapcsolatra egyszerűsödnek." Azt hitték, „a 
családok stabilitása megrendült." Mára bebizonyo-
sodott, s a homokmégyi kutatások is ezt erősítik 
meg, hogy „a család mint intim közösség szerepe 
nemhogy csökkent, de egyenesen nőtt." Történt ez 
annak ellenére, hogy a szocializmus évtizedeiben 
állami intézményekkel próbálták helyettesíteni a 
család intézményét. Homokmégy „Reymonti pa-
rasztsága" (Erdei) évtizedekig a parasztellenes po-
litika céltáblája volt, hisz a hatalom nem felejtette, 
hogy 1919-ben is e tájról indult a kommunistaelle-
nes ellenforradalom. Büntetésképpen a szocialista 
iparosítási stratégia következetesen kikerülte Kalo-
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csa vidékét. A helyi vezetők épp családi kapcsola-
taik miatt gyakran kerültek szembe a hatalommal. 
A paraszti társadalom azonban csak 1960 után rop-
pant meg igazán a mezőgazdaság kollektivizálása 
következtében. Igaz, a szállások népességének né-
pesség reprodukciója már 1920 körül megtorpant, 
s lassanként megváltozott e populáció népesség-
piramis szerkezete is. A téesz után a természetes 
fogyást erősíti a tömeges elvándorlás, s Kalocsa vá-
rosa „visszahódítja" elveszett népességének leszár-
mazottait. Láttuk az előző tanulmányokból, hogy 
az egész régiót „A kiterjedt rokonsági rendszerek 
kapcsolják egybe". Feltűnő ebben a rendszerben, 
hogy a női rokonsági ágak a dominánsak, s legfon-
tosabb rokonnak a testvéreket tartották. (A szülő-
ket nem tartották rokonnak.) Ebben a társadalom-
ban „a házasságokkal létrejött rokonsági rendsze-
rekben mindenkinek meg kellett tanulni tájéko-
zódni. A szállások endogámiájának megszűnésé-
vel máig él a nagytáji endogámia (Bács-Kiskun 
megye). 

A tanulmány mellékletének táblázatai jó eligazí-
tást adnak a homokmégyi társadalom áttekintésé-
hez. 

A kötet végén található függelék a törökkori de-
ferektől, a tanítók névsorán keresztül Homokmégy 
1970. évi névjegyzékét is tartalmazza. A térképek 
és a szép fényképek még gazdagabbá teszik a 
könyvet. 

Bízom abban, hogy e kötet tanulmányai felszí-
vódnak a magyar tudományosságba, e táj lakói 
pedig még jobban megismerhetik és megszerethe-
tik szülőföldjüket. (Szerk. Romsics Imre. Homokme-
gyért Alapítvány, 1998. 629 old. + térképek, fény-
képek) 

Dr. Fehér Zoltán 

K i s k u n f é l e g y h á z a h e l y i s m e r e t i k ö n y v e 

Szeptembertől vehették kezükbe a félegyházi 
középiskolások Kiskunfélegyházit helyismereti köny-
véi. A következő tanévtől bevezetésre kerülő nem-
zeti alaptantervhez (a továbbiakban NAT) segéd-
könyvként készített kiadvány a Kiskunfélegyházi 
Városi Önkormányzat kiadásában jelent meg, amit 
részben az Önkormányzat, részben a Közoktatási 
Modernizációs Közalapítvány anyagi támogatása 
tett lehetővé. A NAT megítélése különböző, de azt 
mindenképpen pozitívumként értékelhetjük, hogy 
a szűkebb pátria ismerete - ami az eddigi oktatás-
ból gyakorlatilag teljesen kimaradt - előtérbe ke-
rülhet. A tárgykör bevezetése nehézségeinek áthi-
dalásához készült el ez a könyv. 

A könyv tematikája követi a NAT-ban javasolt 
nagyobb egységeket (Ember és társadalom, Ember 
és természet, Ember és művészet, Sport), melye-
ken belíil a kisebb fejezetek egy-egy tanóra anyagát 
ölelik fel, az ahhoz kapcsolódó ellenőrző kérdések-
kel és ajánló irodalommal. A kötet végén életrajzi 
lexikon található, ahol a könyvben említett szemé-
lyiségek életrajzi adatai olvashatók. A könyv leg-
végén pedig sokoldalú bibliográfia van, melyben a 

részterületekhez kapcsolódó összefoglaló műveket 
és további kiegészítő irodalmat találhatnak az ér-
deklődők. 

Az első tematikai egység az Ember és társadalom 
témakört öleli fel. Először a régész szemével rajzolt 
képeket ismerhetjük meg pátriánkról, Kiskunfél-
egyházáról és szűkebb környékéről néhány lelet-
együttes ismertetése nyomán. Iskolásoknak szánt 
segédkönyvről lévén szó, mindenekelőtt a régészet 
alapfogalmainak tisztázása és a kutatási módsze-
rek ismertetése vált szükségessé. Csak ezután kö-
vetkezik a régészeti korszakok és a környék fonto-
sabb lelőhelyeinek, tárgyi emlékeinek bemutatása, 
az ezekből rekonstruálható egykori életmód meg-
rajzolása az őskortól a XVI. század végéig, a vidé-
ken lakó nomád kunok feudalizálódásáig. Az is-
meretek könnyebb elsajátítását rekonstrukciós raj-
zok, gazdag illusztrációs anyag segíti. 

