
KONYVESPOLC 
Kalotaszeg bibliográfiája és kutatása 

Kalotaszeg, ez a jellegzetes történeti-néprajzi 
táj az összmagyarság egyik legismertebb és legku-
tatottabb területe. Kalotaszeg magyar népe párat-
lanul gazdag művészeti örökséget hozott létre, 
mely közel másfélszáz éve kiváló alkotási és kuta-
tási lehetőséget kínál a művészetek és tudomá-
nyok művelőinek. 

A Kalotaszeg-kutatás egyik legfontosabb fel-
adata évtizedek óta a kalotaszegi szakirodalom 
összegyűjtése, rendszerezése és publikálása. En-
nek az elvárásnak tett eleget most a kolozsvári Kri-
za János Néprajzi Társaság Kalotaszeg bibliográfiájá-
nak megjelentetésével (Kolozsvár, 2001). A szakiro-
dalmat Hála József, Váczy Ilona, Muráiin László, 
Péntek János, Vasas Samu és Fülemile Ágnes gyűjtöt-
te, amelyet a szerkesztő Ercsi Judit egészítette ki. E 
hasznos munka lehetővé teszi a kalotaszegi iroda-
lom könnyű áttekintését, a táj múltjában és jelené-
ben való tájékozódást, eredményesen forgathatja 
kutató szakember és egyszerű érdeklődő egy-
aránt. Egy bibliográfia összeállítása azonban ne-
héz feladat, mert az anyag nagy terjedelme miatt a 
teljesség igényére aligha tarthat számot, emiatt a 
Kriza Társaság is csupán Kalotaszeg válogatott 
néprajzi könyvészetének publikálására vállalko-
zott. 

Kalotaszeg bibliográfiájának volt egy előzmé-
nye: 1973-ban Váczy Leona a Korunk kalotaszegi 
számában közölte a táj „helyismereti könyvésze-
tét". Az úttörő munka több mint 330, tematikusan 
és időrend szerint csoportosított címet tartalma-
zott. Váczy tájbibliográfiája a teljes kalotaszegi 
anyag feldolgozására törekedett, ami azonban az 
irodalom rendkívüli gazdagsága miatt csak rész-
ben sikerülhetett. Később a Korunk hasábjain Se-
bestyén Kálmán (1974.3.) és Végh Olivér (1974.2.) ki-
egészítéseket közöltek és több mint 130 címmel 
gazdagították az eredeti anyagot. 

Az új bibliográfiában a szerkesztő elképzelése 
szerint szerepelnek Magyarország és Erdély törté-
netéről és művészetéről szóló nagy összefoglaló 
művek: Balogh Jolán, Bunyitay Vince, Csánki Dezső, 
Entz Géza, Györffy György, Jakó Zsigmond, Mokkái 
László stb. munkái. Kalotaszeg múltja és jelene 
iránt érdeklődők figyelme azonban elsősorban a 
tájkutatást megalapozó művekre irányul: Jankó Já-
nos: Kalotaszeg magyar népe (1892) című munká-
jára, mely az egész magyar néprajztudomány első 
tájmonográfiája. Ezt követte Malonyay Dezső': A ka-
lotaszegi magyar nép művészete (1907) című köte-
te, mely a magyar táji népművészet összegzését 
adta. Malonyayék a népművészetben ismerték fel 
azt a tiszta forrást, amelyből a magyar művészet 
megújulhat. A nagy monográfiák után jelentős 

résztanulmányok születtek, köztük Bátky Zsig-
mond munkái, amelyek megalapozták az anyagi 
kultúra tudományos igényű vizsgálatát. 

Az impériumváltozás után, a kisebbségi idő-
szakban a Kalotaszeg-kutatás jelentős mértékben 
visszaesett, amit a publikációk számának rohamos 
csökkenése is jelzett. A kalotaszegi táj iránti érdek-
lődést a szépírók igyekeztek fenntartani, elsősor-
ban Kós Károly, akinek Kalotaszeg című kötetét 
(Kolozsvár, 1932) sokan Kalotaszeg eposzának ne-
vezték, valamint Szentimrei Jenő: Csáki bíró lánya 
(Kolozsvár, 1936) című műve, amely a színpadon 
is nagy sikert aratott. 

Az 1940-es évek táján a Kalotaszeg-kutatásban 
a fellendülés időszaka következett. A bibliográfia 
tanúsága szerint az új kutatónemzedék egy-egy te-
lepülés néprajzi anyagának feltérképezésére vál-
lalkozott: Nagy Jenő Magyarvalkón, Kresz Mária, 
Csete Balázs Nyárszón, Faragó József Kiskapuson, 
Kovács Ágnes Ketesden kutatott. Többen témaköz-
pontú vizsgálatokat folytattak: Tárkány Szűcs Ernő 
a kalotaszegi jogszokásokról, Tombor Ilona a táj fes-
tett asztalosmunkáiról publikálta kutatási eredmé-
nyeit. 

Az osztályharcos, proletkultos időszakban a 
tudományos publikációk száma újra elapadt, a 
szakemberek, tudományos műhelyek, közlési le-
hetőségek hiánya szinte lehetetlenné tette a kuta-
tást. Új fellendülést az 1968 utáni esztendők hoz-
tak, amikor időlegesen enyhült a Ceau?escu-féle 
rendszer nemzetiségellenes politikája. Ekkor jelen-
tek meg Almási István-Olosz Katalin: Magyargyerő-
monostori népköltészet (1969) kiemelkedő mun-
kája, Faragó József-Nagy Jenő-Vámszer Géza: Kalota-
szegi népviselet (1977) című műve és Péntek János: 
A kalotaszegi népi hímzés és szókincse (1979) cí-
m ű modern szemléletű monográfiája. Összeha-
sonlító néprajzi kutatásokra irányították a figyel-
met: ifi. Kós Károly a muszuj erdélyi tipológiájának 
vizsgálatával és Palotay Gertrúd a török elemek fel-
fedezésével a kalotaszegi díszítőkincsben. 

1983-ban a román hatalom kiparancsolta a 
könyvkiadók terveiből, a folyóiratok és újságok 
hasábjairól a kisebbségek identitását erősítő mű-
veket és írásokat, a publikációs tevékenységnek 
újra vége szakadt. Vasas Samu-Salamon Ildikó: Ka-
lotaszegi ünnepek (1986) című értékes munkája 
már csak Budapesten jelenhetett meg. 

