
KÖNYVESPOLC 
Vérző Magyarország 
Magyar írók Magyarország területéért 

A trianoni békediktátum aláírását követő esz-
tendőben, 1921-ben jelent meg Kosztolányi Dezső 
szerkesztésében a Vérző Magyarország című antoló-
gia, amely a kor íróinak, közéleti személyiségeinek, 
tudósainak, szellemi embereinek fájdalmas kiáltá-
sa, fölháborodott tiltakozása vagy sóhajos remény-
sége volt, egyszóval tükörképe annak, miképp fo-
gadta a magyar értelmiség az országcsonkítás 
immár befejezett tényét. Ez a tükör ellentmondásos 
képet mutat: egységes a területvesztés elutasításá-
ban, de nagyon változatos az elutasítás érzelmi hő-
fokát és a beszédmódot illetően. A könyv egész tar-
talmán érződik, még túl közel volt 1920. június 4-e, 
Trianon szentesítése, nem volt idő higgadtan föl-
mérni a következményeket és átgondolni a jövőt, 
bár mindkettőre történt kísérlet. így tehát az anto-
lógiának csakugyan az lehetett a hivatása, amit 
Horthy Miklós kormányzó fogalmazott meg az elő-
szóban: az elbeszélések, versek, esszék, tanulmá-
nyok „az elszakított magyar földekre vigyenek re-
ményt és kitartást, a megmaradt magyar földeken 
élesszék a hazaszeretet tüzét". Ennek, a ma már 
könyvészeti ritkaságnak számító antológiának a 
reprintje jelent meg most az Arc Kiadó gondozásá-
ban. 

A korra és a korszellemre jellemző módon a 
kötet hazafias hangütését megadó írások szer-
zői jórészt német származásúak: Gárdonyi Géza 
könnyes-humanista elbeszélése (Világ közepe), Rá-
kosi Jenő emlékező vallomása (Irredenta) és Herczeg 
Ferenc programot is vázoló írása (Irredenta?) döb-
bentette rá a korabeli olvasót, mi minden veszett el 
szűk két esztendő alatt, és miképp lehet lélekben 
túlélni e veszteséget. Mindháromnak az az alap-
gondolata, hogy a magyar hazát a természet for-
málta egységes egésszé, határa természetes határ, 
ezt megcsonkítani nem egyszerűen politikai kon-
társág, nem is történelmi vétség, hanem Isten ellen 
való vétek. Erre a gondolatmenetre felelt gróf And-
rássy Gyula rendkívüli éleslátásról tanúskodó ta-
nulmánya (A harmadik Balkán), amelyben szinte lát-
noki módon állapította meg: a Balkán azért volt 
többször is háborús konfliktusok tűzfészke, mert a 
területrendezők a nemzetiségi elvet tették meg ál-
lamalkotó princípiummá, márpedig Trianonban új 
Balkánt hoztak létre a Kárpát-medencében. A rep-
rint kiadást kézbevevő mai nemzedékek pontosan 
tudják, milyen igaz Andrássy Gyula megállapí-
tása. 

A kötet írásai jellegük, szemléletük, illetve tár-
gyuk szerint három típusba sorolhatók. Az első 
csoport a magyar kultúra, a nemzeti szellem terem-
tőerejének dicséretét zengi, persze azzal az üzenet-

tel, milyen hatalmas szerepe volt az elcsatolt terü-
leteken élőknek, az itteni intézményeknek a ma-
gyar nyelv fönnmaradásában és pallérozásában 
(Tolnai Vilmos), a magyar, művészetek szárnyalásá-
ban (Lyka Károly), a honi iskoláztatásban (Porzsolt 
Kálmán), a nemzeti színjátszásban (Hevesi Sándor), 
és általában a közgondolkodás, a nemzetstratégia 
miféle újítást igényel ebben a vert helyzetben (Túri 
Béla írása). Az esszék, tanulmányok, publiciszti-
kák, cikkek második típusa művelődéstörténeti né-
zőpontból idézi az elcsatolt tájakat, városokat, illet-
ve ezek szellemét; Erdélyt (Pethő Sándor), a Tenger-
melléket és Fiumét (Havass Rezsó), Aradot (Vészi Jó-
zsef) vagy éppen a Felvidéket (Dvorcsák Győző). A 
harmadik csoportot a metaforikus-parabolikus 
szépirodalmi alkotások jelentik; magukkal ragadó-
ak Schöpflin Aladár és Tommy Cécile novellisztikus 
erejű és publicisztikus hevületű emlékezései a tá-
volabbi és a közelebbi múltra, a pozsonyi diáké-
vekre, illetve a kommün szörnyű pusztításaira. A 
Felvidék hangulatát idézi Krúdy Gyula Az utolsó 
garabonciás című novellája; Kosztolányi Dezső Égi 
jogász című elbeszélése a hazavesztés fájdalmának 
metaforája; ugyancsak metaforikusán ábrázolják a 
magyar néppel esett szörnyű igazságtalanságot Er-
délyi József vagy Oláh Gábor versei. A szépliteraturai 
anyag egyik legmegrendítőbbje mégis Karinthy Fri-
gyes episztolája, melyben megalkotta a területvesz-
tés fájdalmát híven érzékeltető, azóta méltán elhí-
resült, sőt szállóigévé lett fantomfájdalom szóké-
pét, a „valami fáj, ami nincs" sóhaját. Mint fiának 
írja: úgy sajog Erdély és a Kárpátok a magyar lélek-
ben, ahogyan az amputált karú embernek az ide-
geiben a bajdani ujjak görcsös fájása. Azóta 
sem fogalmazták meg ennél személyesebben a Tri-
anon okozta nemzeti traumát. 

Külön értéke az antológiának Jeges Ernő grafikai 
anyaga. Ő is a kor jellegzetes - talán Kós Károly 
munkái révén ismertté lett - stílusában, a preraffa-
elita vétetésű, de már kissé a római iskolát is mege-
lőlegező formavilággal ábrázolta az elszakított or-
szágrészek emblematikus jelentésű műemlékeit: 
Kassa és Nagyvárad székesegyházait, Mátyás ko-
lozsvári szülőházát, Bánffyhunyad és Szatmár 
templomait, Árva és Déva várait, Lőcse és Brassó 
városi tanácsházait, Segesvár és Nagyenyed tor-
nyait, Fiume és Temesvár nagyvárosias utcaképeit. 
Szépek és hitelesek ezek a rajzok, mégis valami de-
rengés borítja be őket, valami homály ereszkedik a 
szemlélő elé. Talán könny, talán az a fajta sejtelem, 
amely a vízzel elborított, elsüllyedt városok pano-
rámáját jellemzi a fölötte elhajózók számára. (Arc 
Kiadó, 1999.) 

Mezey László Miklós 
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VOFKOR1 LÁSZLÓ: 
S z é k e l y f ö l d út ikönyve 

A Keleti-Kárpátok tövében, a Maros, az Olt, a 
Kükiillők völgyeiben él a magyarság egyik leg-
ősibb, nagyhagyományú néprajzi csoportja, a szé-
kelység. A csaknem teljesen homogén etnikai töm-
böt alkotó székelyek lakóhelye, a Székelyföld ter-
mészeti látnivalóival, népi hagyományaival, törté-
nelmi emlékeivel Erdély talán leggazdagabb, legér-
dekesebb tájegysége. 

A székelyek eredete, őshazája a magyar történe-
lem máig megoldatlan kérdései közé tartozik. Az 
ősi hagyomány szerint ők Attila leszármazottai. 
Történészeink kapcsolatba hozták őket a hunok-
kal, avarokkal, besenyőkkel, bolgárokkal, kabarok-
kal, más álláspont szerint eredendően magyar 
származásúak. A nyelvészeti vizsgálatok azt bizo-
nyítják, hogy a székelység Árpád korában már a 
magyarság szerves részét alkotta, így eredetüktől 
függetlenül magyaroknak tekinthetők. Zömük leg-
alább a XI. század elejétől Erdélyben lakik, bár a 
mai települési terület nem felel meg az eredeti elhe-
lyezkedésüknek. A szászok betelepítése előtt Er-
dély belső területeit és a dél-erdélyi határvidéket is 
lakták, és az ország nyugati gyepűvidékein is éltek 
székelyek. Mai lakóhelyükre a XII—XIII. században 
költöztek, a szász telepítés után. A latin nyelvű ok-
levelek a Székelyföldet „Terra Siculorum" néven 
emlegetik, melynek élén a székely ispán állt. A szé-
kelység az 1437-es kápolnai unióban a magyar ne-
mességgel és a szászokkal szövetségre lépve Er-
dély harmadik államalkotó nemzetét képezte. S 
bár sem nyelvükben, sem vallásukban, sem érze-
lemvilágukban nem különböznek a magyarságtól, 
különállásukat, viszonylagos önállóságukat min-
dig megőrizték. A történelmi Székelyföld 1437-től 
1876-ig öt „széket", területi, közigazgatási, kato-
nai egységet alkotott: Aranyosszék, Marosszék, 
Szereda fiúszékkel, Udvarhelyszék, két fiúszékkel 
(Keresztúr- és Bardócszék), Csíkszék két fiúszékkel 
(Gyergyószék és Kászonszék) valamint Három-
szék, mely voltaképpen négy, Sepsi-, Orbai-, 
Kézdi- és Miklósvárszék együttesét jelenti. Amikor 
létrejött az egységes megyerendszer, Udvarhely, 
Csík és Háromszék megye, kis eltérésekkel követte 
az egykori székek földrajzi határát. Marosszéket 
egyesítették Torda vármegye felső kerületével, 
Maros-Torda néven, Aranyosszéket Torda többi ré-
szével, Torda-Aranyos néven. 

Orbán Balázs, a „legnagyobb székely" a múlt 
század 60-as éveiben többnyire gyalog, szekéren 
járta be fáradhatatlanul Székelyföld csaknem fél-
ezer települését, majd hat kötetben adta ki tudo-
mányos értékű enciklopédiáját a Székelyföld leírását. 
E szellemi kincsestár azóta is támasza, segítője a 
Székelyföldre utazóknak, elengedhetetlen kézi-
könyve az erdélyi helytörténet, műemlékek, nép-
rajz kutatóinak. 

Vofkori László székely udvarhelyi főiskolai föld-
rajztanár most elkészítette a Székelyföld leírásának 
XX. század végi változatát. Két vaskos kötetben je-

lent meg a Székelyföld útikönyve című munkája. A 
szerző szerényen ajánlja könyvét: „Jelen útikönyv 
terjedelménél fogva inkább csak összegez és válo-
gat, Székelyföld gazdag, de mindmáig kevésbé is-
mert turisztikai látványosságait igyekszik bemu-
tatni. ... Székelyföld jelen útikönyve nem tájrajz, 
nem lírai monográfia, még nem is falumonográfiák 
gyűjteménye, hanem helyismeret leírás-kivonat a 
főbb látnivalókkal." 

A mű jóval több szokványos útikönyvnél. Azon 
túl, hogy közel hatszáz település több ezer műem-
lékét, a természeti látnivalókat, idegenforgalmi ér-
tékeket mutatja be, gazdag honismereti, helytörté-
neti információkat is nyújt. A „hagyományos" úti-
könyv településenként kiegészül egy adattárral, a 
kutatókra is gondolva, hogy minden elérhető Szé-
kelyföldre vonatkozó adat egy helyen megtalálha-
tó legyen. Ebben az adattárban szerepelnek az 
adott település névváltozatai, eredete, első okleve-
les említése, régészeti leletei, történelmi adatai, te-
lepülésszerkezete, kialakulása, a lakosság száma és 
nemzetiségi megoszlása. Itt találhatók a művelő-
déstörténeti, iskolatörténeti, egyháztörténeti, gaz-
daságtörténeti adatok, itt gyűjti össze a néprajzi 
hagyományokat és a helység jeles személyisegeit. 

A könyv az általános ismertető rész után a rész-
letes útikalauzban nyolc fejezetre bontva járja be a 
székely székeket, sorrendben Aranyosszéket, Ma-
rosszéket, Udvarhelyszéket, Csíkszéket, Sepsi-, 
Kézdi-, és Orbaiszéket, végül Bardóc- és Miklósvár 
fiúszékek területét, településeit. Először a fő útvo-
nalak menti látnivalókat mutatja be, majd az ebből 
kiágazó céltúrák a kisebb, eldugottabb falvakba 
vezetnek el. Az eldugottság szó szerint is értendő, 
hiszen ezekbe a falvakba sokszor csak igen nehe-
zen járható, elhanyagolt állapotú utak vezetnek, 
így a turisták csak ritkábban vállalkoznak felkere-
sésükre. Pedig a Székelyföld igazi értékei itt talál-
hatók. Minden településnél először leírja a földrajzi 
helyzetét, megközelíthetőségét, majd a táj termé-
szeti jellemzését adja. Ezt követi a műemlékek, ter-
mészeti látnivalók részletezése. Nagyon hasznos, 
hogy fontossági sorrendet állít fel, a háromcsilla-
gos látnivalókat feltétlenül nézzük meg, a kétcsilla-
gosokat érdemes megtekinteni, míg az egycsillago-
sok kevésbé jelentősek, de ha jut rá idő, megéri 
megnézni. Végül következnek a hasznos tudniva-
lók, szállodák, éttermek, intézmények stb. címjegy-
zéke, és a túraajánlatok gyalogos kirándulóknak. A 
második kötet végén párját ritkítóan gazdag (ötven 
oldalas) irodalomjegyzék található, fejezetekre le-
bontva, településnév-mutatók, valamint táj- és vá-
rostérképek segítik az érdeklődő utazókat, kutató-
kat. A könyvet kétszáznál több színes fénykép il-
lusztrálja . 