Ennek a résznek a folytatása 1743-tól, vagyis Fél-
egyháza újratelepítésétől 1990-ig, a rendszerváltá-
sig mutatja be a város történetének fontosabb ese-
ményeit: a redempciót és annak következményeit, 
a város történetének első 100 évét, Kiskunfélegyhá-
za és környékének történeti eseményeit az 1848-
49-es történésekben, az önkényuralom megráz-
kódtatásait, a kiegyezés utáni prosperitást, vala-
mint a XX. század krízishelyzeteinek, a világhábo-
rú helyi eseményeit és hatásukat, és végezetül az 
1945-1990 közötti időszak fontosabb történéseit, 
mindezeket szélesebb társadalomtörténeti kontex-
tusba helyezve. 

Az első nagy egységet néprajzi szempontú és 
tartalmú témák zárják, amelyek a népi társadalom, 
a gazdálkodás és az életmód területeit foglalják 
magukba. Értékes adatokat olvashatunk többek 
között a kiskunsági pásztoréletről, a paraszti gaz-
dálkodásról, a folklór területéről a kalendáris ün-
nepek, népmesék, népdalok, játékok színes sokasá-
gáról. 

A könyv második nagy tematikai egysége az 
Ember és természet. Ebben részletes ismertetésre 
kerül az éghajlat, a vízrajz, a növény- és állatvilág. 
Megtudhatjuk a város nevének eredetét, kialakulá-
sának tényezőit. Olvashatunk Kiskunfélegyháza 
nyelvjárásáról, megismerkedhetünk a kiránduló-
helyekkel, védett területekkel. 

Az Ember és természet nagy témakörének má-
sodik felében a gazdaságföldrajz területére kalan-
dozhatunk a város és vidék gazdaságának és 
annak társadalomtörténeti vonatkozásainak tár-
gyalásával. Megismerkedhetünk a tanyásodás fo-
lyamatával, a határhasználat kérdéseivel, a keres-
kedelem és közlekedés történeti problémáival. Ol-
vashatunk néhány mára már szinte kihalt hagyo-
mányos mesterségről, a csizmadiákról, a szűcsök-
ről és a szélmolnárságról, valamint ezekhez kap-
csolódóan a kereskedelem hagyományos színterei-
ről, a piacról és a vásárokról. 

A harmadik nagy témakör az Ember és művészet 
címet viseli. Ebben bemutatásra kerülnek a város 
és környékének barokk emlékei, a klasszicizmus és 
a romantika korának építészeti, képzőművészeti 
alkotásai, a szecesszió és a két világháború közötti 
időszak kulturális élete és az 1945 utáni időszak 
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művészeti élete. Az alig több mint 60 oldal terjedel-
mű rész az első alapos és a művészet valamennyi 
területét felölelő összefoglalása a város művészeti 
életének, kiemelve néhány nagy egyéniséget: 
Holló Lászlót, Kovács Ferencet, Szántó Piroskát és 
Morell Mihályt. 

Ehhez kapcsolódva a következő fejezet Kiskun-
félegyháza irodalmi életével foglalkozik, a város-
hoz valamilyen szállal kötődő jeles irodalmi sze-
mélyiségekkel. Mindenek előtt a szerelem és a for-
radalom költőjéről, Petőfi Sándorról, a nagy ha-
gyományokkal rendelkező Petőfi-kutatásról és Pe-
tőfi-kultuszról, valamint a Félegyházán született 
sokoldalú íróról, újságíróról, múzeumigazgatóról 
és régészről, Móra Ferencről olvashatunk. A város-
hoz szorosan kötődő írók és költők, Móra István és 
László, Falu Tamás, Szerelemhegyi Tivadar és Dar-
vas József, Szalay Gyula, Boglári Békés István és 
Mezősi Károly irodalomtörténeti munkásságával 
szintén e fejezet foglalkozik. A művészetek között 
kapott helyet a város zene- és dalkultúrájának is-
mertetése is, amely a nagysikerű, világszerte is-
mert kórusok és zenekarok története mellett a fé-
legyházi zenei egyéniségekkel ismertet meg. 

A könyv utolsó fejezetében a sport területére ka-
landozhat el az olvasó diák. A kiskunfélegyházi 
sportélet kialakulásától egészen napjaink diák-
sport eseményéig tekinti át a sporttörténetet, 
annak nagy és emlékezetes eseményeit és szemé-
lyiségeit néhány egykori felvétellel illusztrálva. 

