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Gát 

Számba venni is nehéz lenne, hogy az elmúlt 
években, különösen a magyar honfoglalás mille-
centenáriuma és az államalapítás millenniuma kö-
zötti években, hány magyarországi település jelen-
tette meg a históriáját feldolgozó monográfiáját, 
tanulmánykötetét. Ezek tartalmi színvonala, ha-
sonlóan külcsíne, persze meglehetősen különbö-
ző, de döntő többségük fontos hozadéka a helytör-
téneti kutatásoknak, s mindegyike serkentője a 
szerveződő, közös történeti és kulturális gyökerü-
ket megismerni akaró közösségek összetartozásá-
nak, megerősödésének. A sok m ű között önálló 
vonulatot alkot a „Száz magyar falu könyveshá-
za" sorozat, ami egységes rendező elvek mentén, 
azonos elvárásokkal mutatja be a kiválasztott tele-
pülések történetét. Bár a sorozat legelső kötetének 
(Bükkszentkereszt) szerkesztője voltam, csak köz-
vetve ismerem a települések kiválasztásának 
rendjét, azt tudom, hogy maguk a megyék tettek 
javaslatot területükre vonatkozóan. Azt meg a kö-
tetekben megjelenő térképen látom, hogy - a szó-
ba jöhető szerzőkhöz is igazodva - a határon túli 
falvak megválasztása valóban szerencsés. Ez utób-
biak sorába tartozik Gát, Kárpátalja karakteres te-
lepülése, aminek kiválasztását több szempont is 
indokolhatta. Ezek azok a rendező elvek, amelyek 
miatt külön is ismertetésre méltónak tartom a Bot-
lik József által megírt falumonográfiát, jóllehet 
nincs lehetőség a sorozat valamennyi kötetének 
bemutatására. Természetesen a recenzensnek is 
szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy lehet-e, 
illetve miként lehet egy település történetét úgy 
megírni, hogy a mű tartalmának biztosan követhe-
tő hátteret adjanak a magyarság történetének főbb 
vonásai, folyamatai, ugyanakkor karakteresen je-
lenjenek meg a település jellegzetességei, gazda-
ság-, társadalom-, politika- és művelődéstörténet-
ének „egyedi" jegyei, történései. 

Gát egyike a Beregi-Tíszahát (Beregi sík) tele-
püléseinek, amelyeknek az életét a XIX. század 
utolsó harmadáig, az ármentesítésig, a folyók sza-
bályozásáig alapvetően befolyásolta a vízjárás, a 
lápok, vizenyős térszínek hasznosítása. Az egyko-
ri Szernye-mocsár - aminek szélén Gát is települt -
területét övező falvak néprajzi vizsgálata már az 
első bécsi döntés után felkeltette az etnográfusok 
figyelmét, s egyebek között a ki tűnő Ébner (Gö-
nyey) Sándor nagy értékű anyagot gyűjtött ott 
1939-1942 között. Botlik József könyvének első fe-
jezete árnyaltan ismerteti meg az olvasóval a gáti 
ember és a természet viszonyát, igen sok finom 
adatot, megfigyelést közöl annak megértéséhez, 
hogy a vízjárás - közvetlenül és közvetve - milyen 

életmód-stratégiákat formált meg a település tra-
dicionális kultúrájában. Érzékletesen mutatja be, 
hogy a XIX. századi környezetátalakító munkák 
előtt milyen jelentős különbség volt a település 
magasabb és mélyebb színterei között, s hogy ez 
miként egységesült a vízrendezés után. Vagyis 
azt, hogy a vízrendezés lényegében megszüntette 
az egykor vízjárta és a vízmentes térszínek alkal-
mazkodási formái között korábban meglevő kü-
lönbözőségeket, s hogy a paraszti polgárosodás 
időszakának „hagyományos" gazdálkodásában is 
már csupán reliktum-szerűen bukkannak fel a ko-
rábbi állapot emlékei. További sok érdekes adatot 
olvashatunk az ártéri gazdálkodás gyakorlatáról, 
a zsákmányoló ember tevékenységéről, magának 
az 1974-ben megkezdett vízrendezésnek a történe-
téről. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a szerző 
szemléletesen mutatja be - a fentiek összefüggésé-
ben - a közlekedési viszonyok változását, a kap-
csolatok rendszerének alakulását is, akkor bátran 
megfogalmazhatjuk, hogy ez a problematika, va-
gyis a táj és az azt átalakító ember történeti viszo-
nya Gát históriájának, így Botlik könyvének is leg-
érdekesebb részlete. 

Anélkül, hogy a középkori és az újkori Gát tör-
ténetét taglaló fejezetekre kitérnék, a másik külö-
nösen tanulságos, kiemelésre méltó kérdésköre a 
kötetnek a trianoni határok megvonását követő 
impériumváltás, s az azzal járó politikai, közéleti, 
mentalitásbeli változások hatása a település népé-
re. Az első világháború utáni békediktátum a mai 
Kárpátalja nagy részét az új Csehszlovákiának ad-
ta. A helyzetet még nehezítette a második vüághá-
ború utáni határmegvonás, amikor a térség a szov-
jet birodalom részévé, ráadásul annak végvidék-
évé vált, jószerével elzárva természetes kapcsola-
tától. Mindez hol közvetlenül (pl. a nemzetiségi 
összetétel alakulásában), hol bonyolult áttételeken 
keresztül (vallások, nemzettudat stb.) hatott a gáti-
ak közösségére, az emberi habitusnak megfelelően 
formálta/deformálta olykor az egyén életét, kö-
zösséghez való viszonyát, helyzetmegítélését. Bot-
lik sok összefüggésében mutatja be ezt az összetett 
problematikát, hasznos, tanulságos adalékokkal 
szolgálva az egész térség falusi kultúrája átalaku-
lásának kérdéséhez is. 