De térjünk vissza az általános ismertető részhez. 
Ebben remek összefoglaló ismertetést kapunk a 
Székelyföld földrajzi helyzetéről, határairól, táj-
rajzáról, geológiájáról, társadalomföldrajzáról. A 
szerző részletesen foglalkozik a székelység vitatott 
eredetével, a székely őshazával és letelepedésük-
kel, közigazgatási szervezetükkel. Ismerteti a jelen-
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tó'sebb történészi véleményeket. Majd a történeti 
székely székek leírását adja, honnan ered nevük, 
hogy népesültek be, hova tartoznak egyházi szem-
pontból és milyen közigazgatási változások történ-
tek az idők folyamán. Végezetül röviden összefog-
lalja a székely népi hagyományokat, a vidék művé-
szetét, művelődéstörténetét. Nincs még egy könyv, 
melyben mindezt egy helyen meg lehetne találni. 

A szerző némely megállapítása ugyanakkor vi-
tatható, például amikor Székelyföld határairól, te-
rületéről ír: „Székelyföld mai határai nem esnek 
egybe az 1876-ig fennállt történeti határaival. A 
változó közigazgatási beosztás többször módosí-
totta a községek és falvak határait, s a kistájak és a 
nagyobb régiók egymáshoz viszonyított helyzete 
is változott. így Székelyföld ma valamivel kisebb, 
mint a történeti Székelyföld: hiányzik belőle Ara-
nyosszék, a román többségű Maroshéviz és Bodza-
forduló körzete, a moldvai megyékhez csatolt ha-
társzéli falvak (köztük a zömmel magyar ajkú Gyi-
mesbükk) és a Brassó megyéhez csatolt Homoród-
jánosfalva." Orbán Balázs adatai szerint a Székely-
föld területe 12 800 km2 , Vofkori László szerint 
mindössze 10 880 km-. Szerinte a „Székelyföld fo-
galma csak a zárt székely tömböt jelenti". Az itt elő 
magyar lakosság számát 700 ezer főre teszi, bár 
hozzáteszi, a székelység a szorosan vett Székely-
földnél jóval nagyobb területen szóródik szét, a kö-
zeli Barcaság, Kiikiillő vármegye és az egykori 
Torda vármegyéhez tartozó Felső-Marosmente 
magyarsága szintén jórészt székely eredetű. Benkő 
Loránd szerint a székely eredetű magyarok számát 
szerte a világban 1 milliónál is többre becsülhetjük, 
azaz szülte minden tizedik magyar ember székely. 

Még ha Aranyosszék 350 km2-es területét ma 
már nem is tekintjük szorosan a Székelyföld részé-
nek, a többi esetben véleményem szerint kevéssé 
változott a történelmi Székelyföld területe. A gyi-
mesvölgyi falvak 1952-ben történt Moldvához csa-
tolása vagy az Udvarhelytől 1968-ban Brassó me-
gyéhez került néhány falu a célzatos, megosztó, a 
magyarság számarányát csökkenteni akaró román 
közigazgatási gyakorlat eredménye, amit nem kel-
lene nekünk is elfogadnunk, ezáltal leválasztani 
azokat a Székelyföldről. Azon is lehetne vitatkozni, 
hogy a több mint kétszáz éve román többségű 
Bodza-vidéke, mely a történeti Székelyföldhöz tar-
tozott, s Orbán Balázs is részletesen ismerteti, ma 
már miért nem része a Székelyföldnek. Más kérdés, 
hogy Maroshéviz korábban sem tartozott a törté-
neti Székelyföldhöz, csak 1968-ban csatolták az 
akkor létrehozott Hargita megyéhez. 

A szerző azonban nemcsak az általa szűken ér-
telmezett székelyföldi területrészre kalauzol, 
hanem túllép ezen, és röviden bemutatja Ara-
nyosszéket, az említett vitatott területeket is, sőt 
még a Barcaság néhány közeli településére is kitér. 
Az útikönyv rendkívül alapos helyismeretről és a 
szülőföld szeretetéről tanúskodik. A nagyszabású 
mű méltó folytatása Orbán Balázs 130 évvel ez-
előtt kiadott művének, sokakat késztethet arra, 
hogy elinduljon felfedezni Székelyföldet, csodás 

természeti ritkaságait, fenyvesekkel borított hegye-
it, fürdőit, gyógyító borvizeit, kisvárosait és szé-
kelykapus falvait, erődtemplomait, várait és kasté-
lyait, a székely nép hagyományait, és megismerje 
mai életüket (Budapest, 1998). 

Udvarhelyi Nándor 

Erdélyi m ű e m l é k e k 

Minden nemzet, nép esetében elsőszámú létfel-
tétel, hogy önmagát ismerje. Ehhez szükséges, 
hogy őseinek halálával, így saját születésével tisz-
tában legyen; múltja ekképp válik kúttá, melyből 
erejét meríti. Különösen fontos ez azon közösségek 
számára, melyek a jelent nehezen élik meg: szét-
morzsolódtak, asszimilálódtak vagy beolvadófél-
ben vannak, az anyaországtól leszakadtak, föld-
rajzilag elhatárolódtak. Ebben a megközelítésben 
Erdély életében is fontos minden kapaszkodó. 
Mikó Imre, az 1859-ben megalakult Erdélyi Múze-
um Egyesület alapítója és első elnöke külön felhív-
ta a figyelmet arra, hogy próbáljuk védeni és men-
teni az elődök által ránk hagyott értékeket, mert lé-
tünk jogosultságát ezek bizonyítják a legjobban. 

A műemlékvédelem elsősorban szakmai fel-
adat, de az össztársadalmi támogatás is szükséges. 
Tudatosítani kell, hogy mindenki kötelessége a 
múltból öröklött értékeket átadni az utókornak. Ez 
történhet bármüyen formában: nyomtatványon, 
egy honismereti tábor előadásán, kiállításon, sze-
mináriumon. Az EME Műszaki Tudományos Sza-
kosztálya ebben a szellemben gondolt egy sorozat-
kiadványra, így 1993-ban Építő-Szerelő csoportjá-
nak gondozásában megjelent az Erdélyi műemlé-
kek első füzete. A szilágysomlyói Báthori várral in-
dult a sorozat s azóta több mint harminc helység 
magyarvonatkozású műemlékét foglalja magában. 
Az első 11 füzet a sepsiszentgyörgyi Castrum 
Könyvkiadónál jelent meg; az EME gondozását az 
5.-től a 8.-ig a magyar Művelődésügyi és Közokta-
tási Minisztérium támogatta. A következő három 
számot a Pro Transsylvania Eficaci Alapítvány je-
lentette meg, majd a 12. számnál ezt a szerepet át-
vette az Erdélyi Műemlék-Restaurátorok Egyesüle-
te, valamint a Transsylvania Trust Alapítvány és 
azóta a Utilitas Kiadónál látta meg a napvilágot a 
sorozat többi része. A lelkesedést és a szakértelmet 
bizonyítja, hogy a korábbi évek 2-5 füzetes termé-
séhez viszonyítva 1996-ban már 15 műemlék leírá-
sa került nyomtatásba. Ennek az is lehet a magya-
rázata, hogy a - 17-től 25-ig sorszámozott - füzetek 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
(valamint a helyi érdeklődésű civilszervezetek, 
egyházközségek) bábáskodásában részesültek a 
Magyar Reformátusok III. Világtalálkozója alkal-
mából. Ez a nyolc füzet kizárólag református mű-
cmléktemplomokat mutat be. 

A címlapon a műemlékek homlokzata, bejárata 
látható, a felső sarkok egyikében pedig Erdély hét-
váras címere. A címlap belső oldalán Románia mi-
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niatűr térképén piros pont tájolja az adott régiót és 
egy grafikus közúti térkép segít a megközelítés-
ben. Az Utilitas Kiadó ezeket a grafikus térképeket 
az Erdély-térkép idevonatkozó részleteire cserélte 
- ezek nemcsak a közutakat, de a domborzati for-
mákat, a távolságokat is jelzik. A könnyen megta-
lálható városok (Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvá-
sárhely stb.) esetében ez az oldal a műemlék szű-
kebb környezetét (városrész, utcanevek) ábrázolja. 

A rövid föld- és természetrajzi bevezető után a 
műemlékek létrejöttének, alapításának körülmé-
nyeivel ismerkedhetünk meg. Ez az esemény tá-
gabb történelmi keretbe ágyazott. Erdély históriá-
jának nem csak egyetlen részletével foglalkozik a 
szerző', mivel ezen műemlékek esetében több szá-
zéves múltról van szó; különböző korok tükrében 
követhetjük végig az épületek sorsát. A helytörté-
neti vonatkozások régészeti és gazdag dokumentá-
ciós kutatásokra támaszkodnak. A második rész a 
műemlék leírása. A részletes bemutatás nyelveze-
tének érthetősége szakmai felkészültséget igényel 
- a szöveg annak nyújt igazi támpontokat, aki be-
hatóbb művészettörténeti vizsgálódásba kezd. 
Végül a műemlék jelenlegi állapotára, működésére 
találunk utalásokat. Itt olvashatunk megóvott 
vagy sikeresen restaurált és sorsára hagyott, le-
pusztult várakról, kastélyokról. A templomok 
megőrzésére, javítására az erdélyi magyarságban 
mindvégig megvolt a hitből táplálkozó akarat és 
erő. Az iskolákat, múzeumokat működtető épüle-
teket is valamelyest óvta rendeltetésük. A többé-
kevésbé romos állapotban található várfalak és 
bástyák mellett azonban találunk olyan műemlé-
keket is, amelyek újjáépítésére eddig nem történt 
semmiféle gyakorlati lépés. 

A felhasznált irodalom leggyakrabban Orbán 
Balázs, Kelemen Lajos, Entz Géza, Balogh Jolán, 
Kővári László és Bunyitai Vince munkáit tartal-
mazza. Az utolsó oldalon az 5. füzettől (Torockó) 
kezdve angol nyelvű összefoglaló olvasható. A 
székelyzsombori parasztvár rövid ismertetése 
négy (román, német, angol, francia) nyelven is 
megjelenik, de ez nem válik folyamatossá és egy 
ilyen nemzetközi kivonattal csak a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium bemutatásánál találko-
zunk ismét. Mindenképp hasznosnak bizonyulná-
nak a külföldi turisták, valamint azok számára, 
akik más országból érkező vendégeket kalauzol-
nak e tájon. 

A hátlap belső oldalán a műemlékek alaprajza 
található. Az első füzetekben ezek az ábrák néhol 
hiányosak, nincs feltüntetve lépték, a tájolás és ese-
tenként nem társul hozzájuk semmilyen magyará-
zó szöveg, amely legalább a főbb épületrészeket je-
lölné. A 10. füzettől az alaprajzok elrendezésének 
egységesítése figyelhető meg. Ezeken a rajzokon 
más és más színekkel tüntették fel a műemlékek 
különböző korszakokban épült részeit. így köny-
nyebben vizsgálható a főbb művészeti irányzatok 
hatása és a helyi építészeti szokások, hagyomá-
nyok ötvöződése. Művészettörténeti szempontból 
nyilvánvaló, hogy Erdély építészetét a nyugati ha-

tások befolyásolták, amelyek keveredtek az itteni 
igényekkel, lehetőségekkel és jellegzetességekkel. 
A műemlékek tehát a gótika, a reneszánsz, a ba-
rokk és az azt követő ismétlődő építészeti stílusok 
jegyeit viselik magukon. Építésük sok esetben éve-
kig tartott, átalakításuk pedig évtizedekig is elhú-
zódott. Az újjáépítés során a korszak divatos stílu-
sa volt a meghatározó: a régi épület elemeit meg-
hagyták, az új divat részévé tették. Példaként em-
líthető az ákosi református templom. A háromaj-
tós, téglából épített műemléket a század elején 
Schulek Frigyes restaurálta, így a bencés reform-
építészetet jellemző vonások olyan románkori ki-
egészítőkkel keveredtek, amelyek azelőtt nem lé-
teztek (Id.: a félköríves karzat). A kolozsvári Farkas 
utcai református templom, a több mint ötszáz éves 
gótikus épület is magán visel reneszánsz jegyeket, 
ha a két oldalsó bejárat fogrovatos portáléit, a 
padok párkányát, tagolását vagy az orgonakarzat 
felső stallumának díszeit vizsgáljuk. 