A sokak által régóta szorgalmazott NAT beve-
zetését Kiskunfélegyházán nagy előkészítő munka 
előzte meg. Ennek egyik, s talán túlzás nélkül állít-
hatjuk legfontosabb mozzanata a reprezentatív 
Kiskunfélegyháza helyismereti könyvének elkészítése 
volt. A megírására vállalkozók a cél nagyszerűsé-
gét szem előtt tartva könnyen használható, logikus 
felépítésű könyvet készítettek. A szépkivitelű kiad-
vány fejezeteinek rövid bemutatása remélem, hogy 
sokak érdeklődését felkeltette a könyv iránt. A feje-
zetek írói - Bánki Horváth Mihály, Csűri Ildikó, 
Fülöp Imre, Mayer Lászlóné, Meízl Ferencné, 
Rosta Ferenc tanárok, Fekete János helytörténész, 
dr. Bereznai Zsuzsa és dr. Szűcs Judit etnográfu-
sok, Somogyvári Ágnes régész, Kovács Ildikó és 
Urbán Miklósné könyvtárosok, szerkesztője Bánki-
né Molnár Erzsébet. A munkát neves helytörténeti, 
pedagógiai és szaklektorok segítették. A kötet kép-
anyagát Kis László készítette. Helyismeretünk is-
mertetett könyvét valamennyi iskolás korcsoport, 
a pedagógus és a lokálpatrióta érzelmű félegyházi 
polgár is haszonnal forgathatja, s nyerhet belőle ér-
dekes új ismereteket Félegyháza helytörténetével 
kapcsolatban. 

Balog Csilla 

A Szeged folyóirat tíz éve 

A dél-magyarországi nagyváros folyóiratát em-
legetve először mindenkinek a Tiszatáj jut eszébe, 
amely már beírta nevét a magyar sajtó történetébe. 
Mi most azonban egy másik figyelemre és megbe-

csülésre érdemes vállalkozásról kívánunk szólni, 
ugyanis tíz esztendővel ezelőtt indult útjára 
egy igényes, honismereti szempontból is vonzó fo-
lyóirat Szeged címmel. Homlokán ma is ott viseli 
hivatását: „A város folyóirata". A város itt kettős ér-
telmű: a szegedi önkormányzat támogatása élteti, s 
szerkesztési gyakorlatában elsőrendű szempont a 
város múltjának és jelenének hű tükrözése. 

Amikor 1988-ban az első szám megjelent, így 
határozta meg a lap profilját a kiadó: „Szeged Me-
gyei Városi Tanács közlönyének várospolitika-
i melléklete". Ez a szerény státusz azonban csak 
jogi, formális álcázásnak tekinthető, a Szeged kez-
dettől az önálló fórum igényével készült. Á felelős 
szerkesztő: Tandi Lajos - akinek tehetsége és szak-
mai felkészültsége határozza meg máig is a folyói-
rat arculatát - ezt írta a helyzetről akkor: „Manap-
ság lapot indítani nagyszerű, ám kockázatos válla 
lás. A felelősséget növeli, hogy politikai közéletünk 
dinamizmusa serkenti, gazdasági életünk állandó-
suló vészhelyzete fékezi új kiadvány alapítását." A 
lap feladatát pedig így határozta meg: „Azzal sze-
retne foglalkozni, ami Szegeddel kapcsolatos: a 
város múltjával, az itt élők mindennapjaival, mun-
kájával és életkörülményeivel, örömeivel és gond-
jaival." Az indulás óta megjelent lapszámok, évfo-
lyamok bizonysága szerint valóban ezt tette a fo-
lyóirat munkatársi, írói gárdája. 

Már az induláskor megmutatkoztak azok a jel-
lemző vonások, amelyek - az időközben bekövet-
kezett formátumbeli változások dacára - vonzóvá 
teszik a folyóiratot mind külső képét, mind tartal-
mát tekintve. Karakteres, világos áttekinthetőséget 
biztosító, ízléses tipográfia, gazdag illusztrációs 
anyag, minőségi szerzői gárda, a témák megvá-
lasztása iránti finom érzékenység a legfőbb értékei. 
A folyóirat rovatai az induláskor így alakultak: 
Fórum, Vita, Együtt - egymásért, Természetvéde-
lem, Élő múlt, Napló. Az látható belőlük s a rova-
tokban megjelenő írásokból, hogy teret nyitottak a 
városépítés szakkérdései mellett a polgárok meg-
nyilatkozásainak, a történelem és a természet érté-
keit bemutató publikációknak. A lap negyedéven-
ként megjelent számait rendre a szerkesztő jegyze-
te vezette be, ez is hozzájárult a profilalakítás, a 
műhelyteremtés sikeréhez. 