Az 1989-es romániai változások megteremtet-
ték a tudományos kutatás fellendülésének lehető-
ségét: megszűnt az ideológiai diktatúra, a művelő-
dési életet béklyóban tartó cenzúra, de a publiká-
lásnak az ország gazdasági ziláltsága, az infláció 
növekedése, az anyagiak hiánya határt szab. A 
munka azonban folytatódik: 1990-ben Bánffy-
hunyadon megjelent az új Kalotaszeg folyóirat, 
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mely a vidék honismeretének és a népi hagyomá-
nyok közreadásának fóruma lett. Új kutatók je-
lentkeztek, Várady Pál és Borbély Anikó: Kalotaszeg 
köteteivel (1989,1990) a népi öltözet legszebb képi 
bemutatását nyújtották át az érdeklődőknek, Füle-
mile Ágnes és Balogh Balázs pedig a vidék jelenkori 
társadalmát tették vizsgálódásuk tárgyává. 

Érdekes következtetéseket vonhatunk le, ha 
Kalotaszeg bibliográfiáját a számok tükrében vizs-
gáljuk. A könyvészet 140 újságra és folyóiratra hi-
vatkozik, 341 szerző írását közli és összesen 1230 
tételt tartalmaz (az írások száma valamivel keve-
sebb, mert néhány munka több helyen is szere-
pel!). A szerzők műveik száma szerinti felsorolása 
a következő képet mutatja (zárójelben a művek 
száma): Gyarmathy Zsigáné (163), Vasas Samu (84), 
Nagy Jenő (41), Jankó János (40), Herrmann Antal, Kós 
Károly (23), Sebestyén Kálmán (22), Szabó T. Attila 
(21), ifi. Kós Károly, Ricci József (18), Búzás Pál (16), 
Hála József (14), Boldizsár Zeyk Imre (13), Faragó Jó-
zsefül), Kresz Mária, Czucza János (11). A szerkesz-
tő egyes szerzők esetében bizonyára teljes anyag 
feltérképezésére törekedett, közölve a kisebb írá-
sokat is, ez lehet az oka a felsorolásban mutatkozó 
aránytalanságoknak. 

A bibliográfiát lapozgató olvasónak több eset-
ben hiányérzete támadhat, ugyanis Morvay Pál 1, 
Debreczeni László 2, Miklósi-Sikes Csaba csak 3 írás-
sal szerepel, néhány név, mint Bazsó Zsigmond új-
ságíróé vagy Ferenczi István egyetemi tanáré, akik 
pedig számos cikket közöltek Kalotaszegről, hi-
ányzik a könyvészetből. 

A néprajzi bibliográfia lehetővé teszi a Kalota-
szeg-kutatás hiányosságainak felismerését, az új 
kutatói feladatok kijelölését. Szembetűnő a kor-
szerű kalotaszegi falumonográfiák hiánya, vala-
mint a tudományos kutatás terén az Almás-völgye 
falvainak - Farnasnak, Ketesdnek, Kispetrinek, 
Középlaknak, Nagypetrinek stb. elhanyagoltsága. 
A Kolozsvári Állami Levéltárban feldolgozásra 
vár a Gyarmathy-családnak sok új adatot tartal-
mazó hagyatéka. Hiányzik a pompázó, ünnepi 
Kalotaszeg bemutatása mellett a mai kalotaszegi 
hétköznapok bemutatása, a falvak mai életének 
megrajzolása. Adós a társadalomtudományi kuta-
tás Kalotaszeg történeti és demográfiai változásai-
nak feltérképezésével: közismert, hogy az „egyké-
zés" problematikájával sokan foglalkoztak, de a je-
lenségre elfogadható magyarázatot mindmáig 
nem adott a szaktudomány. Feltáratlan a kalota-
szegi varrottasok jelenkori helyzete: egyrészt a ke-
reskedelmi érdekeknek kiszolgáltatott varrottasok 
elsilányulása, másrészt a régi motívumokat, eszté-
tikai értékeket megőrző templomi hímzések meg-
jelenése stb. 

Az ú j kutatónemzedékre vár a feladat, hogy 
ezeket a fehér foltokat eltüntesse, a gazdag öröksé-
get új szempontok szerint feldolgozza, értelmezze, 
a korszerűbb Kalotaszeg-kutatást megteremtse. 

Sebestyén Kálmán 

KÁPOLNAI IVÁN-SZLOVÁK SÁNDOR: 
Képviselőválasztások és képviselők a 
mezőkövesdi térségben, 1848-2001. 

A rendszerváltás ideje óta egyre többen kíván-
csiak arra, kik voltak választókörzetükben az or-
szággyűlési képviselők 1848-tól, kik voltak azok a 
politikusok, akik kötődtek falujukhoz, városuk-
hoz, tájegységükhöz. Az azonban még egyedül ál-
ló, hogy 150 évet áttekintve az országgyűlési vá-
lasztásokról, valamint a térség képviselőiről 
könyv is szülessen. 

Kápolnai Iván és Szlovák Sándor két év szorgos 
munkával hiánypótló munkát alkottak, mely ötvö-
zi az országgyűlési választások országos történe-
tét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei választások 
történetével, valamint a mezőkövesdi képviselők 
életrajzát és munkásságát is feltárja. Különösen 
fontos, hogy a kötet úgy tárgyalja a helytörténeti 
vonatkozásokat, hogy beleilleszti az adott kor Ma-
gyarországának történetébe, társadalomtörténeti 
és politikatörténeti párhuzamokat tár az olvasó 
elé, sőt alakilag is megkülönbözteti egymástól, az 
országos vonatkozásokat dőlt, a helytörténeti vo-
natkozásokat álló betűvel szedve. 