Megállapítható tehát, hogy minden kor értékes 
részekkel egészíti ki az alkotást, a nyugati irányza-
tok mellett azonban nem feledkezhetünk meg a 
népi építészetről sem. A Torockót ismertető füzet 
olyan jellegzetes, múltját tekintve a XVIII. század-
ban gyökerező építészeti stílust mutat be, melynek 
megőrzése műemlékvédelmi szempontból ugyan-
olyan fontossággal bír, mint a templomok, várak, 
kastélyok restaurálása. 

A hátlap az épületek egy-egy jellegzetes részét 
(kastélyudvar, templommennyezet, szószék, folyo-
só) emeli ki. A jelenlegi állapot egyes részleteit fi-
gyelhetjük meg a viszonylag épségben konzervált 
értékek láttán káprázatta!, örömmel, a romos emlé-
keket nézve, szomorúsággal eltelve. Itt döbbenünk 
rá, hogy az akarat és erőforrások hiánya milyen 
pusztítást végezhet néhány évtized alatt. 

A bonchidai Bánffy-kastélyt visszavonuláskor 
gyújtották fel a német csapatok 1944-ben és azóta 
egyre inkább magába roskadt. Az épületről Bíró Jó-
zsef 1935-ben még leírta, hogy: „...féltő szeretettel, 
gonddal őrizték s istápolták minden egyes kövét, 
szobrát, műtárgyát", de a csillogásról, belső gaz-
dagságról már csak fényképeken győződhetünk 
meg. Az összehasonlító képek híven tükrözik a 
több mint 50 éves magárahagyottságot. B. Nagy 
Margit a Várak, kastélyok, udvarházak című, 1973-
ban megjelent könyvében beszél a helyreállítás 
megkezdéséről, de a falu kezelésébe került épüle-
tet háztáji építkezésekre hordták szét, s a díszud-
var attikáját ékesítő szobrokat többnyire összetör-
ve a kolozsvári múzeumokba szállították. 

A bonchidai kastélyhoz hasonlóan számos mű-
emlék vár még felújításra Erdélyben. Ezen a téren a 
politika nem éppen magyar műemlékbarát jellegé-
vel, a csekély szakembergárdával és nem utolsó 
sorban az anyagi források hiányával kell számolni. 
Előrelépésnek számítanak azon szervezetek kezde-
ményezései, amelyek a határon túli kapcsolatok se-
gítségével próbálnak támogatást szerezni. Megem-
líthetjük Torockó és Énlaka példáját, mely falvak az 
EMRE és a Transsylvania Trust Alapítványon ke-
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resztül sikeresen pályáztak Budapest V. kerületé-
nek Lipótvárosi Önkormányzatánál, így évről-évre 
jelentős pénzösszegekhez jutnak azáltal, hogy az 
itt lakó emberek mindmáig a hagyományos építke-
zési stílust és a helység évszázados arculatát őrzik. 
Szintén az előbb említett két civilszervezet próbálja 
pótolni a szakemberek műemlékállományhoz vi-
szonyított nagyon alacsony számát ez év októberé-
ben indult magyarnyelvű műemlékvédelmi szak-
mérnökképző tanfolyamával, amely a magyaror-
szági Művelődési és Közoktatási Minisztérium Ha-
táron Túli Magyarok Főosztályának a támogatását 
élvezi. 

Mindez bizonyítja, hogy Erdélyben is akadnak 
emberek, akiknek lelkében elindult az a folyamat, 
mely a műemlékek megőrzésének fontosságát tu-
datosítja. E folyamat kontinuitásában segít az Er-
délyi műemlékek sorozat. Kovács András lektor, 
Szabó Zsolt felelős szerkesztő, valamint a többi 
munkatárs igyekezete tehát nem hiábavaló. A soro-
zat ugyan nem teljes és sokáig nem válhat azzá, 
mivel Erdélyben még szinte megszámlálhatatlan 
műemlék vár bemutatásra. 

A bemutatás egy-egy műemlékre vonatkozik, a 
szöveg tehát sokkal inkább koncentráltabb és rész-
letesebb, mint egy egész országot vagy tájegységet 
bemutató könyv tartalma. Az Erdélyi műemlékek 
esetében jóval nagyobb szakmai értékkel bíró soro-
zatról van szó. A különálló füzetecskék gyakorlati 
haszna, hogy az adott helyszíneken egyenként elő-
halászhatok, az igényes borító és a minuciózus is-
mertetés, a fényképek és a grafikák pedig lehetővé 
teszik, hogy kiválasszuk „kedvenc" műemlékein-
ket. így az Erdélyben való barangolás nyomvona-
lát akár ennek alapján is meg lehet tervezni, hogy a 
látogatásra legérdemesebbnek tartott helyszínek 
jelöltessenek ki a felkeresésre. Az Erdélyi műemlé-
kek segítségével sok szépet és hasznos tudnivalót 
ígér ez az út. 

Isten hozott Erdélyben mindenkit! 
Tófalvi Zselyke-Dénes Attila 

Az Erdélyi Műemlékek sorozat eddig megje-
lent füzetei: 1. Báthory várkastély (Szilágysomlyó) 
- Kovács András, 1993; 2. Evangélikus templom 
(Beszterce) - Kovács András, 1993; 3. A Farkas utcai 
református templom (Kolozsvár) - Kovács András, 
1993.; 4. Ferences kolostor (Déva) - Kovács András, 
1993; 5. Torockó régi építészete - Furu Árpád, 1994.; 
6. Nagyajta - Református templomerőd - Tüdösné 
Simon Kinga, 1994.; 7. Vártemplom és a vár (Maros-
vásárhely) - Tank Sándor, 1994.; 8. Nagybányai 
„Mária halála" templom - Milru Ildikó, 1994.; 9. lly-
lyefalvi református vártemplom - Gyöngyössy 
János, 1994.; 10. Bonchida - Bánffy kastély - Kovács 
András, 1995.; 11. Székelyudvarhelyi János kápolna 
- Tibód Levente, 1995.; 12. Somlyóújlak református 
templom - Zsigmond Attila, 1996.; 13. Fogarasi vár-
kastély - Kovács András, 1996.; 14. A csíkszeredai 
Mihi vár - Mihály Zita-Szőcs János, 1996.; 15. Szent 
János templom (Csíkszereda) - Saradi Sebestyén \ó-
zsef, 1996.; 16. Parasztvár (Székelyzsombor) - Fülöp 

Károly, 1996.; 17. Református templom (Micske) -
Dukrét Géza, 1996.; 18. Református templom (Ákos) 
- Kiss Imoln-Tóth Géza-V. Ivor, 1996.; 19. Reformá-
tus templom (Hadad) - Emődi Tamás, 1996.; 20. Re-
formátus templom (Szolárd) - Borzósi Gyula-Emó'di 
Tamás, 1996.; 21. Református templom (Szilágycse-
hi) - Emődi Tamás, 1996.; 22. Református templom 
(Székelyhíd) - Gavrucza Emese-Emó'di Tamás, 1996.; 
23. Szilágynagyfalusi református templom - Emó'di 
Tamás-Majori Miklós, 1996.; 24. Lánczos templom, 
Szatmárnémeti - Bare Csaba, 1996.; 25. A nagyvá-
rad-olári református templom - Péter 1. Zoltán, 
1996.; 26. A gyulafehérvári Szt. Mihály Székesegy-
ház - Kovács András, 1997.; 27. Római katolikus kál-
vária templom - Kovács András-Kádár István, 1997.; 
28. A Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed - Kriz-
bai Jenő, 1997. Megjelenés alatt: Bánffyhunyadi re-
formátus templom; Piarista templom, Kolozsvár. 

Esztergom v á r m e g y e nemes i k ö z g y ű l é s i 
j e g y z ő k ö n y v e i n e k regesztái I. 
1638-1702 

A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár hosz-
szabb távra tervezett forráskiadvány-sorozatának 
most megjelent első kötete új típusú munkának 
számít az intézmény által kiadott művek között. 
Abban az értelemben feltétlenül, hogy amíg az 
1982 óta megjelentetett évkönyvek (legutóbbi 1995-
ből) a levéltári munkatársak tudományos dolgoza-
tait sorjázták, addig e legfrissebb publikáció erede-
ti történeti forrásokat tesz hozzáférhetővé mind a 
kutatók, mind az érdeklődők számára. Jelen kötet 
nem egyedülálló abban az értelemben, hogy a me-
gyei levéltárak feudális kori iratanyagának legérté-
kesebb részei, az egykori vármegyék köz- és kis-
gyűlési jegyzőkönyvei regeszta szintű feldolgozá-
sainak publikálása már az 1980-as évek elejétől 
megindult. 

Az immáron országos méretűnek tekinthető 
munka legújabb fejezete a Komárom-Esztergom 
Megyei Levéltár őrizetében töredékesen fennma-
radt két jegyzőkönyv 1628-1659 és 1691-1702 kö-
zötti évekből összesen 718 db napirendi pontot fel-
ölelő bejegyzéseinek tartalmi kivonatát közli Kán-
tor Klára főlevéltáros összeállításában. 

A mű az előforduló összes ügy rövid tartalmi ki-
vonatait, regesztáit abban a sorrendben tartalmaz-
za, ahogyan ezeket eredetileg feljegyezték. A kro-
nológiai sorrendet ott is helyreállították, ahol az 
valamilyen oknál fogva nem állt fenn. A regeszták 
közlik az itt szereplő valamennyi személy- és hely-
nevet, köztük ma is meglévő, illetve már elpusztult 
falvakét (Id. térkép), peres ügyek tárgyát, a társa-
dalom, a politikai élet, a gazdaság, a had- és műve-
lődéstörténet tárgykörébe tartozó adatokat, ténye-
ket. A közgyűlési bejegyzések eredeti nyelve kis ki-
vétellel a latin, a néhány magyarul írott mondatra 
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külön is utal a szöveget gondozó, - ezek azonban 
sajnos nem tekinthetők nyelvemlékeknek. 

E változatos tartalmú anyagból ki kell emelni a 
királyi és nádori leiratokat, amelyekből elsősorban 
a kutatók nyerhetnek képet arról, hogy a rendi al-
kotmányhoz ragaszkodó megyei nemesség és a 
Habsburg abszolutizmus viszonya miként alakult, 
főként a XVII. sz. végén. Ezen túlmenően a nemesi 
felkelések, adóügyek, a vármegye belső életé-
vel, igazgatásával kapcsolatos ügyek, nemesség ki-
hirdetések fontos és eleddig igen korlátozottan 
hozzáférhető adalékokat tartogatnak a helytörté-
nészeknek és a legszélesebb érdeklődői körnek. 

A mű közigazgatás-történeti bevezetőjéből kide-
rül, hogy mennyire egymásra utalva éltek a szom-
szédos vármegyék a „török torkában". Esztergom 
vármegye közigazgatása 1543 után Komáromban 
működött, 1620-tól Érsekújvárra tette át székhe-
lyét, 1663-1683 között ismét Komáromban, majd 
Esztergomban tartotta üléseit. Új adat, hogy az 
esztergomi Vármegyeháza már az 1690-es évektől 
fennállt. A kötet bevezetője szól a nemesi közgyű-
lés működéséről, valamint összefoglalja a kötet 
használatához nélkülözhetetlen technikai tudniva-
lókat. A vármegyei közgyűlések időrendi mutatója 
és a megyei tisztségviselők nevét és pozícióját leíró 
archontológiai összeállítás jó kiegészítések. Apró 
megjegyzés, de nem hallgathatjuk el, hogy a hely-
történeti irodalomjegyzékbe talán fel lehetett volna 
venni az ott is szereplő Takáts Sándoré mellett a 
szintén neves, ugyancsak a megyéhez köthető 
tudós turkológus Fekete Lajosnak legalább egy 
művét. 

E gazdag és sokrétű anyagban a gyors tájékozó-
dást segíti a kötet végén található hely- és személy-
név, valamint tárgymutató. Ezt szlovák és német 
nyelvű rezümé, illusztrációk jegyzéke követi, ame-
lyet Esztergom vármegye hatóságának működési 
területe 1638-1702 című térkép, rajta a regeszták-
ban szereplő helységnevekkel egészíti ki. 

A kötetben található ábrák, aláírások, pecsétek, 
metszetek, facsimile lapok fekete-fehér reproduk-
ciói is szemléletesek. Mindezek emelik a már emlí-
tett Kántor Klára főlevéltáros és a két másik kötetet 
jegyző, itt lektorként működött Turbuly Éva által 
reprezentált szakmai színvonalat. 