1992-ben a Délmagyarország kiadója vállalta át 
a Szeged kiadásának gondozását, s „várostörténeti, 
kulturális és közéleti magazin"-ként jelent meg. Az 
újságforma nem rontott a folyóirat színvonalán, ki-
válóan tördelt oldalain riportok, szépírói alkotá-
sok, publicisztikai írások is megjelentek az esszé-
szerűen megfogalmazott helytörténeti jellegű ta-
nulmányok mellett. Az igényes illusztrációkkal 
kettős célt igyekeztek szolgálni: dokumentumnak 
szánták őket, s művészeti élmény keltésére is töre-
kedtek. A főbb rovatfélék ekkor: interjúk, riportok, 
vitacikkek, kritikák, hagyományőrzés, versek, no-
vellák. 

A rendszerváltozással együtt járó élénkebb köz-
élet, valamint a szellemi mozgások hatására egyre 
színesedett a lap tematikája és problémakezelése. 
Ez Szeged esetében különösen jelentős, hiszen 
több, tabunak tekintett helyi kérdés kerülhetett új 
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megvilágításba Szemleletes példaként Klebelsbcrg 
Kunó alakjára utalok, aki oly sok szállal kötődött a 
városhoz, akinek keze nyoma ma is látszik Szeged 
arculatán. A folyóirat ismételten foglalkozik mun-
kásságával, s föltárhatja most már a korábban telje-
sen elvetett ún. „szegedi gondolat" árnyaltabb je-
lentését. A neves kultúrpolitikus nyilatkozott erről 
így az egyetemi város lendületes és következetes 
fejlesztésével kapcsolatban: „A szegedi gondolatot 
pedig nem puszta városszeretet, afféle lokálpatrio-
tizmus sugallta, hanem egyik szerves alkotórésze 
az egy egységes nemzeti koncepciónak." Örömmel 
állapíthatom meg, hogy a Szeged folyóirat legjobb 
szerzői ennek jegyében munkálkodnak, vagyis a 
magyar valóság, a nemzeti kultúra egészére tekint-
ve foglalkoznak helyi értékekkel és gondokkal. 

Az utóbbi években egy kiérlelt szerkezetű, A/4-
es formátumú, színes fedőlappal havonta % olda-
lon megjelenő folyóiratot ad a főszerkesztő és a ki-
adás feladatát ellátó Somogyi Könyvtár az érdeklő-
dő olvasó kezébe. Tudjuk, hogy az ilyen jellegű -
igényes tartalmú és formájú - folyóirat nem szá-
míthat arra, hogy az előfizetők, olvasók tartsák 
fenn, ezért érdemel elismerést a város, bogy a fo-
lyamatos megjelenés alapfeltételeit megteremti. 
Aki belelapoz a legújabb számokba, tanúsíthatja: jó 
és szép ügyet szolgál ez a támogatás. Kevés ennyi-
re koncepciózusán szerkesztett, a honismeret neve-
lő hatását érvényesítő, a lakóhely jellemzőit hatá-
sosan megmutató, a városát szerető polgárnak 
ennyire gazdag, szemléletes és olvasmányos infor-
mációt nyújtó folyóiratot ismerek az országban, 
ezért hívom fel rá az alföldi város vonzáskörén túl 
élők figyelmét is. 

A szerkesztő gondol arra, hogy a / egyes lapszá-
mokat az iskolák is eredményesen használhassák. 
Színes, valamint fekete-fehér képanyaga kiváló 
szemléltetőeszköz mind tartalmát, mind esztétikai 
értékét tekintve. F.nyedi Zoltán fotóművész és 
mások képei azok számára is adnak felfedezni 
valót, akik napról napra járják Szeged utcáit. A fo-
lyóirat sorozatban közöl képeket a Móra Ferenc 
Múzeum, a Csongrád Megvei Levéltár, a Somogyi 
Könyvtár kincseiből. Gyönyörű volt a „Szegedi táj 
- szegedi ecsettel" című művészi alkotásokat be-
mutató sorozat, s megkapó az is, amely Juhász 
Antal professzor kalauzolása mellett adott képeket 
a régi szegedi népéletből. 

ßlazovich László, Trogmayer Ottó, Péter László, 
Kuszoly József, Gyuris György, Apró Ferenc, Szu-
romi Pál, Sándor János és sokan mások a szegedi 
tudományos, egyetemi, főiskolai, múzeumi, levél-
tári, könyvtári, színházi, képzőművészeti műhe-
lyek alkotói közül rendszeresen megjelennek a fo-
lyóirat hasábjain. A Szeged magazin volta idősze-
rűségében, problémaérzékenységében, a témák 
könnyed tárgyalásmódjában mutatkozik meg, a fő-
szerkesztő ízlése és a megjelenő írók, közírók rang-
ja azonban megóvja a lapot a felszínességtől. A ma-
gyar média világának ma értékelhető stílusbeli si-
vársága, morális szabadossága, értékválsága idején 
üde színfolt a Szeged, érdemes hát belelapozni fü-
zeteibe. 

Abban a reményben ajánlom a honismeret iránt 
érdeklődő minden olvasónak, hogy a tizedik szüle-
tésnap új lendületet ad a folytatáshoz. 