A szerzők vizsgálták a választókerületek - vál-
tozó - földrajzi elhelyezkedését, a választásra jo-
gosultak és a teljes lakosság arányát. A választások 
adatait településenként részletezik, bemutatják a 
választási aktivitás településenként eltérő mérté-
két és a régió politikai magatartását. A megválasz-
tott képviselők személyének bemutatásakor a szü-
letési hely, a társadalmi környezet, az iskolai vég-
zettség és a foglalkozás, a politikai pártállás és an-
nak esetenkénti változtatása, valamint a választó-
körzetükben végzett tevékenységük bemutatása, 
értékelése követik egymást. A választások történe-
tének szakirodalmán kívül tanulmányozták vala-
mennyi történeti országgyűlési almanachot 
(1886-1945), a képviselők parlamenti felszólalásait 
(1848-2001), és végigböngészték a következő helyi 
és a regionális sajtóorgánumok közül a Borsod, 
Észak-Magyarország, Miskolci Hírlap, Mezőkö-
vesd és vidéke valamint a Mezőkövesdi újság 
évfolyamait. Felhasználtak választási statisztikai 
köteteket, elolvastak kéziratokat, felkerestek 
egykori és jelenlegi képviselőket, valamint - ha ez 
lehetséges volt - a már elhunyt képviselők hozzá-
tartozóit, akik szemtanúi voltak egy-egy kornak, 
és szóbeli vagy írásbeli visszaemlékezéseiket is fel-
használták. Felkutatták a múzeumokban és 
könyvtárakban lappangó képviselői arcképeket, 
összegyűjtöttek választási tematikájú fotókat. 

A kötet négy fejezetre oszlik. Ader János, az Or-
szággyűlés Elnöke előszava után, a szerzők rövid 
bevezetőben ismertetik munkájuk politikatörténe-
ti, jogtörténeti, földrajzi, szociológiai, népességtu-
dományi , statisztikai alapjait, vizsgálódási szem-
pontjait, majd ismertetik a felhasznált, választás-
történettel foglalkozó köteteket és megadják kuta-
tási (könyvtári, levéltári) helyeiket is. A bevezető 
tanulmány végén bemutatják a mezőkövesdi tér-
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ség tájföldrajzi elhelyezkedését, közigazgatás-tör-
téneti, valamint területi változásait is. 

Az első fejezetben 1848-tól az első világháború 
végéig 16 képviselőválasztást, valamint 3 időközi 
választást mutatnak be. Nehéz ennek az időszak-
nak a felkutatása, hiszen megbízható képviselői 
almanachok csak 1886-tól állnak rendelkezé-
sünkre. 

A második fejezet a két világháború közötti 
időszak 6 országgyűlési választását és 2 időközi 
választást muta t be. Ebben a fejezetben az ország-
gyűlési választások szavazatainak pártok szerinti 
megoszlását is megadják a szerzők. A képviselők 
parlamenti felszólalásainak említése mellett a 
szerzők a korabeli helyi újságokból összeszedték, 
felkutatták a képviselők helyi tevékenységét is. 
így megtudhat juk, hogy mely képviselő hogyan 
tudott a térség fejlesztésére hatni. A képviselők kö-
zül különösen meghatározó volt a település fejlő-
désében az 1930-as években két cikluson keresztül 
képviselősködő, ma is köztiszteletben álló Zsóry 
Lajos munkássága. 

A harmadik fejezetben az 1945 és 1985-ös vá-
lasztások közötti időszak kapott helyet. Az emlí-
tett 40 évben e könyv tanúsága szerint is jól elkülö-
níthetőek az 1945 és 1949 közötti választások, 
melyben több pártra lehetett szavazni, az 1949 utá-
ni időszaktól. 1967-ig nem voltak választási körze-
tek sem, így különösen nagy utánjárást igénylő fel-
adat volt, hogy a helyi írott és íratlan források -
adatközlők - segítsége alapján megállapítsák a 
szerzők, hogy ebben az időszakban ki lehetett Me-
zőkövesd képviseletével megbízva. Az 1967 utáni 
időszak (amikor ismét voltak választási körzetek) 
képviselőinek a térségben, a térség érdekében ki-
fejtett munkásságát is felkutatták és leírják a szer-
zők. 

A negyedik fejezetben az 1990 utáni, ismét de-
mokratikusan választott országgyűlés részletezé-
se szerepel. Az időben is közeli és jól dokumentált 
időszak tárgyalásakor röviden bemutatják az or-
szággyűlési képviselőjelölteket, részletezik a vá-
lasztási eredményeket. Megadják a megválasztott 
képviselők életrajzát, parlamenti felszólalásait, or-
szággyűlési bizottságokban végzett munkájukat 
ugyanúgy, mint ahogy végigveszik a választókör-
zet települései, lakossága érdekében kifejtett mun-
kásságukat is, ezzel is bemutatva, hogy a képvise-
lői tevékenység milyen sokrétű. Az Összegzésben 
a mezőkövesdi, mezőkeresztesi választókörzet 150 
évének átfogó értékelését adják meg a szerzők. 

A kötetet mellékletek teszik még értékesebbé, 
melyekben adattár, térképek és fényképfelvételek 
kaptak helyet. Az adattár táblázatos formában tar-
talmazza az összesített kimutatást a mezőkövesdi 
és mezőkeresztesi választókerület képviselőiről 
1848 és 1998 között, az 1931-1939. évi országgyűlé-
si választások eredményeit a mezőkövesdi kerü-
letben községenként, az 1947. évi nemzetgyűlési 
választások eredményeit a két körzetben párton-
kénti megoszlásban, az 1990. és 1998. évi eredmé-
nyeket községenként és az 1990,1994,1998. évi vá-

lasztások eredményeit képviselőjelöltek és pártok 
szerinti megoszlásban, valamint a területi listára 
leadott szavazatok számát pártok szerint, telepü-
lésenkénti megoszlásban. A mű használatát segíti 
az utolsó részben szereplő névmutató, melyben a 
térség képviselői és képviselőjelöltjeinek nevei is 
szerepelnek. 

A kötet különlegessége, hogy Magyarországon 
első ízben vállalkozott egy kistérség parlamenti 
választásainak másfél évszázadot felölelő jogi, de-
mográfiai, szociológiai, pártpolitikai és történeti 
szempontok szerinti áttekintésére. A m ű gazdag 
forrásfeldolgozása, valamint Mezőkövesd térsége 
politikai életének, annak történetének és jelenko-
rának bemutatása, és a képviselői almanach miatt 
rendkívül fontos dokumentum. Hasznos helytör-
téneti, valamint országos viszonylatban is, és re-
mélhetőleg mintául is szolgál majd helytörténé-
szek, kutatók, történelem szakos vagy jogász hall-
gatók számára, hogy mind több választási körzet 
képviselőiről születhessen hasonlóan igényes, 
nagy formátumú tanulmánykötet. (Mezőkövesd, 
2001.) 