Dr. Horváth Gézei 

Sárospatak és Sátoraljaújhely környéke 
Pesty Frigyes helynévtárában 

Pesty Frigyes 1864. évi, Erdélyre és az akkori 
Magyarországra kiterjedő óriási vállalkozását (ösz-
szegyűjteni a haza helyneveit) aligha kell méltatni, 
hiszen egy ilyen hatalmas anyag önmagáért beszél. 
Eddig több megye leírása látott napvilágot -
magam a történelmi Bereg, Szatmár, Ugocsa és 
Ung megye anyagát tettem közzé, így némi rálátá-
som van a munkára. Ám nem feltétlenül kell me-

gyékben gondolkodni, hiszen a kisebb lejegyzések 
publikálása is fontos. Kováts Dániel érdekes motí-
vumot választott: két város környékének falvait 
írta le. Nehezítette munkáját, hogy a helységek 
akkor három megyében feküdtek: Abaújban 19, 
Szabolcsban 3, Zemplénben 26, összességében 58 
település. Napjainkra ez a szám csökkent, hiszen 
azóta községegyesítések történtek, illetve Sárospa-
takhoz és Sátoraljaújhelyhez csatoltak falvakat. így 
pl. Sárazsadány alatt találjuk meg Arbonyazsa-
dányt és Bodrogsárát, illetve Sátoraljaújhely alatt 
Károlyfalvát, Rudabányácskát és Hosszúlázt. Mai 
nevén van a sorrendben pl. Hercegkút, az egykori 
Trauconfalva. Érdekesség, hogy a mai Vilyvitány 
eredetileg két megye területén volt: Vily Abaújban, 
Vitány pedig Zemplénben. Természetesen míg ez 
összeállt, s a pontos azonosítás megtörtént, ha nem 
is nehéz, de aprólékos munkát követelt. Három 
mai község nem szerepel: Nyíri (nem küldte vissza 
az íveket), Györgytarló és Tiszacsermely pedig XX. 
századi alapítás. 

Miként az előszóban olvashatjuk, a szerző mik-
rofilmekről olvasta le az egyes községek leírásait, 
ez esetünkben 6 tekercsen van szétszórva. Aki már 
olvasott hasonlót, tudhatja, hogy mennyire szem-
rontó, fárasztó munka ez. Arról nem is beszélve, 
hogy helységenként más és más íráshoz kell a le-
jegyzőnek hozzászoknia. Némelyik könnyedén ol-
vasható, de vannak olyanok is, amelyeknek a leírá-
sa napokat vesz igénybe. Erinek oka lehet a csúnya 
írás, másrészt pedig a halvány tinta. Azt hiszem, 
senki sem irigyelheti a közzétevőt. Nyomtatva na-
gyon is egyszerűnek tűnik. 

Kováts Dániel a leíráskor nyilván megyék sze-
rint haladt. A Bevezetésben közli Pesty Frigyes kér-
dőpontjait, hiszen az olvasó aligha értené a leírá-
sokban levő sorszámokat. Hallatlanul precíz 
munka. Természetesen ragaszkodnia kellett az ak-
kori jegyzők helyesírásához - azaz nem javította a 
hibákat, hiszen akkor a filológiai hitelt sértette 
vobia meg. S azt is el lehet mondani, hogy a techni-
kai szerkesztőnek sem volt könnyű a dolga. A szer-
ző minden helység után a „Jegyzetekben" közli a 
pontos lelőhelyet lapszám szerint, a községnév je-
lentését, esetlegesen további információkat is ad -
mindezekkel a táj kutatóinak kíván segítséget 
nyújtani. Illusztrációkat is bőven találunk a kötet-
ben: kisebb részben kópiákat a Pesty-féle anyagból, 
nagyobb részben az illett' helység régi térképét 
vagy annak egy-egy részié ét. 

A könnyebb eligazodás kedvéért a kötetet hely-
névmutató, a leírásokban szereplő személyek mu-
tatója, továbbá a környéket bemutató térkép zárja. 

Hibának legfeljebb azt lehet felróni, hogy hiány-
zik Kenézlő és Zalkod 1864. május 28-ról keltezett 
leírása, mindkettő 5-5 helynevet tartalmaz. Úgy 
látszik, hogy Nyitray Sámuel, a dadai járás szolga-
bírája a kisterjedelmű szöveggel nem volt megelé-
gedve, s terjedelmesebb - a kötetünkben szereplő -
leírásra kötelezte Kriston Lajos körjegyzőt (a Sza-
bolcstól Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez csatolt 
helységek leírását A Herman Ottó Múzeum Év-
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könyve XXXIII-XXXIV. 1996. 339-347. lapjain kö-
zöltem). Ez a hiány a munka értékén nem változtat 
semmit, hiszen a jegyző az első változatot annak 
rendje s módja szerint beleépítette a másikba. 

Mindent összevetve, Kováts Dániel derekas 
munkát végzett, hasznos könyvet adott a kutatók 
és a téma iránt érdeklődők kezébe. S azt is elmond-
hatjuk, hogy honismereti „térképünkön" egy fehér 
folttal kevesebb lett. Hogy a leírások minőségben 
eltérnek egymástól, arról csakis a jegyzők tehetnek, 
hiszen nekünk több mint 130 év távlatából - akár 
tetszik, akár nem - azt kell elfogadnunk, amelyeket 
ők akkor és ott fontosnak tartottak. 

A 200 oldalas könyvet a Kazinczy Ferenc Múze-
um adta ki III. Füzeteként Sátoraljaújhelyen 1998-
ban. 

Mizser Lajos 

N Ó V Á K LÁSZLÓ: 
Egy nagykőrösi vadász főhadnagy 
v i s s zaemlékezése az 1848/49. évi 
szabadságharcra 

Minden jubileumi megemlékezésnek van olyan 
haszna is, hogy eladdig ismeretlen, vagy nagymér-
tékben elfelejtett, a közgondolkodásban helyet 
nem kapott, forrásként használható emlékiratokat, 
naplókat, feljegyzéseket fedeznek fel, tesznek köz-
zé s ezzel is igyekeznek a kérdéses eseményről, fo-
lyamatról, személyről vagy személyekről tudotta-
kat gazdagítani. Természetesen ritkán, egyes ese-
tekben pedig már nem is lehet nagyjelentőségű, a 
kérdéses tárgyról tudottakat megváltoztató erejű 
irományt, emléket találni. De ez egyáltalán nem je-
lenti azt, hogy akkor ne is kutassunk ilyen ismeret-
len, vagy kevéssé ismert „források" után; hanem 
éppen ellenkezőleg, keresnünk, kutatnunk kell 
minden emlékezés, feljegyzés, napló stb. után. 
Mert ha az ismert tényeket, megállapításokat gyö-
keresen nem is változtatják meg, arra alkalmasak, 
hogy a részleteket, a mindennapi eseményeket, vé-
lekedéseket valamilyen vonatkozásban kiegészít-
sék, magyarázzák, finomítsák. Ezek a későn felfe-
dezett és publikált emlékezések éppen a helytörté-
neti tájékozódás terén jelentősek. 

Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc-
nak nagymennyiségű, eléggé differenciált és zömé-
ben értékes napló-, emlékirat-, feljegyzés stb. iro-
dalma van. Legnagyobb íróink, tudósaink, művé-
szeink mellett számtalan, az eseményekben részt-
vevő katona, tisztviselő, közigazgatásban, iskolá-
ban dolgozó ember, pap, tanító, iparos-kereskedő 
hagyott hátra ilyen vagy olyan feljegyzést, naplót, 
emlékiratot, amelyek legtöbbjét már réges-régen 
kiadták. Homályban igazán csak kevés maradt. 
Mint például a szabadságharcot megsebesüléséig 
végigküzdő Szalay József emlékiratai. 

A nagykőrösi (abonyi) nemesi származású Sza-
lay József Abonyban, a szülői háznál „priváta" is-

kolázott, iskolai képzését tekintve Nagykőröshöz, 
Kecskeméthez, Debrecenhez kötődött, s mint po-
zsonyi jurátus, 17 éves korában, nagy nehezen 
megszerzett szülői engedéllyel katonának állt. A 
fiatalember lelkesedése leküzdött minden ellenér-
zést és mindjárt a legveszélyesebb helyekre osztot-
ták be, mint például a Délvidékre a felkelt szerbek 
ellenébe, Futak megtartói közé. Lelkesedése, kép-
zettsége, rokonszenves, szerény egyénisége, roko-
ni kapcsolatai és némi katonai sikerei következté-
ben hamarosan megkedvelték, rokonszenveztek 
vele, Dembinszky és Lázár Vilmos kedvence lett. 
Komolyabb feladatokat is bíztak rá, futárszolgála-
tot látott el a Fővezérség, a Debreceni Kormány, il-
letve az 1849. évi délvidéki (Nagyvárad, Arad, Sar-
kad, Gyula), a tiszántúli (Törökszentmiklós, Mező-
túr) csapatrészek, parancsnokságok között. 

Szalay visszaemlékezései abban különböznek 
más emlékiratoktól, hogy mivel kezeit elveszítette, 
jóval felépülése és a szabadságharc befejezése után, 
tollbamondva készíttette el. Ez a kényszerű mód-
szer önmagában is sok kételyt támaszthat, de ha 
azt a sajnálatos körülményt is figyelembe vesszük, 
hogy leírója egy képzetlen, tájékozatlan, a helyes-
íráshoz mit sem értő, végeredményében művelet-
len ember volt, könnyebben érthetjük meg, ho-
gyan, s miért maradt Szalay József emlékirata - ha 
szűkebb körben tudtak is róla - a legutóbbi időkig 
ismeretlennek. Még annak dacára is, hogy az akkor 
elkészült emlékiratot 1888-ban, a LIazánk című fo-
lyóirat részletekben közölte. 

Szalayt 1849 nyarán a Keleti-Kárpátokba, Bártfa 
környékére vezényelték, a betörő orosz csapatok 
szemmeltartására és előrehaladásukban való aka-
dályozására. Feltartóztatásról szó sem lehetett, 
mert a betörő oroszok óriási számbeli fölényben 
voltak és fegyverzetük is jobb volt, mint a magyar 
katonaságé. Mindmáig nem tisztázott módon Sza-
lay József, talán utasítás, sőt engedély nélkül embe-
reivel megtámadott egy nagyobb, járőröző kozák 
csapatot. A támadás tragikus véget ért, mert a ko-
zákok 1849. június 19-én szétverték a kisszámú 
magyar csapatot. Szalay Józsefet is súlyosan meg-
sebesítették. Azonban nem halt meg. Bajtársai ön-
feláldozó segítségével elmenekítették a csatatérről 
és végül is Eperjesre vitték, ahol a város áldozatos, 
nemes hölgyeinek bújtatása és gondozása követ-
keztében életben maradt, de örökre csonka, rok-
kant, székhez kötött ember lett. Rokkantságából fa-
kadó elkeseredését csak fokozta lelkiismeret-fur-
dalása, amit azért érzett, hogy az ő meggondolat-
lansága, hősködése okozta a kis csata elvesztését, 
jó néhány katonatársa halálát, ahogy azt hangoz-
tatták is. Holott, már akkor igyekeztek megnyug-
tatni, hogy az oroszok az ő állítólagos hősködése 
nélkül is megtámadták, lerohanták volna őket és 
akkor veszteségeik még nagyobbak lettek volna. 

Emlékiratában beszámol a forradalom és sza-
badságharc katonai rendjéről, rendszeréről, a ve-
zetők személyiségéről, a kiképzésről, a fegyverzet 
alakulásáról, a megjárt városok életéről, a kiterjedt 
rokonság és a bihari-szatmári-beregi, illetve Pest 
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megyei nemesség, a megyei közélet alakjai élet-
módjáról. Számos olyan motívumot lejegyzett és 
megó'rzött számunkra, amilyenek másutt nem ma-
radtak fenn. 

Az emlékiratot 1946-ban vásárolta meg Nagykő-
rös városa a nagykőrösi Arany János Múzeum szá-
mára, ma is a Múzeum Történeti Dokumentációs 
Adattárában van: 75.2.1. leltári számon őrzik. Itt 
hívta fel magára Nóvák László múzeumigazgató 
figyelmét, aki aztán ki is adta. Nóvák László fel-
használta a kiadás adta lehetőséget arra, hogy 
Nagykőrös városa 1848-1849. évi történetét nagy 
részletességgel megírja, s mintegy bevezetőként 
közre is adja. A város történetének feldolgozása 
abból a szempontból sem volt hiábavaló, hogy az 
emlékirathoz feltétlenül szükséges történeti, hely-
történeti jegyzetekhez így könnyen és nem külön 
munkával hozzájutott. Magát a kiadást jónak, 
hasznosnak, sőt szükségszerűnek minősíthetjük, 
még akkor is, ha a helyesírás, a szószerinti közlés 
vonatkozásában kétségeink vannak. 

Összegezve: Szalay József majdnem ismeretlen 
emlékiratának kiadása nemcsak az 1848/49-es ku-
tatásoknak válik hasznára, hanem helytörténeti je-
lentősége is nagy. Bízunk benne, hogy az emlékirat 
kiadása sok tekintetben meg fogja termékenyíteni 
a nngykőrösi-kecskeméti-debreceiii helytörténeti 
kutatásokat, és elő fogja segíteni 1848/49 helyi tör-
ténetének jobb megismerését. (Arany János Múzeum 
KismonográfiAi 11. Nagykőrös, 1998.) 

Dankó Imre 

SAS PÉTER: 
A kolozsvári Szent Mihály t emplom 

Kolozsvár legfőbb ékessége századok óta a főté-
ri Szent Mihály plébániatemplom. Örvendetes, 
hogy hatvankét év után - hiszen Grandpierre Edit 
hasonló című kis könyve réges-rég bibliofil ritka-
ságnak számít - végre újból megjelent egy kor-
szerű, jól dokumentált és népszerűsítő stílusban 
megírt kismonográfia Kolozsvár legimpozánsabb, 
mondhatni jelképértékű műemlékéről. 