Kovnta Dániel 

H á r o m karcagi k ö n y v ' 

A három könyvet, melyeket ez alkalommal is-
mertetek, a csaknem egyidejű megjelenés, nem a 
tartalmi rokonság kapcsolja össze. A honismereti 
mozgalom szempontjából mégis kiemelésre érde-
mes jelentősége van a puszta ténynek is: íme, egy 
kisváros egyszerre három, fontos tanulságokat kí-
náló, mások számára is példát mutató kiadvánnyal 
hívja fel magára a figyelmet! 

1. Az 1997. évi Karcagi Kalendárium a millecente-
nárium jegyében született. Bizonyára ezzel magya-
rázható, hogy - bár van benne naptár és az előző 
évre visszatekintő krónika - formailag is, tartalmi-
lag is különbözik a hagyományos, és az utóbbi 
években reneszánszát élő városi kalendáriumok-
tól. I la műfaji besorolást keresünk, inkább illik a 
kötetre az „antológia" megjelölés, azzal a dicsérő 
megjegyzéssel, hogy egyik-másik itt közölt dolgo-
zat akár szakfolyóiratban, tanulmánykötetben is 
megjelenhetett volna. Ilyen pl. Selmeczi László igé-
nyesen megírt tanulmánya a honfoglalás előzmé-
nyeiről, magáról a honfoglalásról és az államalapí-
tásról; és ilyen Torma József A sassal végzett vadá-
szat hagyománya a közép-ázsiai népek folklórjá-
ban és a magyarok turulmadara című, a vonatkozó 
szakirodalmat gondosan elemző, s új eredmények-
re jutó összefoglalása. 

Abban sem vagyok egészen biztos, hogy a to-
vábbi, tanulmány értékű dolgozatok maradéktala-
nul el fogják nyerni a helyi kalendárium-olvasók 
tetszését, szélesebb körű és az 1997-es esztendőt 
„túlélő" érdeklődésre viszont bízvást számíthatná-
nak. Karacs Zsigmond a Csató család történetéről 
készített eredeti forrásfeltárásokon alapuló tanul-
ságos összefoglalást. Bereczki Ibolya Györffy Ist-
ván és a Nagykun Múzeum születése című dolgo-
zata, és I )ankó Imrének Szűcs Sándor életéről, nép-
rajzi munkásságáról szóló méltatása egyaránt a 
karcagi múzeum alapításának 90. évfordulóját ün-
neplő tudományos ülés előadásaként hangzott el 
eredetileg. A Rokonaink című ciklikus legérdeke-
sebb - ha azonban csak ill jelenik meg, sajnálatos, 
hogy ennyire „elrejtett" - tanulmánya Hóvári Jáno-
sé a közép-ázsiai térség geopolitikai és geokulturá-
lis sajátosságairól. Ebben a szovjet időkben önazo-
nosságukat vesztett, többségükben türk népek sa-
játos helyzetét és jövőbeli lehetőségeiket elemzi az 
illusztris szerző. Azt hangsúlyozván, hogy a közé-

' Karcagi Kalendárium 1997. Szerk: Körmendi híjos. (Ki-
adta: DérvnéMűvelődési és Ifjúsági Központ, Karcag) 
- /Comics í'iil: A hatvan malom városa - A karcagi mal-
mok és a Hungária malom története. Karcag, 1997. 
(Megjelent a Karcag Városi Önkormányzat kiadásá-
ban) - [lek Ci/ur^y: Üdvözlet Karczagról (Karcagi ké-
peslapok 1897-1945). Karcag, 1997. (Kiadja ,i Karcagi 
Nyomda Kit.) 



pázsiai népeknek a függetlenség visszaszerzése 
után újra meg kell teremteniük államiságuk alapja-
it, és Európához is, az arab világhoz is kapcsolód-
niuk kell. Ugyanebben a kun-karach rokonságot 
hangsúlyozó ciklusban kaptak helyet Okrösné 
Bartha Júlia színes és olvasmányos leírásai a ku-
miszkészítésről, valamint a kazakisztáni temetke-
zési, halotti szokásokról, melyeket személyes meg-
figyelései, gyűjtései hitelesítenek. 

A hagyományos kalendárium-műfaj stiláris igé-
nyeihez Orsi Julianna színesen, élvezetesen elme-
sélt történetei, különösen pedig Szerepi Nagy Atti-
la jó humorral előadott, ám igen komoly helyisme-
reti kutatásról tanúskodó adomái állnak a legkö-
zelebb. Bizonyára a karcagi olvasók érdeklődését 
elégítik ki azok az alkalmi előadások, köszöntők is, 
melyek a millecentenáriumi év helyi ünnepi ese-
ményein hangzottak el. S ugyanígy a városhoz kö-
tődő szépírók versei, rövidprózái is számot tarthat-
nak a helyiek figyelmére. 