Villám Judit 
történész - könyvtáros, Budapest 

ANZ1K ALBERT: 
Sárközújlak története 

A Szatmár megyei Sárközújlakról (Livada, 
Jude fu l Satu Mare), erről a Szatmárnémetitől 21 
kilométerre keletre, a „bányai ú tban" (Nagybá-
nya), a „nagyországútban" lévő, eredetileg két te-
lepülésből - Sárköz és Újlak>Sárközújlak - álló 
községről van szó. Mindkét községi ősi, középkori 
eredetű; Sárköz (első említése: 1270) a Sárközi, a 
Morócz, majd a Báthori család, illetve később a 
Sztáray, valamint a Vécsey család tulajdona. Újlak, 
Sárközújlak (első említése: 1321) pedig az Újlaky 
család birtoka, majd a XVI. század derekától kezd-
ve több köznemesi családé volt. Ma, a különböző 
birtoklástörténeti és közigazgatási változások, sőt 
„impériumváltás" után Sárközújlakhoz számítják 
a közvetlen szomszédságában lévő, vele össze-
épült ősi falut, Sárközt és Adorjánt (Adrian); (első 
említése: 1262); Felső-Liget (Dumbrava) új keletű, 
1921-ben az aranyosmeggyesi (Mediejul Aurit) 
határból kivált falut, és Kis-Sárköz (Livada-Miéa) 
ugyancsak új keletű, 1927-ben létesült telepes köz-
séget. Az így létrejött Sárközújlak (Livada) község-
nek 1992-ben 7012 lakosa volt, és az alábbiak sze-
rint tagolódott. Nemzetiség szerint: magyar 4561, 
román 2190, cigány 167, német 18, ukrán 41, szerb 
1, sváb 1, székely 1. Vallás szerint: római katolikus 
1910, görög katolikus 1908, orthodox 1943, refor-
mátus 1149, Jehova tanúi 19, izraelita 1, egyéb 82. 

Mielőtt a könyv tartalmi ismertetésére térnénk, 
szólnunk kell ennek a statisztikának néhány sajá-
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tosságáról. Például arról, hogy az 1992. évi nép-
számlálás külön, önálló etnikumokként próbálta 
kezelni a svábokat és a székelyeket. Ahogy látjuk, 
eredménytelenül. Kérdéses az is, hogy a cigánysá-
got müyen kritériumok alapján sorolták az önálló 
etnikumok közé. De még érdekesebb a statisztika 
egyházi része. Ahhoz, hogy az itt közölt adatokat 
jobban megérhessük és megfeleló'en értékelhessük 
jó idézni Fényes Elek 1851. évi adatait a három köz-
ségre vonatkozóan. Fényes Elek Sárközt „ma-
gyar-orosz" falunak mondva 1301 lakosáról adott 
számot, a következő tagolásban: 432 római katoli-
kus mellett 520 görög katolikust, 341 reformátust 
és 8 zsidót tartott számon. Sárköz esetében a görög 
katolikusok nyilvánvalóan „oroszok", azaz ruté-
nok voltak. Újlakot > Sárközújlakot viszont 261 la-
kosával magyar falunak mondta. 2 római katolikus 
lakosa mellett 254 református és 5 zsidó lakosáról 
számolt be. Itt azt is érdemes megjegyezni, hogy a 
településegyüttesben szereplő három község kö-
zül Újlak volt a legkisebb, de ez volt a legmagya-
rabb település. Nyilvánvaló, hogy nemcsak emi-
att, hanem inkább jó, a legkedvezőbb fekvése mi-
att vált a településegyüttes központjává. Adorjánt 
Fényes ugyancsak magyar falunak mondta 405 la-
kosával, akik közül 12 római és 56 görög katolikus, 
323 református és 14 zsidó volt. Az itt szerepelt 56 
görög katolikusról nem tudjuk, hogy müyen nem-
zetiségűek voltak. Tekintve Fényes azon határo-
zott kitételét, hogy Adorján magyar falu, feltételez-
hetjük, hogy magyarok voltak. 

Mint tudjuk, Romániában, a diktatúra idején 
felszámolták a görög katolikus egyházat. A görög 
katolikusok egy része az orthodox egyházba kény-
szerült, abba az egyházba, amely teljes egészében 
román etnikumúnak vallotta magát. Kevesebben a 
római katolikus egyházba mentek és szinte senki 
se a reformátusba. 1992-ben, amikor már visszaál-
lították a görög katolikus egyházat, statisztikánk 
1908 görög katolikus mellett 1943 orthodox lakost 
is kimutatott. Ennek a két egyháznak összesen 
3851 híve volt 1992-ben, ami 1661 fővel több, mint 
a románság száma (2190). Itt tehát másfélezernél 
több olyan lakosról van szó, akik sem románok, 
sem ruszinok („ukránok"), hanem görög katolikus 
magyarok. Az izraeliták elfogyását egyértelműen 
a holokaust rémségeivel magyarázhatjuk és azzal, 
hogy a halálból megmenekült zsidók, ha haza is 
tértek falujukba, nem maradtak ott, hanem hama-
rosan külföldre, vagy nagyvárosokba költöztek. 

A két statisztika összevetése világosan mutatja 
azokat az etnikai-migrációs folyamatokat, ame-
lyek 1851-1992 között, de főleg a másfélszáz év 
utolsó harmadában (1950-1992) lefolytak, mind az 
etnikai, mind a vallási tagoltság tekintetében dön-
tő változásokat hoztak. Ezektől a változásoktól 
függetlenül Sárközújlakot-Lividát mind saját ma-
guk a sárközújlakiak, mind környezetük magyar 
településnek tudják. Ezt a vélekedést erősíthette és 
erősítheti ma is az, hogy Sárközújlak környezeté-
ben is több jelentős magyar lakosságú község ta-
lálható. Valamint az is, hogy Sárközújlak a XVIII. 

század végétől kezdődően mindmáig tartóan köz-
ponti szerepkört tölt be környezetében. 