Merész tettnek számít Sas Péter művészettörté-
nész vállalkozása, hogy hatszáz évet átívelő „idő-
utazásra" invitálja a tömören, célratörően, de 
hál'istennek olvasmányosan (is) megfogalmazott, 
bedekkerszerű könyvének megcélzott közönségét. 
Mert a változatos és sokszor kegyetlen erdélyi tör-
ténelemben a város - és benne a Szent Mihály 
templom - sem kerülhette el soha a sorsát, amelyet 
az idő változása kirótt rá. Komoly, elmélyült kuta-
tómunka, s a források alapos tanulmányozása sejt-
hető a leírt sorok mögött. Talán ez is az oka, hogy 
ilyen sokáig kellett várnunk megjelenésére. 

A könyv hármas tagolású beosztása kitűnően 
eleget tesz az áttekinthetőség követelményének. 

Építészet történei és a korabeli állapot leírása alcímen 
imponáló tárgyismerettel, részletesen taglalja a ho-

vatartozása körüli csatározásokat, a mai alakjában 
és környezetében való megjeleníthetőségnek hosz-
szadalmas küzdelmeit. Szóban és képben egyaránt 
sikerül szemléletesen bemutatnia a mértéktartó 
büszkeséggel magasba törő, gótikus-neogótikus 
stílusú istenházát. Szövegközi képanyaga - csak-
úgy, mint a kötethez függelékként csatolt, M. D. 
Schiau készítette színes fotók - jól szolgálja a 
szöveg megértését (a barokk beütések összefüggő 
koordinátarendszerbe helyezését is!), hogy vizuá-
lis élménnyel alátámasztva segítse hozzá olvasóját 
a kínált ismeretanyag teljes értékű befogadásához. 

A Művészettörténet és a mai állapot leírása című 
második részben bemutatja a templombelső művé-
szettörténeti emlékeit és értékeit, az első részben 
már megszokott (meg is kedvelt) hitelességre tö-
rekvő, mégsem fárasztó stílusban. Érezhetően arra 
is kiterjed a figyelme, hogy a katolikus szimboliká-
ban kevésbé jártas olvasó számára is megkönnyítse 
a festészeti-szobrászati-belsőépítészeti értékek 
valós tartalmának felfogását, megértését. Noha 
jóval kevesebb (mindössze kilenc) illusztrációt il-
leszt be a leírások alátámasztására, döntésével 
egyet kell értenünk, mert a felirat-idézetek, ha 
szükséges, (ki- egészített) szövegtöredékek, adott 
esetben a latin nyelvű idézetek fordítása is bősége-
sen kárpótolnak az elmaradt rajzokért, s persze 
arra ösztönzik az olvasót, hogy keresse az alkalmat 
„élőben", a helyszínen vizsgálódni. 

Az Adnltár című harmadik rész tulajdonképpen 
tizennyolc nagy fejezetre osztott megbízható - a 
templom építésével és felszerelésével kapcsolatos -
dokumentációt tartalmazza. Külön kiemelendő 
tény, hogy javarésze mindeddig publikálatlan, a 
szerző eredeti vizsgálódásaira alapozott, a szakem-
berek által sem ismert adatokat tartalmaznak. Sok 
archív fotó és kép is itt jelenik meg először. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a kötet egyértelműen 
nyereséget jelent a középkori erdélyi művészet- és 
építészettörténet iránt fogékony, a szakrális épüle-
tek iránt érdeklődő minden rendű és rangú ma-
gyar olvasó számára. Köszönettel nyugtázzuk a 
Szent Mihály egyházközség áldozatvállalását, 
Czirják Árpád érseki helynök-plébános megértő 
támogatását és mindazok hozzájárulását, akik köz-
reműködtek e kötet megjelentetésében. Bízunk 
abban, hogy akár sorozatnyitónak is tekinthetjük, 
amelyet újabb hasonló templomismertetők fognak 
követni. (Kolozsvár, Glória 1998.) 

Gábor Dénes 

SZILÁGYI MIHÁLY: 
A grábóci szerb ortodox kolostor története 

A helytörténész szerző a hatvanas években 
kezdte kereskedelem-történeti kutatásait. Scheiber 
Sándor professzor ösztönzésére foglalkozott a ma-
gyarországi zsidóság XVI1-XV1I1. sz.-ával és meg-
írta a bonyhádi zsidó kereskedők, majd a Tolna 
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megyei zsidó hitközségek történetét. A szerző több 
évtizedes munkája érett be, amikor Schweitzer Jó-
zseffel feldolgozták a Tolna megyei zsidók történe-
tét. Sok-oldalúságára jellemző, hogy példaadó 
módszerességgel kismonográfiát írt Mórágyról, s 
néhány éve immár, hogy a zsidóság, és a reformá-
tus németek után a szerbség múltját kutatja. S íme 
itt a kézzelfogható eredmény, ez az új kötet. 

A kolostor 400 éve a magyarországi szerbség 
több évszázadának esszenciája. Sőt a szerb ortodox 
egyház és a szerb nép históriájának szerves része, 
hiszen 1389. június 28-án, a rigómezei csatában el-
veszett a szerb államiság, a török győzelem követ-
keztében született meg az Ószerbiából menekülő 
szerzetesek alapításában a grábóci anyakolostor a 
dalmáciai Dragovityban 1395-ben. 1585-ben ötdra-
govityi szerzetespap Magyarországra érkezve 
éppen a kis völgységi faluban Grábócon lelt új ott-
honra. 

A szerzőt idézve: „amit az ortodox világban 
Athos félszigeten Nemanja szerb fejedelem 1197-
ben alapított kolostora jelent, azt a szerepet töltötte 
be 1585 óta Eszéktől Győrig a grábóci kolostor, 
mint a szerb kultúra Athénje." A Kárpát-medence 
szerb ortodox papképzésének központja volt, 
mely azt is jelentette, hogy a völgységi kis faluból 
irányították Dél-Dunántúl szerb iskoláit, innen lát-
ták el szerzetesekkel a budai , bácsi, temesvári egy-
házmegyéket, kolostorvezetőket adott a Szerém-
ség és Szlavónia területére, és volt idő amikor a 
püspökök is innen irányították egyházmegyéjüket. 

Szilágyi Mihály széleskörű szakirodalmi alapo-
zással értékelte tárgyának legfőbb forrását A grábó-
ci szent arkangyalok kolostor évkönyvét. A 300 oldalas 
bőrkötésű Letopis-cvkönyv 1585—1781-ig terjedő 
része ószláv nyelven - Cirill és Metód óbolgár-
ómacedón nyelvén - rögzítette az eseményeket. Az 
első krónikása, Pajsije igumen írása egységes. A ké-
sőbbi bejegyzések számos betoldással anonim 
szerzők tollából erednek. Valamennyi a kolostorba 
érkezett latin, német, magyar nyelven írott levelet a 
letopisba másoltak az eredeti nyelven és az akkor 
éppen beszélt szerb nyelven, ezért a szerb nyelv 
fejlődéstörténete szempontjából is hasznos tanul-
mányozása. 

Magyarra fordított szemelvényeket is közöl a 
szerző a letopisból. Elsőrangú forrás, a kolostor ke-
letkezésének körülményeiről tudósít. Nyitva ma-
rad a kérdés, hogy Árpád-kori bencés, vagy koráb-
bi bazilita kolostor és templom freskótöredékeit 
látták-e az alapító atyák a grábóci domb oldalában, 
amikor a szent helyet alkalmasnak találták a meg-
telepedésre. Rövidebb és hosszabb közlések szól-
nak a kolostori cellák, a templom, gazdasági épüle-
tek felépítéséről, a szőlőtelepítésekről. Érzéklete-
sek a törökdúlásról, a kurucok sarcolásáról olvas-
ható szakaszok. 

Az 1690-es Nagy Szerb Költözés idején a szerbek 
egyházi és világi vezetője Csernajevics Arzén ipeki 
pátriárka 3 hónapot időzött Grábócon. Az évkönyv 
tanúsága szerint Péterffy András szekszárdi apát-

tól birtokadományt vett a zárdának, visszakapva a 
török alatt elvesztett földeket. A Rákóczi szabad-
ságharc alatt elüldözött kalugyereket 1711-ben 
Mérey Mihály szekszárdi apát hívta vissza, meg-
erősítve őket korábbi kiváltságaikban és remény-
kedve abban, hogy tekintélyük erejétől a „vadrá-
cok" megszelídülnek. A szerző avatott kalauzolá-
sában kapunk ismertetést a szerzetesi közösség hi-
erarchiájáról és a szerzetesi életről. Forrásértékű 
közlés: A szerb szerzetesek jegyzéke és működésük ada-
tai (1585-1974), és ugyancsak aprólékos kutató-
munka eredménye: A grábóci kolostor elöljáróinak 
névjegyzéke (1585-1974). 

Kvasity Vladimír a korábbi esemény-leírásokat 
1881-ben kiegészítette, koráig írta tovább a króni-
kát. Folytatását Csamprang Stefan a kolostor szer-
zetese végezte el 1957-ben. Babity Alexej pedig ha-
láláig, 1974-ig vezette. Szerb történészek nyomaté-
kosították, hogy a grábóci évkönyv szerzői a szerb 
identitás fenntartói voltak évszázadokon át. A 
szerb nép és egyháza erős egysége összetartó erő 
volt az évszázadok során. A krónika megőrizte a 
zárda vonzásában élő szerb népesség családi, gaz-
dálkodási, vallási és erkölcsi életének alakulására 
vonatkozó ismereteket napjaink emberének. 

Külön fejezetet szentelt Szilágyi Mihály hazánk 
egyik legszebb ortodox szerb egyházi létesítmé-
nyének - a kolostor és a templom - építészeti leírá-
sára. A templombelső, az ikonosztáz, a falfestmé-
nyek világa a vallás-, egyház- és művelődéstörté-
net ötvözete. Élvezetes stílusban kapunk itt alapve-
tő ismereteket az épület kincseiről. A filosz alapos-
ságával rekonstruálta az 1980-ban a Szerb Ortodox 
Egyházművészeti és Tudományos Gyűjteménybe 
elhelyezett grábóci kolostor könyvtárát. 

A szerb egyház és híveinek kapcsolatával foglalko-
zik a kötet második fele. A letopisra és különféle 
más forrásokra támaszkodva színes és sokrétű 
képet fest a szerb egyházi privilégiumokról és ha-
szonvételekről, az egyházi jövedelmekről egészen 
a XVI. sz.-tól a kolostori gazdálkodás megszűnésé-
ig, 1974-ig. A hódoltsági időszakban az egész jog-
élet a szerbeknél is vallási alapon működött. Bírás-
kodási joga volt a szerb ortodox papságnak polgári 
ügyekben is. Az egyházra a szerb népi egység 
megőrzésében meghatározó szerep hárult. „A szerb 
népnek csak egy közös szimbóluma van, nevezetesen a 
nagy és szenl egyház, mely akkor is fennmaradt, mikor 
minden elveszett." - idézi Rajovics pátriárkát Pfeif-
fer János nyomán Szilágyi Mihály. Az egyház fe-
nyítő hatalma az egész élet szabályozójává vált. Ha 
nincs fék - azaz az egyház - elszalad a ló. 

Ebben a fejezetben a szerb ortodox egyházi ide-
ológiára is rávilágít a szerző. A „harmadik Róma" 
- Moszkva - eszméje a törökellenes orosz-szerb 
szolidaritás, illetve a latin ellenreformációs törek-
vések miatt tudatosult a Balkánon és a Szerénység-
ben is. A pécsi püspökök a XVII. század végétől 
meg-megújuló uniós törekvéseivel szemben min-
dig a bécsi udvarban, az uralkodóban kerestek és 
leltek a szerbek menedéket és támogatást. Ez ered-
ményezte a szerb egyházi és világi vezetők auli-
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kusságát, a szerbségnek a magyarországi szabad-
ságküzdelmekben való udvarhűségét, mind a Rá-
kóczi szabadságharcban, múld 1848-49-ben. 

I. Lipót 1690-1691. és 1695. évi kiváltságleve-
leiben megfogalmazódó új szerb autonómiának 
egyetlen privilégiuma volt, ami a magyarországi 
hagyományban gyökerezett. Hunyadi Mátyás 
(1481) és II. Ulászló (1495) rendelkezése, ami a 
szerb ortodox népet kivette a papi tized alól, és el-
rendelte, hogy azt saját papjaik ellátására fordítsák. 