2. Kovács Pál kissé fellengzős című könyve (A 
hatvan inalom városa - állítja a cím, egyszerre azon-
ban sohasem dolgozott ennyi!) „előtörténetként" a 
szárazmalmokról, a szélmalmokról, lényegében 
azonban, személyes tapasztalatokkal is hitelesítve, 
a legnagyobb hengermalomról, a Hungáriáról író-
dott. A monografikus igényű összefoglalás vitatha-
tatlan érdeme a szakszerűség: a szerző nem is any-
nyira „helytörténészként", sokkal inkább a malom-
ipar, a molnár-mesterség kiváló ismerőjeként emel-
kedett a hasonló szándékú művek tisztes átlaga 
fölé. Különösen a műszaki emberre való bőséges 
rajzanyagnak köszönhetően. 

3. Elek György Üdvözlel Karczagról című, igen 
tetszetős - színes nyomású! - könyve 152 képes le-
velezőlap segítségével - ennek bevezetőjeként váz-
latos várostörténet megírására is vállalkozva - mu-
tatja be a Nagykunság legnagyobb városa, Karcag 
elmúlt száz esztendejét. A gondosan egybegyűjtött 
képanyag is, a jól megírt kommentár is egy mező-
városi múltú település vonzó kisvárossá fejlődésé-
nek, e folyamat állomásainak érzékletes, vizuális 
élményt is kínáló bemutatásával hívja fel magára a 
figyelmet. Ha a képeslapok arról tanúskodnak, 
hogy egy-egy település milyennek látta, mert sze-
rette volna látni magát, Karcag esetében is eléggé 
egyértelmű, hogy nem a földművelés túlsúlyával, 
hanem a városiasodás tényeivel büszkélkedtek -
noha ott vannak a képeken, mintegy mellékesen, a 
„parasztvárosról" árulkodó apró jelek is. 

Sz. Bányai Irén 

RÁCZ SÁNDOR: 
Szü ló ' f a lum F ö l d e á k f ö l d r a j z i neve i 

Új írásművel gazdagodott a falutanulmányok 
tárháza. Rácz Sándor földeáki születésű, makói 
lakos tanár, a Makói Honismereti Híradó nyelvi 
lektora megírta Szülőfalum Földeák Földrajzi Ne-
vei című 60 oldalas könyvét, melyet Földeák köz-
ségi Önkormányzati Képviselő-testület nyújtott át 
a falu népének és az érdeklődő közönségnek. 

Földeák a maga másfélszáz évével fiatal telepü-
lés, mint ahogy azt Vass Imre polgármester úr írja 
ajánlásában. „A három emberöltő sok új fogalmat, 
elnevezést hozott a településnek, de sajnos sokat el 
is vitt. A múltbeli és a jelenkori nevek megörökítése 
kiemelkedő része e könyvnek. 

Lapjain megújulnak a község bel- és külterületé-
nek régi nevei. Ezt annak a történetkutatói szemlé-
letmódnak az elkötelezettjeként ismert Rácz Sán-
dor néprajzi kutatónak köszönhetjük, aki a nép-
rajztörténetben az önismeret forrását, és a szürke 
hétköznapok valóságának feltárását látja, és a fele-
dés homályából emeli napjaink ismeretévé a régi 
neveket, sok-sok adatközlő és írásos anyag segítsé-
gével. 

„Az egykori dűlőutak, melyeket fasor szegélye-
zett, eltűntek ugyanúgy, mint a nyár- és aká-
csor bejáró tanyák. Kiapadtak azok az ártézi kutak 
is, amelyek hűs vizet adtak a mezőn dolgozóknak, 
sőt kisebb tavakat tápláltak." Most régi és új nevü-
kön szerepelnek a falu térképén. Ez alkalommal 
852 nevet ismerhetünk meg, ami egy ilyen község 
esetében igen jelentős. „Nagy részük évszázado-
kon keresztül élt, és csak bizonyos események a la-
kosság kicserélődésének, a föld kollektivizálásá-
nak hatására változott meg." 

A szerző gondosan foglalkozik a falu vázlatos 
történelmével, térszintjének megjelölésével és ne-
vének kialakulásával. 

A mű igen tanulságos, olvasmányos, mindenki-
nek ajánlható. Nemcsak a felnőttek olvasmánya 
lehet, hanem a Nemzeti Tanterv szerinti tanításban 
is hasznos segédeszköz lehet a helyi iskolákban. 

Dr. Forgó István 

S z o m b a t h e l y b i b l i o g r á f i á j a 1 

Szerk.: Takács Miklós 

Jelentős kiadvánnyal gazdagodott a vasi megye-
székhely helytörténeti könyvészete. 1997 decembe-
rében jelent meg Takács Miklós szerkesztésében 
Szombathely bibliográfiája. A munka ahhoz a hely-
történet-kutatási programhoz kapcsolódik, amit a 
helyi önkormányzat indított el a rendszerváltás 
után, s amely célul tűzte ki új, többkötetes város-
történeti monográfia készítését. E már folyamatban 
lévő munkához nagy segítséget jelent a szóban 
forgó kiadvány. Jelentőségét mutatja az a tény is, 
hogy fél évszázaddal ezelőtt, 1948-ban jelent meg a 
Szabados M. Rajmunda - Vágó Lajos készítette Sa-
varia-Szombathely bibliográfia. Ebből adódóan 
nem szoral magyarázatra a Szombathelyről megje-
lent írások egy új bibliográfiában való rendszerezé-
sének szükségessége. A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár munkatársai, név szerint: 
Horváthné Kupi Ildikó, Nagy Éva, Pethő Gyula, 
Zsámpámé Szalay Mária vállalkozott arra, hogy 
tartalmi korlátozás nélkül, a vasi megyeszékhelyre 