Sárközújlak (Livada) története eléggé ismert. 
Minden Szatmár megyéről szóló monográfia, 
adattár behatóan foglalkozik a településegyüttest 
alkotó három neves faluval. Szirmay Antaltól 
(Szatmár vármegye fekvése, történeti és polgári 
esmérete. I—II. Buda, 1809-1810.), Fényes Eleken 
(Magyarország geographiai szótára. I—IV. Pest, 
1851.), Kiss Kálmánon (A szatmári református egy-
házmegye története. I—II. Kecskemét, 1878.), 
Borovszky Samun (Szerk.: Szatmár vármegye. Bp., 
1907.), Maksay Ferencen (A középkori Szatmár me-
gye. Bp., 1940.), Suciu, Coriolanon (Dicfionar istoric 
al' localitäfilor din Transilvania. Bucure§ti, I960.), 
Dumitrascu, Severen és Bader, Tiberiun (Ajezasrea 
dacüor liberi Médiumul-Aurif. Oradea, 1960.) és 
(Epoca bronzuliu in nord-vestul Transüvaniei. 
Bucurejti, 1970.), Prodan, Dávidon (Iobagia ín 
Transilvania sec. al XVI-lea. I—II. Bucure?tí, 1971.), 
Pirigyi Istvánon (Magyarországi Görögkatolikusok 
Története. Nyíregyháza, 1990.) át Kiss Lajosig 
(Földrajzi nevek etimológiai szótára I—II. Bp., 
1988.). 

Anzik Albert helybéli születésű, sárközújlaki 
tanító, több más kiadvány mellett mindezekre a 
munkákra is hivatkozik. Sőt, felsorolja azokat a 
magyarországi és romániai állami és egyházi, va-
lamint megyei, városi és magán levéltárakat is, 
amelyeknek az anyagát átnézte és esetenként fel is 
használta. Legfőbb és legjobb forrásai azonban a 
nagyszerű helyismereten alapuló megfigyelései és 
a lakosokkal folytatott közvetlen beszélgetései 
voltak. 

Munkáját bizonyos monografikus rendnek 
megfelelően több részre osztotta. Rövid Előszó 
után A helység topográfiája és éghajlata címmel 
Sárközújlak és közvetlen környezete természe-
ti-földrajzi viszonyairól tájékoztat. Régészeti feltárá-
sok igazolják a település létezését a következő fejezet 
címe. A cím nem helyes, mert a régészeti feltárások 
nem Sárközújlak őskori létezését igazolják, hanem 
azt, hogy Sárközújlak és környéke már az őskor-
ban is lakott terület volt. A Történelmi adatok feje-
zetcím alatt Sárközújlak és kapcsolt részei közép-
kori birtoklástörténetéről ad összefoglaló képet. A 
következő fejezet címe: Adminisztratív és területi fel-
osztás, a településegyüttes nagyon is változatos te-
rületi, igazgatási változásait ismerteti. Az ezután 
következő részek már úgynevezett szakmai fejeze-
tek, mint például a következő' is: A község lakói me-
zőgazdasága. Ez esetben a cím magáért beszél. Szer-
zőnk ebben a fejezetben Sárközújlak mezőgazda-
ságának a történetét mutatja be a feudális nagybir-
tokoktól kezdve a mezőgazdaság kollektivizálásá-
ig, sőt a termelőszövetkezetek felbomlásáig (föld-
művelés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, kert-
szőlőkultúra). Bizonyára a sárközújlak-lividai me-
zőgazdaság fejlettségének elismerése volt az, hogy 
1962-ben a községben Mezőgazdasági Kísérleti Állo-
mást rendeztek be, de különösen az, hogy 
1969-ben Sárközújlakon mezőgazdasági líceumot, 
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azaz bentlakásos szakközépiskolát létesítettek. De 
idézhetnénk azt is, hogy „1970-ben egy fentről jö-
vő politikai döntés következtében megalakult a 
mintegy 5000 egyedet befogadni képes bikahizlal-
da. Az első években ez is jól működött, mivel bese-
gített az állam, de aztán évró'l évre rosszabbul és 
rosszabbul ment. A hanyatlás okai: takarmányhi-
ány, az állatok elhullása, szervezetlenség és érdek-
telenség. Az építmények ugyan korszerűek vol-
tak, s talán sokáig ellenálltak volna az idő viszon-
tagságainak, de az 1989-es évet követően a falu 
közprédájává váltak. Ugyanezeket lehet elmonda-
ni arról a több mint 300 hektáros halastóról is, 
amely Adorján határában épült." Az iparosítás gyö-
kerei című fejezet a falusi ipar kialakulásáról, fejlő-
déséről, szakmai szerveződéséről és a kisipar szin-
ten való megmaradásáról (például malomipar) 
szól. Külön fejezet foglalkozik a fejezet címe sze-
rint A lakossági szolgáltatások kialakulás(a)-ával Itt 
nem lehet pontosan tudni, hogy a szoláltató ipa-
rokról van-e szó, vagy pedig egy szélesebb, nagy-
vonalúan kezelt, bárki által folytathatott, alkalmi, 
besegítő jellegű szolgáltatásról. A következő feje-
zet már csak félig-meddig történeti jellegű, Anyagi 
és szellemi kultúra címen egy általános művelődés-
történeti áttekintést nyújt. Ezt követi az: Egészség-
védelem cím fejezet, ami a romániai közegészség-
ügy szervezeti felépítettségéről és működéséről 
számol be. Az iskolák történetével, a tanítás-neve-
lés problematikájával egy külön, a következő feje-
zet - Az oktatás fejlődése - foglalkozik. Ebben van 
szó az 1969-ben megnyílt mezőgazdasági líceum-
ról, amely hivatva volt messze környék számára 
mezőgazdasági szakembereket képezni. A mező-
gazdasági líceum három (nappali, esti és látogatás 
nélküli, azaz levelező) tagozattal működött. A me-
zőgazdasági líceum mellett elméleti líceumot is 
szerveztek, amelyben a főiskolákra-egyetemekre 
menni szándékozókat képezték. Mindkét líceum 
igen népes volt, s a sok diák kiválóan alkalmas 
volt arra, hogy Sárközújlak központ voltát, jó hírét 
terjesszék. A község sportjával külön fejezet fog-
lalkozik: Sportélet. A következő, eléggé terjedel-
mes fejezet címe is hosszú: Az egyházak múltja, jele-
ne és szerepe az emberek lelkivilágában. Itt nagy fel-
adat elé állította magát a szerző. Ez a fejezet 
ugyanis nem tárgyalható magában, hanem csak az 
etnikai problémákkal (államegyház, asszimiláció, 
szociológiai felmérések, etnikum-vallás-egyház 
összefüggései, az úgynevezett kisegyházak szere-
pe, az ateizmus jelenléte stb.) együtt. A következő 
fejezet néprajzi jellegű és a társadalomnéprajz 
szempontjai szerint, módszereivel kívánja a Ha-
gyományokéi) és szokások(at) meghatározni, majd 
szerepüket megállapítani Sárközújlak társadalmi 
életében. Egyfajta mentalitásvizsgálatnak is lehet-
ne ezt a fejezetet felfogni. Vélekedésünkben csak 
megerősít bennünket az utolsó, címe szerint is fi-
gyelemre méltó fejezet: A lakosság a háborúk idején. 
Ezután a Zárszó következik, majd egy rövid Bibli-
ográfia. A kiadvány végén Függelékként adják 
közre Lovas János Sárközújlaki tájszó-gyűjteményét. 