A Szerbek a grábóci kolostor vonzáskörzetében alfeje-
zetben a szerbség társadalmi tagozódásával, a né-
pesség mozgásával, a szerbségnek a XV11-XVII1. 
sz.-i újratelepítésében játszott szerepével, a német 
és a tót telepítések következményeivel, a rácok 
gazdálkodásával foglalkozik a szerző. Érzékelteti, 
hogy a szerbek egyrészt a hódoltsági elpusztult 
munkaerő pótlására, másrészt a katonai elem erő-
sítésére szolgáltak. A grábóci Krónika szerint a grá-
bóci kolostort alapító szerzetesek a Kapos-Kop-
pány mentén találkoztak szerb telepekkel. A tizen-
ötéves háború újabb űrt teremtett a népességben, 
ezt pótolta a XVIII. sz. első harmadában betelepedő 
délszláv népelem. A visszahódító háborúk újra 
gyérítőleg hatottak, az 1690-es szerb költözés 
ebben a században már a második hullámnak bizo-
nyult. A Rákóczi szabadságharc idejének dunántú-
li rácdúlása után Baranya és Tolna megye azzal a 
kérdéssel fordult Eszék várparancsnokához, hogy 
a visszaköltöző rácok fegyveres csoportjaitól ta-
gadja meg a belépési engedélyt, csak békés gazdál-
kodó elemek jöhessenek. A gazdálkodáshoz értő 
rácok jeleskedtek a szőlőművelésben, gyümölcs- és 
kukoricatermesztésben, a méhészetben és jelentős 
állatállománnyal rendelkeztek. Azonban sem ők, 
sem a Felvidékről érkező magyar telepesek nem 
tudták kitölteni a hódoltság támasztotta űrt. A tel-
jes térkitöltés a német telepesekkel ment végbe. 

A Szerb nemzetiségi statisztika Fényes Elek 1836. 
évi összeírásától az 1949. évi népszámlálásig terje-
dően mutatja be a tolnai szerbek elfogyását. 1920-
ig fokozatosan, a trianoni döntés után a Magyar és 
a Szerb-Horvát-Szlovén királyság optálási egyez-
ménye folytán nagyságrenddel csökkent a szá-
muk. A szerbek az ortodoxia természetéből fakadó 
szigorú tradicionalizmusuk folytán nem alkalmaz-
kodtak a változó gazdasági-társadalmi viszonyok-
hoz. Befelé forduló vallási élet és társadalmi maga-
tartásuk tükröződött a mentalitásban, házasodási 
szokásokban. Nagycsaládos szervezethez való ra-
gaszkodásuk identitásuk pillére, ugyanakkor gaz-
daságtalan munkamegosztásuk konzerválója. Az 
önellátó jellegű gazdálkodás, a hagyományos állat-
tartás túlhaladottá vált a piaci viszonyok térhódítá-
sával. A velük együtt élő németek előretörése egy-
értelműen a gazdasági fölény jegyében született. 
Az ő kiscsaládi szervezetük, öröklési rendszerük 
könnyebben igazodott a változó viszonyokhoz, va-
gyonosodásuk bázisa is ez voll. A szerzetespapsá-
got eltartó népesség fogyása az általuk eltartható 
papság számának csökkenését is okozta. 

A mellékletekben lévő évmutató, szerb-horvát 
kiejtési útmutató, ortodox egyházi magyarázó szó-
tár avatja kézikönyvvé e művet, amelyet szép szí-
nes fotók, jól megválasztott szemelvények és for-
rásrészletek egészítenek ki. Csaknem 20 fős sza-
kembergárda közreműködése is a szerzőt dicséri, 
hiszen nyelvészeket, turkológust, régészt, levéltá-
rost, múzeumi szakembert, könyvtárost tudott 
megnyerni munkájához. Jellemző példa a „grábóci 
török fermán" esete. A budai szerb püspökség 
szentendrei múzeumában látható két török kézi-
ratról eddig úgy tudtuk, hogy az 1585-ben Grábó-
con és 1700 körül Ráckevén megtelepedett szer-
beknek szól. Dávid Géza turkológus kiderítette, 
hogy ezek későbbiek, nem azonosak az 1585. évi 
adománylevéllel, amelyről a letopis azt közli, a 
szerzetesek tetszés szerinti földdel gazdálkodnak, 
kolostort templomot építhetnek. 

Végül kell szólnom a kiadók derekas munkájá-
ról, a Tobia Megyei Önkormányzat Levéltára és a 
Babits Kiadó együttműködéséről. Ajánlom a köte-
teket a téma iránt érdeklődők figyelmébe. (Babits 
Kiadó, Szekszárd, 1999.117. old.) 

Szó'ís Zoltán 

CSATH BÉLA-DR. DEÁK A N D R Á S -
FEJÉR L Á S Z L Ó - K A J Á N IMRE: 
Magyar vízügytörténct 

A magyar vízszabályozás történetét feldolgozó 
monografikus nagy munkát követve (A magyar 
vízszabályozás története. Szerk.: Ihrig Dénes Bp. 
1973.) pontosan negyedszázaddal később vehettük 
kézbe a bajai műszaki főiskolán elhangzott vízügy-
történeti előadásokból szerkesztett újabb, össze-
foglaló jellegű vízszabályozás-történetet. A kiad-
vány jellegéből is következően az előbbinél terje-
delmében és kitekintésében is szerényebb, ám kor-
szerű történetszemléletével azon esetenként túl is 
mutat. 

A szerzők gyakran többet időztek a történelem-
nél, mint a kimondottan műszaki-történeti leírá-
soknál. A víz és az ember kapcsolatának történetét 
boncolgatják az elmúlt kb. negyedévezrednyi idő-
ben. Ma már nehezen képzelhetjük el, milyen is le-
hetett Magyarország vízföldrajzi képe a szabályo-
zások előtti időkben: az Alföld jelentős részét állan-
dóan vagy időszakosan víz borította, de összefüg-
gő mocsár volt a Duna és a Dráva vidéke, a Bala-
ton-környék teljes vízrendszere, a folyók melléke 
is. Két évszázad kellett ahhoz, hogy a tervszerű 
vízrendezések nehéz munkája eredményeként a 
vizeket kordába szorítsák, hogy kártevéseiket a le-
hető legkisebbre korlátozzák, hogy hasznosságu-
kat fokozzák, de ugyanennyi idő elegendő volt 
arra is, hogy eltűnjön a vizekhez alkalmazkodó ősi 
növény- és állatvilág, a vele együtt járó életmóddal 
együtt. A folyó és ártere, a mocsár és a láp ugyanis 
rányomta bélyegét nemcsak adott természeti kör-

97 



nyezetére, hanem kiterjedésének időszakos válto-
zásaival szabályozta az emberi tevékenységet, a te-
lepülések helyét és formáját, de a gazdálkodás 
rendjét és lehetőségeit is. 

A kiválóan tagolt kötet közel tucatnyi fejezetre 
bontva halad végig a rómaiak kezdte vizimunkála-
toktól, majd az azokból az idők folyamán kialakuló 
vízszabályozásokon és ármentesítéseken át egé-
szen a második világháborút közvetlenül köve-
tő időszak vízügyi politikájáig. 

A Kárpát-medencében a vízhasználat mellett 
már igen korán találkozunk a vízépítés nyomaival 
is, mivel segítségükkel tudták kihasználni a római-
ak Pannónia kedvező természeti és földrajzi adott-
ságait. Emlékei ma is számos helyen fellelhetőek, 
hiszen mind a népvándorlás népei, mind a betele-
pülő magyarság felhasználta azokat, a megszállt 
területek gazdasági hasznosítása, vagy éppen ka-
tonai védelme érdekében. A XVI. századig kiala-
kult vízhasznosítási módokat - halászat, tógazdál-
kodás, vízi közlekedés, vízerő-hasznosítás, öntözés 
- a török hódítások következtében felváltották a 
hadászat-védelmi jellegű vízi munkálatok. A vég-
vári láncolat szinte valamennyi erődítménynél 
nyomát találni valamilyen, a vizek rendezésével, 
elterelésével, felduzzasztásával stb. kapcsolatos te-
vékenységnek. Az ekkor kialakult vízivilágnak, az 
évszázadokkal korábbi állapotoknak a visszatéré-
sét azonban csak részben kell a török elleni védeke-
zési módban keresni, döntőbb volt az, hogy e terü-
letek gyérülő népessége a természet szabad kedvé-
re volt kénytelen átadni addig rendezett vizű pa-
takjait, tavait, ármentesített földjeit. 

A török hódoltság öröksége olyan súlyos volt, 
hogy a XVIII. század közepétől, az ország gazdasá-
gi újjáépítésétől számítódnak a magyar vízimun-
kálatok kezdetei is. Az ekkori lecsapolások és ár-
mentesítések igénye nagyban hozzájárult a hazai 
vízügyi igazgatás első szerveinek felállításához és 
nem utolsó sorban a mérnökképzés, s elsősorban a 
vízménlök-képzés szervezeti kereteinek a megte-
remtéséhez. Az ekkoriban született mérnöki tudo-
mányág, az egyetemi szintű képzéssel született 
hazai mérnökhad tette lehetővé azt a nemzetgaz-
dasági szinttel mérve is hatalmas vízrendezési és 
vízszabályozási munkát, amelyet a hazai reform-
kor eredményeinek a felsorolásából sajnos gyakran 
kifelejtenek. 

A Széchenyi István nevével is jelzett reformkor-
szakban teljesedett ki először az elődök - Bél Má-
tyás, Mikoviny Sámuel, Krieger Sámuel, Orczy Lő-
rinc - már tudományos alapokon megfogalmazott 
munkássága, s indulhattak meg a szinte az egész 
Kárpát-medencére kiterjedő rendszeres vízimun-
kálatok, a folyószabályozások, lecsapolások és ár-
mentesítések. A korszak vezető mérnökei - külö-
nösen pedig az elméleti szakemberként is kiemel-
kedő Beszédes József - már a komplex vízgazdál-
kodás gyakorlati alapjait teremtették meg, első-
sorban is a vízszabályozó társulatok keretei között. 
A mindjobban terebélyesedő víztársulati érdekelt-
ségek századunk elejére már az ország vízjárta te-

rületeinek nagy részét átfogták, s csak 1948-ban, az 
egységes vízgazdálkodási szervezet létrehozása-
kor szűntek meg. 

A nagy folyók - a Duna, a Tisza, a Körösök, a 
Dráva - felmérési munkálatai, majd a legnagyobb 
hazai vízimunkálat, a Tisza-szabályozás Vásárhe-
lyi Pál és Pietro Paleocapa tervei körül zajló - in-
dulatoktól sem mentes - szakmai viták, a velük 
egy időben zajló törvényi szabályozások, mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy Európában a XIX. szá-
zad második felének, s századunk elejének talán 
legnagyobb vízszabályozási munkálatai nálunk 
történhettek meg. 

A szabályozásokat és ármentesítéseket mező-
gazdasági szerkezetváltás követte, s nélkülük alig-
ha hódíthatott volna jelentős tért a korszerííbb ta-
lajművelés, a belterjes gazdálkodás, a nagyüzemi 
gabonatermelés - s ha mennénk tovább, a világmé-
retű malomipar, az egyre korszerűbb élelmiszer-
ipar. A vízrendezési munkálatokban a századvég-
től már kevésbé az ármentesítés, mint inkább a 
vizek kártételeinek elhárítása, a termőtalaj foko-
zottabb védelme került előtérbe. A szélesedő hatás-
körű kultúrmérnöki szolgálat egyik legfontosabb 
feladata a vízhasznosítás általános irányítása mel-
lett a belvízelvezető csatornarendszer hálózatának 
a kiteljesítése, s mellette a szélesedő gazdasági 
hasznosítás - halászat és haltenyésztés, a vízierő 
különféle kihasználása, öntözés stb. - szervezeti 
kereteinek és közigazgatási-hatósági szerepének a 
kiépítése lett. 

A trianoni békeszerződés okozta területi válto-
zások erőteljesen hatottak az addig a Kárpát-me-
dencét egységes területnek tekintő vízügyi politi-
kában is. A gazdaság folyamatos nehézségei miatt 
a két világháború között jelentősebb vízmunkála-
tokra nem is került sor, ha csak ide nem soroljuk a 
Kis-Balaton - eredményét és következményeit te-
kintve - sikertelen lecsapolását. Egyetlen igazán si-
keres terület az öntözésügy volt, ahol is a Sajó Ele-
mér nevével jelzett - és az 1950-es évektől nagy len-
dületet vett - alföldi öntözési program megvalósí-
tásának az első lépéseit tették meg. 

Külön fejezetet szenteltek a kötetben a hazai víz-
ügytörténet egy sajátos területének, a mélyfúrású 
kutakkal történő ivóvízellátásnak, a víz-bányász-
kodás - elsősorban a Zsigmondy Vilmos nevével 
jelzett - magyarországi kezdeteinek. A főleg az al-
földi területek vízellátásában nagy szerepet kapott 
tevékenység már a vízhasznosítás ipari területére 
nyújt rövid betekintést. 

A kötet számos képmelléklete igen jól illeszke-
dik a társadalmi mondanivalóhoz - sőt sok esetben 
ennek a fordítottja is megállja a helyét - sajnos a 
minősége az egyszerűbb, jegyzetszerű kivitel kö-
vetkeztében a kelleténél gyengébbre sikeredett. A 
kötet talán egyetlen igazi hátránya, hogy a hagyo-
mányos könyvárusi forgalomba nem kerülve nem 
jut el az érdeklődők legnagyobb hányadához. (Pro 
Aqua Alapítvány Esztergom és az Eötvös József 
Főiskola Műszaki Fakultás, Baja. Baja, 1998.) 