1 Takács Miklós (szerk.): Szombathely bibliográfiája. 
Szombathely, Önkormányzat , BDMK, 1997.672. old. 
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vonatkozó, s 1996. december 31-ig megjelent iro-
dalmat összegyűjtse. Négyéves kitartó kutatómun-
ka eredménye a kötet. (Az átnézett országos, regio-
nális és helyi folyóiratok, hírlapok száma 320!) 

Dokumentumfajták szerint a gyűjtés kiterjedt a 
könyvekre, periodikumokra, füzetekre, különle-
nyomatokra, a nem levéltári jellegű kéziratokra, 
nyomtatott térképekre. A bibliográfia az össze-
gyűjtött anyag csaknem egyharmadát, több mint 
8000 tételt tartalmaz. Fó'leg a hírlapcikkeket hagy-
ták el terjedelmi, anyagi okok miatt. Kár, hogy e 
szűkítésre sort kellett keríteni, mert így a város 
múltjának egy-egy területéről, amelyről nincsenek 
feldolgozások, esetleg csak e hírlapcikkek tudósí-
tanának. A bibliográfia mellőzi az egész országról 
szóló általános összefoglaló műveket. A tételek 
címleírásánál a legfontosabb azonosító adatokat 
tüntették fel: szerző, cím, kiadási év, hely, oldal-
szám, ill. a periodikumok neve (többnyire rövidít-
ve), év, szám, oldal. Kiadót, nyomdát csak raritás 
esetén közlik. A címleírásokat többnyire kronológi-
ai rendben sorolták be az egyes tematikus egysé-
gekbe. 

A tartalmi felépítés a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Budapest bibliográfiájának analógiájára 
történt. A könyv öt nagyobb, azokon belül számos 
kisebb egységekre oszlik. Az első nagy fejezet 
címe: A város leírása és története (bibliográfiák, re-
pertóriumok, monográfiák, címtárak, útikönyvek, 
a város története az egyes korszakokban, híres láto-
gatók, díszpolgárok, természeti viszonyok, város-
fejlesztés, természeti katasztrófák). A második feje-
zetben a város gazdasági életére vonatkozó irodalmat 
találjuk (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, közmű-
vek, kommunális szolgáltatások, posta, hírközlés, 
pénzügyek, kereskedelem, vendéglátás, idegenfor-
galom). A Társadalom című harmadik fejezetben a 
népesség alakulására, a közigazgatásra, a politikai 
életre, életkörülményekre, közegészségügyre, köz-
rendre és a vallásra vonatkozó dokumentumok 
címleírását olvashatjuk. A következő részben Kul-
túra fejezetcím alatt a közoktatási, a közművelődé-
si, a művészeti és a sport témájú tételeket gyűjtöt-
ték össze. A bibliográfia használatát név-, tárgy- és 
intézményi mutató könnyíti meg. Előfordul, hogy 
egy-egy tétel besorolását szerencsésebbnek érez-
hettük volna egy másik tematikus egységben, 
gond ilyen esetekben sincs, hiszen a tárgymutató 
és a keresztutalások segítségével a kutatók köny-
nyedén megtalálhatják a témájukhoz a kötetben 
fellelhető valamennyi irodalmat. A válogatás miatt 
a szerkesztő a hírlapcikkeknél gyakran élt a „ld. 
még" utalásokkal, amelyek a cikkek címe nélkül, 
csak a napilap nevének, év-, lap- és oldalszámának 
megadásával tájékoztat az adott témáról párhuza-
mosan más periodikában megjelent írásokról. 

Jól megválasztott, esetenként a város életét, han-
gulatát is tükröző képek „színesebbé", érdekeseb-
bé teszik a kiadványt. Az esztétikus megjelenésű 
művet Sellyei Tamás Ottó tervezte. A könyv borító-
ján Ptolemaeus Cosmographia (Ulm, 1482) című 
művének Sabariát megemlítő részletét láthatjuk. 