Csak dicsérni lehet Anzik Albert buzgalmát és 
lelkesedését. Munkája gondos utánjárás, szemé-
lyes gyűjtés alapján készült népszerűsítő-tájékoz-
tató jellegű, a kényes témákat kerülő helytörténe-
ti-honismereti összefoglalás. A könyv informatív 
értékét nagyban növeli a sok illusztráció. 

Nem tudjuk megfelelőbb módon befejezni 
könyvünk bemutatását, mint a szerző saját szavai-
val. Anzik Albert így fejezte be könyvét: „Lehet, 
hogy ez a könyv nem tudott minden téren eléggé 
aprólékos adatokkal szolgálni, maradtak még sö-
tét foltok, de majd talán lesz, aki folytatja kutató-
munkámat és a megkezdett művet , s továbbírja 
Sárközújlak történetét." Mi, Anzik Albert falutör-
ténetében a sok értéken túl elsősorban az első lé-
pést, a romániai magyar helytörténeti feldolgozá-
sok kiadásának kezdetét, az indulás-indítás példa-
értékű tényét értékeljük. (Sárközújlak, 1999.) 

Dankó Imre 

DR. JÁNOS KUBASSEK: 

Hungarian Hermit of the Himalaya 
Körösi Csorna Sándor életmű angolul 

A magyar tudományos értékek nemzetközi is-
mertsége mindig fontos kérdése volt a hazai mű-
velődés- és tudománytörténetnek. Ezért jelentős 
Körösi Csorna Sándor angol nyelven megjelent új 
életrajza. 

Dr. Kubassek János négy főfejezetben dolgozza 
fel a tudós életútját. Szemléletesen mutatja be a 
szülőföldtől messze került tudós hányattatásait, 
az ott élő segítő hivatalnokokat, társakat, akik e 
kutatómunka során együttműködtek Csornával. 
Szól a nehézségekről, a gyakran elháríthatatlan 
akadályokról, amelyek e könyv nyomán a külföldi 
számára meggyőző erővel bizonyítják, milyen sok 
nehézség közepette, fáradozás árán sikerült 
Csornának megközelítenie célját, a tudományos 
feltárás lehetőségét Nyugat-Bengáliában, Tibet kö-
zelében. A tudós akarata és elszántsága, hite vezet-
te a távoli tájakra, ahol végül befogadták. 

A könyv nemcsak részletezi és megőrzi Körösi 
Csorna Sándor emlékét, hanem közli a fellelhető, 
Körösi Csorna Sándor nevét viselő létesítmények 
helyét, ismerteti az Érdi Múzeum gyűjteményét. 
Az angol nyelvű kötet igen jó kiállítású, a váloga-
tott képanyag kitűnő illusztrációja a hasonlóan 
színvonalas, irodalmi igényű szövegnek, melynek 
angol fordítója Annabel Barber volt. A kötet régi 
hiányt pótol, az országimázs feltétlen része. Méltó 
megörökítője Körösi Csorna Sándor emlékének és 
értéke a magyar történeti könyvkiadás új korsza-
kának. (Hungarian Ancient History Research and 
Publishing Company. Bp., 1999.) 

Dr. Krisztián Béla 
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A Debreceni Egyetem Néprajzi 
Intézetének folyóirata 

Tíz esztendővel ezelőtt, 1991-ben Ethnica néven 
alapítványt létesítettek Debrecenben, az - akkor 
még Kossuth Lajos nevét viselő Tudományegye-
tem Néprajzi Tanszékének munkatársai. Céljaik 
között szerepelt a magyar és a közép-európai nép-
rajzi kutatások támogatása, nemzeti kultúránk 
nemzetközi megismertetése, kiemelt helyszíni 
gyűj tőmunkák támogatása, kiadványok megjelen-
tetése, kutatási teljesítmények publikálása. A tan-
szék és az alapítvány az eltelt évtizedben több 
mint 250 kiadványt bocsátott ki, 1999-ben pedig 
Ethnica címmel útjára indította néprajzi folyóira-
tát, amely évente négyszer, kezdetben 24, később 
40 oldal terjedelemben jelenik meg, Ujváry Zoltán 
szerkesztésével. 

A lap az egész magyar és közép-európai nép-
rajztudományra kitekintve közöl tudománytörté-
neti írásokat, történeti és recens néprajzi anyagot, 
könyvismertetéseket, továbbá beszámolókat a 
néprajzi tudományosság eseményeiről, személyi-
ségeiről. Az A/4-es méretű folyóirat eddig megje-
lent 12 száma - füzetnyi terjedelméhez képest -
impozáns mennyiségű anyagot közölt, ha jól szá-
moltam 160 kisebb-nagyobb tanulmányt, dolgoza-
tot, vagy éppen „szösszenetet", és 199 könyvis-
mertetést. Van közöttük az ívnyit is meghaladó, és 
a flekknyit sem elérő terjedelmű, de valamennyi 
értékes anyagot tartalmaz, fontos eseményről ad 
hírt, figyelmet érdemlő véleményt közöl. Áz íráso-
kat tematikailag egyrészt a sokféleség, másrészt -
a néprajztudomány nagy témaköreit tekintve - bi-
zonyos aránytalanság jellemzi, ami nyilvánvalóan 
a potenciális szerzőgárda, vagyis a Debreceni 
Néprajzi Intézet és munkatársi holdudvara érdek-
lődésének jellegéből fakad. 