Buncze Gézn 
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A „téglától" a m ú z e u m i g 

Regi szólásunk szerint aki „téglát szapul" az ok-
talanságot művel, haszontalan vagy eredményte-
len munkát végez. Ez a megállapítás nem igaz 
Eodor Józsefre, aki felismerte a „later" szépségét és 
annak gyűjtőjévé, őrzőjévé vált. Egy olyan tárgyba 
szerelmesedett bele, amiben más csak építőkövet, 
építményt, munkát (téglavetés), technikát (tégla-
égetés), gyártípust (téglagyár), színt (téglaszín, tég-
lavörös), matematikai képletet (téglalap), formát 
(tégla alakút) lát. Eodor József mérnök-tanár, s egy-
ben múzeumigazgató nemcsak alapított, de meg is 
örökítette, leírta, közölte könyveiben a többéves ki-
tartó munkával létrehozott téglamúzeumok törté-
netét, dokumentumait. 

Fodor József keze nyomán erről három könyv is 
született. Az első A volt Veszprémi Téglamúzeum em-
lékére íródott 1997-ben. Az 1999-ben megjelent kö-
tete a Magyar Építőipari Múzeum születésének történe-
te Veszprémben címet viseli. Ez a könyv 13 szívós 
esztendő munkájának dokumentuma, melyben a 
szerző saját naplóját hívja segítségül, hogy elkalau-
zolja az olvasót egy múzeum „vajúdásának" és 
„születésének" történetébe. 

Az 1998-ban napvilágot látott könyvében pedig 
a téglamúzeum létrejöttének krónikáját tárja az ol-
vasó elé: Téglamúzeum története n királynék városá-
ban, Veszprémben. (Veszprém, 1998. 286 old.) A feje-
zetekből megismerhetjük a sajátos intézmény létre-
jöttének lépcsőfokait (kiállítások, légópince átala-
kítása, megnyitás körülményei), azt, hogy miként 
adott otthont a régi veszprémi városháza barokk 
pincéje a Magyarországon egyedülálló, mintegy 
ezerdarabos bélyeges téglának, kúp- és tetőcserép-
nek, a téglakészítés eszköztárának, maketteknek, 
dokumentumoknak. Az itt bemutatott téglák a 
római kortól napjainkig mesélnek faggatóiknak. 
Egy fejezet dokumentuma például a balatonfüredi 
római téglavető kemence leletmentésének körül-
ményeiről ad tájékoztatást. A könyv arról is beszá-
mol, hogy a szerzőt mi késztette a Magyarországi 
Tégla és Cserépgyárak Történetének megírására. A 
tanulmányból megismerhetjük a téglák típusait 
(egyházi monogramos téglák, grófi és uradalmi 
téglák, várkapitányok monogramos, évszámos 
téglái, kalegurált bélyeges téglák), sőt megtudhat-
juk, miként alakult ki a téglabélyeg és monogra-
mok használata hazánkban. Aki pedig nem tudná, 
hogyan készül a vályogtégla, vagy miként élt egy 
„téglás", milyen az „egy személyes téglásélet", az 
Eodor József írásából arra is választ kaphat. Aho-
gyan arra is, miért számít ritkaságnak néhány fel-
iratos kúp- és tetőcserép, melyeken nevek szerepel-
nek. A feliratos téglák „beszébiek" a készíttetőről, 
egyházi és világi személyekről. Például Padányi 
Bíró Márton veszprémi püspök monogramja szere-
pel az egyiken. De a tréfa is megfér ezen a tárgyon: 
„Nem lehet, de nem lehet a gyárvárosi jampecok-
kal kikukoricázni". A könyv értékét növeli az is, 
hogy adatokat közöl a múzeum látogatottságáról, 
intézmények kapcsolatáról és együttműködéséről, 

valamint csemegézhetünk a gyűjtők és a szerző le-
velezéseiből is. 

A Győr-Moson-Sopron megyeiek számára fi-
gyelmet érdemel a téglamúzeum tárgyi és archivá-
lis értékeit bemutató fejezet. Ebből kiderül, hogy 
„ismerünk 1569-ből Győrben gyártott, és 1583-ban 
Sopronban gyártott téglát is. Ez utóbbiról a fenn-
maradt Rómer Elóris féle rajz is tanúskodik a múlt 
század végéről". A gyűjtők névsorában két me-
gyénkbeli is szerepel, Áfra Eerenc (Győr), Rákos 
Máté (Sopron). A múzeumban láthatjuk a győri bé-
lyeges téglák rajzait, melyek Lővei Pál felmérései 
alapján készültek. A szerző külön kitér a pannon-
halmi bencések tégláira, melyből megtudhatjuk 
többek között, hogy a hold-sarlóból kinövő kereszt 
mit szimbolizált, majd a XIX. század közepén mit 
jelentett az AABB bélyeg. Ezeket a téglákat a mén-
fői téglagyár égette ki. Azt is megtudhatjuk, hogy a 
„XVIII. században a pannonhalmi apátságnak 
Révfaluban is volt téglaégetője, az elpusztult Szent 
Vid község helyén. Az itt készült tégla jegye félkö-
rív, közepéből kiemelkedő kereszttel". 

Megtudhatjuk, hogy a győri püspökségnek és 
káptalannak is volt téglaégetője, a győri káptalan 
pedig 1741-ben Abdán létesített téglagyárat. A 
CZE1 felirat gróf Zichy Eerenc püspök nevét rejti, 
az IIIS a győri jezsuiták tégláin szerepelt. „Az itt 
készült téglákat jelölhették A-betűvel." De ez a jel-
zés máshol készített tégláknál is előfordul - írja a 
szerző. A könyvben szerepelnek a hedervári gró-
fok téglamonogramjai is (gróf Viczay Mihály, gróf 
Khuen Héderváry Károly), melyek a „családi vál-
tozások - névátvétel, öröklés-ról" - sőt a kas-
tély építési periódusairól árulkodnak. A fertődi 
kastély falaiból kerültek elő a gróf Esterházy Pál 
nevével fémjelzett téglák. Fodor József leírja a Szé-
chenyi család téglaégetőinek történetét is. Ebből 
megtudjuk, hogy „gróf Széchenyi Ferencnek is volt 
tégla- égetője Nagycenken". Az 1860-as években 
gróf Széchenyi István fia, Béla üzemeltette, így ke-
rült a téglákba a SB koronás bélyeg. Várkapitányok 
ne-veit is őrzik a téglák, így 1606-1630 körül, 
Hanns Preiner győri várkapitányét, 1678-ból gróf 
Raimudo Montecuccoli-ét. Elgondolkodtató, hogy 
mit „láttak" ezek a téglák a törökkel elleni harcok 
folyamán!? Arról is megtudhatjuk, hogy kalegurált 
bélyeges tégla került elő egy győri házból. A bekar-
colt szám jelölhette a munkanap végét, vagy a 
nyerstégla parcella számát. Az a tény, hogy a tégla 
nem Dunántúlon készült, rámutat a cserekapcsola-
tokra is. Az olvasó arról is tájékoztatást kap, hogy 
megyénk leghíresebb téglagyára Csornán műkö-
dött, Kokas Nándor Gőztéglagyáraként, valamint 
arról, hogy a soproni Lenk téglagyár milyen tető-
cserepeket és idomtéglákat gyártott. 

A könyv példája lehet egy család értékmegőrző 
munkájának, összetartásának is, ugyanis a gyűjtés-
ben és a levéltári munkában az egész család részt 
vett. Az illusztrációk a feleség, Fodor Józsefné ke-
zenyomát dicsérik, a szerkesztést a vő, Csudai 
Endre végezte. Fodor József precizitását dicséri a 
gyarapodási napló vezetése, melyben pontosan 
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rögzítette a téglák és más tárgyak adatait. A könyv 
egyben dokumentálja a múzeum történetének ösz-
szes „kelléktárát", (engedélyek, levelek, plakátok, 
szórólapok, meghívók, újságcikkek, megnyitó be-
szédek, gyűjtők jegyzékét) is. 

A tégla építőkő, az emberi hajlék alapköve, mely 
nem csak régészeknek, muzeológusoknak, műem-
lékvédőknek „mesélnek", korokról, emberekről. 
Szerencsénk, hogy Fodor József 1980-óta megszál-
lottja az építészet eme relikviájának és létrehozott 
egy egyedülálló műszaki múzeumot, mely vissza-
varázsolja várak, templomok, lakóházak eltűnt éle-
tét, szervezetek, intézmények, személyek építő te-
vékenységét. Fodor József újból épített, múzeumot 
alapított, s közben arról sem feledkezett meg, hogy 
köszönetet mondjon azoknak az intézményeknek 
(Veszprémi Római Katolikus Püspökség, OMF Ma-
gyar Építészeti Múzeum, Országos Műemlékvé-
delmi Felügyelőség), személyeknek (gyűjtők, ter-
vezők, intézményvezetők, ipari tanulók), akik gya-
rapították, segítették gyűjteményükkel, építmé-
nyeikkel, munkájukkal a múzeum létrejöttét. Biz-
ton mondhatjuk: Fodor József a „tágla szapulásá-
val" nem végzett oktalan, értéktelen munkát. 

Lanczendorfer Zsuzsanna 

GECSEI EDIT: 

Ü z e n a m ú l t 

Honismereti irodalmunk újabb szép kötete 1998 
szeptemberében került iskolákba és az olvasók ke-
zébe a celldömölki Pauz-Westermann kiadásában. 
A szerző, aki megyei szaktanácsadó, s így nyilatko-
zik könyvéről: „Célja, hogy segítse a harmonikus 
kapcsolat kialakulását a természeti és társadalmi 
környezettel. Alapozza meg a nemzettudatot, mé-
lyítse el a hazaszeretetet és ösztönözzön a környe-
zet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, ha-
gyományainak feltárására, ápolására." 

Üzen a múlt - megelevenítő, összefoglaló feje-
zetben hívja fel a figyelmet mindazokra a hagyo-
mányokra, amiket népünk szellemi kultúrája év-
századok óta megőrzött. Elsősorban szülőföldünk 
népszokásait mutatja be az évszázadok és a min-
dennapok tükrében. Az őszi időszak a betakarítá-
sok, számadások ideje, a dióverés, az aszalások, a 
szüret sok munkájáé. Ezek vezetnek át a téli idő-
szak hagyományai, szokásai közé. A kukoricafosz-
tás, tollfosztás, a fonás mellett az ilyenkor kezdődő 
disznóölések szokásai teszik élvezetessé a munkát. 
Nagy értéke a könyvnek, hogy bő anyagot ad a 
megelevenítésre, feladatokkal kapcsolja be az olva-
sót és tevékeny részesévé teszi a megelevenedett 
hagyományoknak. Népdalokat, mondákat tanít és 
a népköltészet mellett neves költőink alkotásaival 
teszi teljessé a tanítványok látókörét. A Mikulás-
járás mellett a lucázás teljes anyagát adja szokásai-
val, mondókáival, dalaival, s így járul hozzá az ér-
tékes hagyomány életben tartásához. 

A karácsonyi ünnepkör a leggazdagabb szoká-
sokban. Az András-nappal kezdődő ádventi idő-
szakról az előkészületek gazdag sorát közli pontos 
és részletes szövegeivel, dalaival, játékaival. Lélek-
ből fakadóan ír a karácsonyról, a szeretet ünnepé-
ről, hogy töltse el a gyermekszíveket a szeretet me-
legével. Külön is kiemeli teljes szövegével Szent 
Pál apostol gyönyörű szeretethimnuszát. A hozzá-
fűzött kérdések, feladatok segítik megvalósulni, 
hogy igazabb legyen a karácsony, szebb legyen az 
élet. Példamutató a nevelők számára. 

A betlehemezés - hála Istennek - máig élő szép 
szokásunk, sok variációban ismert szerte az or-
szágban. A könyv Horváth Győző rábaközi gyűjté-
sét adja tovább. A Rábaköz értékes karácsonyi játé-
ka a vitnyédi bölcsőcske. Cselekménye nincs, csu-
pán énekelnek a Kis Jézus bölcsője körül. Azt az 
időszakot mutatja be, ami a születés és a pásztorok 
hódolata közé esik. A könyv teljes szövegét közli 
Lanczendorfer Zsuzsanna lejegyzése alapján. Nem 
lehet megemlítés nélkül hagyni a hagyomány újra-
élesztőjét, a közelmúltban elhunyt Énekes Lenke 
tanítónő, a község értékes hagyományainak gyűj-
tőjét, éltetőjét. 

Az aprószenteki korbácsolás után következik 
Szilveszter, az újév köszöntése sok szép rigmussal, 
jókívánsággal. Hozzá csatlakozik vízkereszt napja, 
a hagyományos háromkirályozással. Teljes szöve-
ge Horváth Győző rábaközi gyűjtése alapján a 
könyvből jól felhasználható. Február a böjt előha-
va, a tavaszvárás jegyében telik, alig várjuk már az 
első enyhüléseket, ezt mutatják az időjelző rigmu-
sok. Gyertyaszentelő Boldogasszony és Balázs 
napja zárja a jeles napok sorát. A balázsolás, balázs-
járás máig élő szép szokásunk. Sok változata közül 
választhatunk, könnyen bemutatható és a gyere-
kek szívesen játszák. 