A bibliográfia óriási előnye, hogy könyvtártól, 
annak nyitvatartási idejétől, segédeszközeitől füg-
getlenül bármikor könnyedén használhatja a kuta-
tó. Nem biztos, hogy minden kutatónak van türel-
me, kitartása - még ha a könyvtári kutatómunka 
metodikáját ismeri is - valamennyi könyvtári se-
gédeszközt (katalógusok, fénylyukkártya stb.) vé-
gignézni. E bibliográfia segítségével alaposabb 
lehet a kutatás. Azonban óva intek attól, hogy ko-
molyabb kutatómunka esetén valaki megelégedjék 
az anyaggyűjtésnél e bibliográfia nyújtotta iroda-
lommal, hisz 1996. december 31. óta számos fontos 
szombathelyi vonatkozású tanulmány jelent meg 
és a hírlapanyag már említett nagymérvű megros-
tálása miatt egy-egy témára nem lehet alapos a rá-
látás. Ez utóbbi megállapítást a következőkkel tá-
masztanám alá: Éhen Gyula szobrának története 
iránt kutakodók a bibliográfiából „Éhen Gyula szo-
bor és emléktábla" (100. p.) kiemelés alatt csupán a 
híres szombathelyi polgármester szobrának felállí-
tásával kapcsolatos, 1933-1935-ből való hírlaptu-
dósításokra bukkanhatna. Ezen egységből nem 
derül ki, hogy a szobrot az 1960-as évek elején e 
méltán neves polgármesterről elnevezett város-
részre, az Éhen Gyula telepre helyezték át. A szo-
borral kapcsolatban az elmúlt 35 évben többször is 
jelent meg sajtótudósítás, szükségesnek tartottam 
volna néhánynak bekerülését a bibliográfiába. Még 
több hasonló esetet lehetne megemlíteni. 

Aki készített már hasonló kiadványt, az tudja, 
hogy a legnagyobb körültekintés ellenére sem sike-
rül minden hibát kiküszöbölni. Néhányat sajnos e 
műben is találunk. Például az 5341. és 5342. tétel-
szám alatt ugyanazon szerző nevét eltérő írásmód-
dal olvashatjuk, vagy a 2922. tételszámú kézirat ke-
letkezési évtí nem 1993, hanem 1992, Takács Ince, 
aki a szombathelyi Szent Ferenc rend történetéről 
több ízben publikált, a névmutatóban nem szere-
pel. 

Összességében megállapítható, a vasi megye-
székhely helytörténeti, honismereti kutatását 
nagymértékben segítő, igen hasznos és kikerülhe-
tetlen, logikus felépítésű, könnyen használható mű 
keletkezett, amilyennel kevés város dicsekedhet. A 
bibliográfia bátran ajánlható Szombathely múltja 
után bármilyen mélységben kutató számára, le-
gyen az diák, érdeklődő vagy tudományos munka-
társ. 

Kalocsai Péter 
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Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kor 1991 
augusztusában alakult, akkor amikor dörögtek körülöt-
tünk az ágyúk. Úgy éreztük, hogy ha megfogjuk egymás 
kezét könnyebben át tudjuk vészelni a szörnyűségeket. 
Azóta tevékenykedünk, mintegy 200 taggal. Célunk: ha-
gyományaink ápolása, és nemzettudatunk erősítése. 

1998. július 5—12-ig negyedik alkalommal szer-
veztük meg Adán a hagyományőrző és honismere-
ti tábort, mintegy 120 vajdasági, magyarországi és 
erdélyi fiatal számára. A tábor tartalmi körébe ép-
púgy beletartozott a népdal- és a néptánctanulás, a 
kézművesség, mint a történelmi ismeretek bővíté-
se. Az ez évi tábort teljes egészében az. 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlékének szentel-
tük. Előadások hangzottak el a következő címek-
kel: Honfoglalás, Nacionalizmus-nemzeti érzés, 
Az emberi élet fordulói, Az ünnepek szerepe, Hit-

világ. E nemes munkánkban minden évben segít-
ségünkre van dr. Zakar Péter Mihály adjunktus úr, 
a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola taná-
ra és ielkes munkatársai . Ugyanakkor itt szeretném 
megköszönni Balogh László úr, szegedi országy-
gyűlési képviselőnek, valamint a Magyarok Világ-
szövetsége Csongrád megyei tagozatának táxnoga-
tását, az állandó odafigyelést, lelkesítést, az igen-
csak sok problémával küszködő világunkban. 

A szórakozás és tanulás, vagy mondhatnánk a 
szórakozva-tanulás érdekes egyvelege volt az idei 
tábor is, amit még a nyakunkba zúduló eső sem 
mosott el, pedig az égiek igazán nem voltak kegye-
sek a táborlakókhoz. A tábort a következő év júliu-
sára is tervezzük, gyerekeink, ifjúságunk nemzet-
tudatának ébrentartása és erősítése érdekében. 

Szabó Szabados Ilona 

HÍREK 
Biatorbágy viaduktja idegenforgalmi látvá-

nyosság lett. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-
testülete elvégezte több mint évszázados, a forga-
lomból már kivont vasúti hídjának felújítását. A két 
vasúthíd - a viadukt - egyike a nagyközönség szá-

mára is átjárhatóvá lesz, míg a másik híd egyenlőre 
lezárva marad. 

A felújított viadukt avatására a millecentenári-
um jegyében, és a Matuska-féle merénylet 65. év-
fordulóján került sor. 

Szabó Sándor 

108 