Lássuk ezek után az írások műfaj és tematika 
szerinti megoszlását, természetesen a „darabszá-
muk" és nem a terjedelmük alapján számolva. 
Egyharmaduk témája a néprajztudomány, több 
mint egytizedük a tudományos élet eseményeiről 
szól, a nagyobbik felük pedig recenzió. A tudomá-
nyos témájú munkák egyötöde tudománytörténet-
tel, különösképpen a szakma jeles művelőire való 
emlékezéssel, szellemi örökségükkel foglalkozik. 
Legnagyobb részük (55 %) a szellemi néprajz vilá-
gába vezet, különösen a népszokások, a népkölté-
szet és a vallási néprajz szerepel gyakran a témák 
között, s viszonylag ritkán találkozunk a népi dí-
szítőművészettel. A szakmai írások közül csak 
minden tizedik foglalkozik az anyagi műveltség-
gel, annak témái között főként a táplálkozás, a 
gazdálkodás és a kézművesség szerepel. Néhány 
írás képviseli a társadalomnéprajzot, a nyelvtudo-
mányt és a szociológiai módszereket alkalmazó je-
lenkutatást. 

Szinte teljesen hiányzanak az Ethnica közlemé-
nyei közül az elméletieskedő, öncélú eszmefutta-
tások, a nemzetközi irodalomból kialakított pre-
koncepciókra erőltetett dolgozatok, a bikkfanyel-

ven elnyekergett haszontalanságok. Az egész fo-
lyóirat egyik legnagyobb erénye, hogy igen jelen-
tős arányban publikál frissen gyűjtött anyagot. 
Munkájuk gyümölcsét szinte még harmatosan 
nyújtják át, a fogalmazás a legszükségesebbek 
közlésére szorítkozik. A szerzők zöme nem a világ 
teremtésével kezdi témája bemutatását , nem fut 
hatalmas és öncélú köröket, mielőtt a lényegre tér-
ne, így aztán amire 30 sor elegendő, abból nem 
lesz félíves, tudományosnak tűnő buborék. így si-
került a szerkesztőknek megvalósítaniuk azt, ami 
a régi néprajzi folyóiratoknak, különösen az egy-
kori Ethnographia-Népélet-nek egyik fő erénye 
volt, nevezetesen hogy a villanásnyi megfigyelése-
ket, fölismeréseket apró, mondhatni „szösszenet-
nyi" írásokban közölték, hadd kerüljön be minél 
előbb a tudomány vérkeringésébe. Jórészt ezektől 
a sokszor csak nyúlfarknyi írásoktól lesz friss, vál-
tozatos és adatokban gazdag az Ethnica. Apró, de 
nagyon fontos ismereteket közölnek ezek a „nép-
rajzi miniatúrák", hivatkozni lehet rájuk, s vala-
hol, valakinél talán éppen egy összefüggést erősí-
tenek, fehér foltot színesítenek. Mert semmire 
sincs nagyobb szükség kényelmes, elméletgyár-
tásra berendezkedett néprajzi világunkban, mint 
az - igaz, egyre nagyobb fáradsággal gyűjthető -
új, a tegnapi és a mai világra vonatkozó néprajzi 
anyagra. 

Csupán ízelítőül néhány, egyéni gusztusom 
szerint érdekesebb téma! 

Mindig izgattak a táji termesztés kialakulásának 
ok-okozati összefüggései, mert ezeket lényegében 
egyetlen termék esetében sem sikerült tökéletesen 
értelmezni. Ezért is érdekes, amit Pántya Julianna a 
Debrecen-környéki tormatermesztéssel kapcsola-
tosan - két írásában (és megjelent könyvében) -
feltárt, bemutatott . Az alapos irodalmi áttekintés 
mellett rendkívül sok magagyűjtötte adattal dol-
gozza fel Dankó Imre az április bolondja - mint szó-
lás, és mint esemény - , valamint a golyózás műve-
lődéstörténetét. Értékesek továbbá - sok egyéb, 
fontos adalék mellett - Mirk Szidóniának a három-
széki Zabola magyar - román vegyes házasságai-
ról, Csáky Károlynak a Középső-Ipoly mentén hasz-
nálatos ünnepi szentelményekről, Lukács Lász-
lónak a húsvéti tojásjátékokról, Papp Józsefnek a fa-
lunapokról, Nagy Veronikának a mohai tikverőzés-
ről közölt megfigyelései. 

Igen tanulságosak azok a „kitekintő" írások, 
amelyek a közeli szomszédok, vagy éppen távoli 
vidékek népéletére, valamint néprajzi munkájára 
vetik tekintetüket. Fontosak ezek az ismeretek 
nemcsak az etnográfusi pályára készülő diákok 
számára, hanem általában a néprajztudomány 
művelőinek „általános (szakmai) műveltsége 
szempontjából is. így kapunk - ha csak villanásnyi 
- képet többek között a közép-ázsiai meszhet törö-
kök sztálini kitelepítésének körülményeiről és en-
nek hatásáról e népcsoport etnicitására (Bartha Jú-
lia), a Csörsz monda középkori perzsa párhuza-
mairól (Kovács Előd), a korai századok lappföldi 
utazásainak híreiről (Hans-Hermann Bartens), a Ka-
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levala művelődéstörténeti hatásáról (Nyirkos Ist-
ván), a koreai kultúráról (Mészáros Csaba), Nepál 
karácsonyáról és hétköznapjairól (Carter Kathe-
rine), a krétai Toplou kolostor néprajzi vonatkozá-
sairól (Bartha Elek). De nem kevésbé fontosak a 
„befelé tekintő" cikkek, amelyek a Kárpát-meden-
cén belüli emikai, vagy vallási kisebbségek világá-
ról tudósítanak. Több írás foglalkozik a hazai zsi-
dók hagyományos kultúrájával (Bárth Dániel, Papp 
Richárd, lIjváry Zoltán), a szlovákok (Pacsai Imre, 
Ujváry Zoltán), szerbek (Tolnai Mirjam), ruszinok 
[ukránok] (Úr Lajos), románok (Ujváry Zoltán) nép-
életével; valamint a görögkeleti (Bartha Elek), gö-
rög katolikus (Pilipkó Erzsébet), római katolikus 
(Gecse Annabella) egyház néprajzi vonatkozásaival. 