Farsang a közelgő tavasz örömideje. Ezt a vi-
dámságot tükrözik a hozzá kapcsolódó hagyomá-
nyok. Bálok, mulatságok rendezése, mókás szóra-
kozások teszik vidámmá ezt a nagyböjtig tartó idő-
szakot. Kiemelkedő és jól felhasználható a gyere-
kek bálján, a hagyományos sulibálon, sok értékes 
példát találhatunk benne. 

A megújhodó természet szépségét, üdeségét su-
gározzák tavaszi népszokásaüik. Élvezetesen mu-
tatja be a könyv a tavaszváró köszöntőket, dalokat, 
összehangolva költőink verseivel. A húsvét teszi 
fel rájuk a koronát a zöldág kihajtásával, a tojásfes-
tés sok értékes motívumkincsével, játékaival s nem 
utolsó sorban a húsvéthétfői locsolással. A köszön-
tő versikék népköltészetünk üdeségét tükrözik. 
Ünnepek után a májusfa állítása mozgatja meg az 
ifjúságot, hónap végével a májusfa kitáncolásával. 
Pünkösd ünnepe már a nyár elejét hirdeti, sok szép 
hagyományos szokása közül ma is élő a pünkösdi 
királyné járás verseivel, dalaival s végén az ősi ter-
mészetvarázslás említésével. Ezek életben tartásá-
ban is nagy szerepet játszik ez a könyv. A nyár ha-
gyományai a sok nehéz munkához kötődnek. A ka-
szálás, kapálás, gyűjtés, az aratás, cséplés szokásai, 
dalai a régi hagyományos paraszti életet őrzik. Be-
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lőlük csokorravalót mutat be a könyv Barsi Ernő, 
Horváth Győző gyűjtéséből. Kitűnő képanyaggal, 
felvételekkel járulnak hozzá a könyv sikeréhez Ba-
lázs Lívia, Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzot is 
tanító pedagógusaink. 

Az év jeles napjaihoz kötődő szokások mellett az 
emberi élet ünnepnapjait is hagyományosan tették 
emlékezetessé. Ezek végigkísérték az ember életét 
a bölcsőtől a sírig. A születés, befogadás ősi gyöke-
rű hagyománya mellett a keresztelő családi szabá-
lyai máig fennmaradtak ugyanúgy, mint a csecse-
mők s a kisgyerekek játékai, dalai. Belőlük bő anya-
got ad a könyv, főképp Barsi Ernő gyűjtéséből. A 
gyereket már korán munkába fogták szükség sze-
rint, s a felnőttéválás szép szokása, a legényavatás 
ma is él több községünkben. Megérte volna a 
könyvben is megemlíteni pl. a legényregulákat, 
mert ezek az iskolában is jól felhasználhatók az 
emberré nevelésben. A regrutasor, a katonaság 
után, az udvarlás, leánykérés szép időszaka követ-
kezik, s elvezet a szigorú hagyományok között 
megtartott esküvőig, lakodalomig. Ezek bő anya-
gát találjuk a könyvben. A küzdelmes élet végét a 
halottas hagyományok teszik emlékezetessé. Na-
gyon sok ősi hagyományt őriznek a halottvirrasz-
táson át a temetők régi sírjeleiig, megérdemeltek 
volna egy kicsit bővebb ismertetést a publikált iro-
dalom alapján. 

A néprajz és az irodalom szoros kapcsolatának 
szép példája a Köztünk jártak fejezet, benne Arany 
János és Gárdonyi Géza kisalföldi emlékeivel. Jó 
segítséget ad a nevelők számára a gondosan össze-
állított táblázat régi ünnepeinkről, hagyománya-
inkról, valamint az ügyes kalendárium. 

A Búcsúzóul, Útravalóul című fejezetben igaz 
pedagógus szívvel, lélekkel engedi útjára olvasóit, 
hogy megindulhasson a párbeszéd a nemzedékek 
között. A Vár a könyvtárban pedig kedvet támaszt 
az olvasásra, segítségül adva hozzá a gondos rész-
letességgel összeállított bibliográfiát. 

Szeretném hangsúlyozni a szerző igaz pedagó-
gus lelkületét, hivatástudatát, a sok szeretetet, ami 
a könyv minden sorából sugárzik az olvasó felé. 
Csak meghatottan lehet kézbevenni ezt a köny-
vet... Egyre nagyobb szükség van rá iskoláinkban. 

Dr. Timnffy László 

BUSA LÁSZLÓ: 
A z e leki g imnáz ium története 
1963-1980 

Egy Békés megyei „kis gimnázium" történetét 
írta meg a szerző, aki maga is jeles tanára volt az 
egykori eleki gimnáziumnak a megalakulásától 
kezdődően a kényszerű megszűnéséig. Busa Lász-
ló nem könnyű feladatra vállalkozott, mert nagyon 
kevés írásbeli dokumentum állt a rendelkezésére, 
így elsősorban a visszaemlékezésekre hagyatko-
zott, illetve saját forrásaira (különböző feljegyzé-

sek, tablók, fényképek, tárgyi emlékek). Mindezek 
ellenére olyan mű állt össze, amelyből mindenki 
hitelesen megismerheti az egykori iskola megala-
kulását, hétköznapjait, de ünnepnapjait is. 

A könyvet az egykori tanárok, diákok visszaem-
lékezései teszik színessé. Álljon itt egy példaként: 
„...büszke vagyok rá, hogy az eleki gimnáziumba 
jártam és ott tanulhattam ... kaptam emberséget ... 
azt láttuk, hogy tanáraink munkájukat, a velünk 
való törődést nem munkának, hivatásnak érezték 
... visszagondolva úgy látom, hogy jól felkészült és 
emberséges, néha szigorú tanáraim voltak..." 

Az 1960-as években az Oktatásügyi Minisztéri-
um szakemberei úgy látták, hogy azokon a telepü-
léseken, ahol megvannak a személyi és tárgyi felté-
telek, létre lehet hozni gimnáziumot. Eleken Ja-
necskó János (1963-1969 között igazgató) rukkolt 
elő először avval, hogy legyen Eleken ilyen oktatá-
si intézmény. Nem sokkal később, 1963. szeptem-
ber l-jén két osztállyal kezdődhetett el a gimnáziu-
mi képzés. Igen rövid idő alatt állt össze a kiváló 
tanári testület, melynek célja többek között a kö-
vetkező volt: „Mi mindnyájan tisztatekintetű, tisz-
tességes embereket akartunk nevelni! Munkánkon 
keresztül akartuk bizonyítani, hogy az igazmon-
dás nem elmekórtani eset. Nevelt és tanított a 
tanár, tanult a diák". A házirend kialakításakor a 
legfőbb elv az volt, hogy a jogok gyakorlása a köte-
lességteljesítés függvénye legyen. 

Nagyszerű klubdélutánokat szerveztek 1972 
után a pinceklubban. A szalagavatókon mindig 
nagy sikert aratott a díszmagyarban táncolt palo-
tás. Az iskola énekkara 1973-ban alakult. Bárdos 
Lajos zeneszerző három alkalommal is járt Eleken, 
még művet is írt az itteni énekkarnak Cantate cím-
mel! 

A szakkörök már 1963. október l-jén megalakul-
tak. Kiemelhetjük a biológia, honismeret, nemzeti-
ségi szakköröket. Az utóbbi vezetője volt dr. Mes-
ter György, aki Magyarországon, illetve német te-
rületen ismert néprajzos volt. Az EDÜ-n, az Erkel 
Diákünnepeken az elekiek mindig nagy sikerrel 
szerepeltek. Azon sem lehet csodálkozni, hogy 
igen rövid idő alatt (1974-ben) az eleki gimnázium 
országosan az első tíz közé került, az egyetemre, 
főiskolára felvett tanulók száma alapján. 

Az 1970-es évektől kedvezőtlenné vált a helyzet, 
már nem volt szükség „ki; gimnáziumokra"! Az 
akkori helyi hatalom, illetve az iskolai vezetés min-
dent megtett a bezárás ellen, de mindhiába, 1980. 
június 30-án az eleki gimnáziumot is felszámolták. 

A könyv forrásként használható, hisz megtalál-
ható benne pl. a teljes tanári névsor, mint ahogy 
mind a 17 nappali tagozaton végzett osztály tablója 
is (az estiseké is), de még sok más is. A stílusa jól 
kifejezi azt az igényességet, amely az egykori eleki 
gimnázium működésére jellemző volt. Aki Elek 
történetével foglalkozik, annak ez a kötet megke-
rülhetetlen. Köszönet érte a szerzőnek. (Elek, 
1998.) 

Rapnjkó Tibor 
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LANCZENDORFER ZSUZSANNA-
BALÁZS LÍVIA: 
Ósdi ál latosdi 

Kisalföldünk honismereti irodalma újabb érté-
kes kötettel gyarapodott. Két lelkes fiatal néprajz-
kutató pedagógusunk, Lanczendorfer Zsuzsanna 
és Balázs Lívia 1993-ban megjelent Időtök című, 
időjárásjóslásokat összefoglaló kötete után most az 
állatvilághoz kapcsolódó népköltészeti értékeinket 
kötötték csokorba. 76 oldalon 48 állathoz fűződő 
népi mondókát, jóslást, hangutánzót, illetve csúfo-
lót gyűjtöttek össze kötetükben a Rábaköz, Sokoró-
alja területéről. A könyv anyagát kották és szemlé-
letes műfaji besorolás teszi még értékesebbé. Lek-
tora, Küllős Imola őszülte érzelmeket ébresztő 
ajánlása adja kézbe az értékes könyvet. A betű-
rendben, táji elnevezésével bemutatott állatokat és 
a hozzáfűződő mondókákat Kocsis Richárd 16 
rajza színesíti. A könyv kiegészült tájszótárral és 
helységnévmutatóval. A szerzők könyvüket tér-
képpel zárják, amelyben a gyűjtés helyszínei és a 
mondókákban szereplő helynevek találhatók. 

A könyv szerkesztése a tudományos igényesség 
mellett gondol a gyermekolvasókra és a pedagó-
gus felhasználók segítésére is. A különböző nép-
költési műfajokat kiemelve még rajzos jelekkel is 
megkülönbözteti. Ez teszi az olvasnivalókat köny-
nyen befogadhatóvá és áttekinthetővé. Állaton-
ként jól érthető és megkülönböztethető minden 
népművészeti motívum. Csupán ízelítőül néhány 
példa a kitűnően szerkesztett könyv gazdag anya-
gából. 

Külön csoportba sorolható a mondóka, dajka-
rím, kiszámoló, nyelvtörő, gyermekjáték. Pl.: Bi-li-

bi-li-bi-li-báncs, me-re visz-nek férj-hez? / Tél-nek, 
Győr-nek, Ka-ti-ca-i rét-nek; Nem minden szarka farka 
tarka, Csak a tarka szarka farka tarka. 

Ezt követik az időjóslások, majd az egyéb jóslá-
sok, hiedelmek. PL: Ha a vakond nagyon magasan túr, 
rossz idő lesz; Ha házasodnak a verebek Bálintkor, ké-
szülődhetsz a tavaszra bármikor; Ha a pacsirta magasra 
felszállva énekel, szép idő lesz; Amikor a harcsa a víz 
fenekéről n felszínre úszik, vihar várható; Ha a víjuszma-
dár beszól az ablakon, halott lesz a házban. 

Elevenné teszik a sorozatot az állathangutánzó 
szavak: Nyitnikék, nyitnikék; Pitypalatty, szép tavasz! 
A szúnyogok, amikor az ember körül köröznek, azt 
mondják szánakozva: Szegín, szegín! - aztán jól 
megcsípik. 

Könnyen megkülönböztethetők az állathívogató 
és az állatűző szavak, kifejezések: Fecske, fecske, 
Isten madárkája, / Szerencse a házra!; Csiga-biga told ki 
szarvádat, / túrót, tejel, vajat adok /ha ki tolod szarvá-
dat! Hüccs! Hüccs ki! Hüccs ki! 

A népköltészet derűjét, szellemességét mutatják 
az állatcsúfolók, falucsúfoló rigmusok: Cikolai lá-
nyok, mi lesz vacsorátok? / Három púpos béka, meg egy 
kígyó combja; Dörben a kutyákat sütőlapáton tolták ki 
ugatni; (a nagy sár miatt) Három szabó legények, mek, 
mek, mek...Szili kutya, szanyi ló,/ritkán válik abból jó! 

A kiadvány értékmentő szerepe és tudományos 
igényessége mellett kiválóan használható az okta-
tásban is, s mindemellett igazi szórakoztatást nyújt 
gyermeknek, felnőttnek egyaránt. (A könyv meg-
rendelhető Német Gyulánál, Győr, Mécs L. út 14., 
tel.: 96/433-688) 

Dr. Timaffy László 

Vámszer Géza rajza 
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