Rendkívül értékesek azok a tudománytörténeti 
adalékok, amelyeket a néprajztudomány nagyjai-
nak életének egy-egy mozzanatára, főként pedig 
munkamódszerére vetnek fényt. Ilyenek Dankó 
Imrének, Szilágyi Miklósnak Gunda Béla, Szilágyi 
Miklósnak Bátky Zsigmond és Györffy István, Far-
kas Józsefnek Ferenczi Imre, Ujváry Zoltánnak 
Pesovár Ferenc, Györffy István és Tálasi István 
alakját, életének egy-egy mozzanatát megidéző 
írásai. 

A folyóirat negyedéves, szigorúan pontos meg-
jelenése lehetővé teszi, hogy aránylag frissen rea-
gálhasson a néprajzi világ örvendetes és szomorú, 
vagy egyszerűen csak jelentős eseményeire. Mert 
örvendetes, mikor a szakma egy-egy jeles szakem-
bere eléri azt a kerek számú évfordulót, amit senki 
se nézett volna ki belőle; és szomorú dolog, ami-
kor valaki idő előtt - mindig idő előtt - kénytelen 
távozni. Jó példát mutat az Ethnica azzal, hogy el-
ső három évfolyamában a 9 nekrológgal szemben 
25 születésnapi köszöntőt közölt, hiszen nemcsak 
a halál után kell szépeket mondanunk egymásról, 
jól esik az még életünkben is. 

Az Ethnica első három évfolyamában megje-
lent írások nagyobbik fele - de a terjedelmet te-
kintve is csaknem egyharmada - könyvismertetés. 
Mégpedig általában nem formális, puszta figye-
lemfelkeltést szolgáló, hanem érdemi recenzió, 
amely a tartalmi ismertetésen túl értékel is, feltárja 
a szóban forgó m ű érdemeit és korlátait. Három 
esztendő alatt 200 ismertetés - óriási teljesítmény, 
nemcsak a puszta mennyiséget tekintve, de úgy is, 
ha az ötvennyolc recenzens „beszervezésére" gon-
dolunk. Természetesen egy néprajzi tanszék ebből 
a szempontból előnyös helyzetben van, hiszen 
hallgatói folyamatosan „hadra foghatók" ha nép-
rajzi szakkönyveket kell ismertemi; és milyen jó 
lehetőséget nyújt ez a terep, ez a műfaj a néprajz-
tudomány leendő tudósai számára, oroszlánkör-
meik megmutatására. Természetesen az sem utol-
só érdem, hogy igen sok helytörténeti monográfi-
át, honismereti jellegű kiadványt is bemutat a fo-
lyóirat Szemle rovata. 

Az Ethnica nagyon fontos helyet foglal el a -
nem túl nagy számban megjelenő - kurrens hazai 
néprajzi periodikák között. Történeti és inter-
etnikus szemléletével, a konkrét adatok értékének 
hangsúlyozásával, a fiatal erők mozgósításával, a 

Kárpát-medencei magyarság hagyományos mű-
veltsége egységének szemléletével sok tekintetben 
egyedülálló folyóiratunk. Ezt a kiadványt haszon-
nal forgathatják a honismereti mozgalom munká-
sai is. Úgy is, mint módszerbeli izmosodásukat 
szolgáló kiadványt, és úgy is, mint profiljába vágó 
írásaik közzétételének lehetséges fórumát. 

Halász Péter 

DR. MÁNDICS MIHÁLY: 
Csávoly az évezredben 

A rendszerváltás követő időszak jelentős fejle-
ményei között tarthatjuk számon azt a folyamatot, 
amely a kistérségek szellemi magukra találását is 
eredményezte. Ennek a fejlődésnek egyik leg-
szembetűnőbb jele a helyi újságok léte, működése. 
Csávolyon igen népszerű a negyedévenként meg-
jelenő Csávolyi Négy Évszak periodika, benne a 
honismereti rovattal, dr. Mándics Mihály helytörté-
nész, nyugalmazott iskolaigazgató szerkesztésé-
vel. Már közismert falun kívül is az általa hagyo-
mánytiszteletből szerkesztett Csávolyi Helytörténeti 
Füzetek sorozat. Most megjelent tanulmánykötete 
évtizedek tudományos kutatómunkájáról ad szá-
mot. A kiadvány megjelentetését a Magyar Millen-
nium Kormánybiztos Hivatala is támogatásra 
méltónak találta. 

A kitűnően szerkesztett könyv fejezetei az ér-
deklődő számára a - gyökerektől napjainkig - re-
mek olvasmányélményt nyújtanak. A cím a tele-
pülés évszázadokra visszatekintő történeti útját 
emeli ki. A 800 esztendő történeti áttekintése a 
szerző számára jó kiindulási alap, majd a régészeti 
leletek, oktatási, egyháztörténeti, néprajzi, szocio-
lógiai adatok, nyelvjárások, grafikonok, kimutatá-
sok. A községi és személyi adattár neves földiek 
életútjai változatosan, színesen gazdagítják a tele-
pülés egykori és mai népéről szóló ismereteinket. 
Jó érzékkel mutatja be a német s bunyevác-horvát 
nemzetiségnek békés egymás mellett élését, a felvi-
dékről elüldözöttek és a máshonnan letelepültek 
beilleszkedését, a megbékélést. Utal a Németor-
szágba telepítettek hazalátogatásaira. A közel-
múltról, a helyismereti tevékenységről szóló fejezet 
zárja munkáját . 

Az új rátelepült falu évszázadaival foglalkozó 
mű gazdag képanyaggal illusztrált, színvonalas 
megjelenésű könyv, amelyet remélhetőleg nem 
csak az idősebbek forgatnak majd szívesen, sze-
mélyes emlékeik felidézésére, pontosítására. A 
Hon- és népismeret tantárgy helyi tankönyveként 
diákok is hasznosíthatják tudásuk gyarapítására, 
kötődésük erősítésére. A Honismereti Baráti Kör 
Egyesület és szponzorai jóvoltából és elhatározásá-
ból ezzel a kiadvánnyal minden csávolyi diákot 
megajándékoznak. 

A szerző ezzel a kiadvánnyal tovább gazdagí-
totta a falut. Szívből kívánjuk a szerzőnek példás 
hűséggel végzett munkája sikeres folytatását. 

Dr. Fekete Imre 
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