A kötetnek bizonyára a legutolsó, „A hűség 
csapdájában" című fejezete az, ami leginkább a 
közérdeklődésre is számot tarthat. Ebben a falu je-
les szülötte, Kovács Vilmos életútját kíséri végig 
szerző. Rendkívül tanulságos az életpálya íve, a 
térség közelmúltjának megértéshez is számos tám-
pontot ad annak követése, hogy mitől válhat és 
miként válik egy személyiség egy korszak, egy kö-
zösség emblematikus alakjává. Nehéz emberi sors, 
személyével kapcsolatban más embereket is meg-
próbáló élettörténet, mindez egy magyar népcso-
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port semmihez nem fogható XX. századi kálváriá-
jának sűrítménye. Az más kérdés, hogy most 
visszanézve, néhány évtized távlatából, amikor az 
1960-as, 1970-es évek írásműveiről - főként a fiata-
labb generációk olvasatában - lekopik a „bátor-
ság", a szókimondás, akkor az esztétikummal jó-
szerével azonos értéken kezelt tartalma, mi marad 
meg e művek értékeként. Kovács Vilmos e kötet-
ben összefoglalt élettörténete itt sem csupán iroda-
lomtörténet, hanem társadalomhistória, a térség 
értelmiségének sorstörténete, amit - különösen a 
memóriazavarban szenvedőknek - időnként hasz-
nos (lenne) újraolvasni. 

Nincs lehetőségem Botlik József ú j kötetének 
további részletező tartalmi ismertetésére. Össze-
gezve dicsérnem kell: az érdeklődő nagyközönség 
számára érdekes, élvezetes könyvet írt, a tőle meg-
szokott olvasmányos, szép nyelven. A gátiak szá-
mára - talán az általuk reprezentált, többi kárpát-
aljai település számára is - pedig fontos olvas-
mányt, kapaszkodót adott: közös múlt juk megis-
meréséhez, összetartozásuk, megmaradásuk meg-
erősítéséhez. (Szerk.: Soós Kálmán. Száz magyar fa-
lu könyvesháza. Bp. é. n. [2001]). 

Viga Gyula 

Máramaros az évszázadok tükrében 

„Meggyőződésem - írja Zolopcsuk P. Róbert a 
kötet Köszöntőjében - , hogy ez a színvonalas s 
egyben hiánypótló munka itt, ebben a történelmi 
tájegységben az együttélés bizonyságtétele, amire 
ma a közös Európa építésénél olyan nagy szükség 
van." 

Igazat kell adni a véleményezőnek, mert a vala-
mikori „terra nullius" mintha még mindig - leg-
alábbis részben - magán hordozná ezt a nem ép-
pen megtisztelőt jelzőt: viszonylag ritkán, töredé-
kesen „jelentkezik" Máramaros a hazai és határon 
túli médiában, szakirodalomban. Éppen ezért (is) 
megérdemel minden elismerést Mazalik Alfréd, a 
könyv szerkesztője, gimnáziumi tanár, politikus, 
közismert publicista, a történelmi táj, Máramaros-
sziget jeles kutatója, aki több évtizedes gyűjtő és 
szerkesztő munkájának eredményeit kínálja fel az 
érdeklődőknek és tiszteleg szülőföldje múltja 
előtt. 

A kötet összeállítása körültekintő és időigényes 
szerkesztői munkát igényelt, mert Mazalik Alfréd 
„megszólaltatott" több, a könyvben szereplő 
Máramaroshoz kötődő, de jelenleg szerte a világ-
ban élő (élt) „szülöttet". Tengernyi adat-forrás 
csapját nyitotta meg egy-egy kristálytiszta csep-
pért, könyvtárnyi írott emléket lapozott és tanul-
mányozott át hézagpótlásért, az adatközlés, a tör-
ténelmi tények igaz voltáért. 

A kötet tizenöt szerző „közös gyermeke", és 67 
fejezetből áll, de Mazalik Alfréd írta, állította össze 
zömét. Az időrendi sorba szedett írások tényfeltá-

róak, objektívek, adatokkal illusztráltak és meg-
alapozottak, a helyi sajátosságokból eredendően 
„nem magyar centrikusak", nyelvezetük nem igé-
nyel szaktudást az olvasó részéről: „lehet használ-
ni" mint útikönyvet, mint történelmi segédirodal-
mat, mint szórakoztató olvasmányt. 

A „hangadó" cikk, A történelmi Máramaros az év-
századok tükrében, jellemzi a vidéket mint „történel-
mileg összetett kultúrtáj"-at, majd - szerves része-
ként a múltnak - a honfoglalás kori és Árpád-kori 
századokból „üzen" tárgyi bizonyítékokkal (pl.: 
Az izakonyhai (Cuhea) ásatások eredményei, 
Máramarosi dirhemek). 

Több írás foglalkozik Máramaros sótermelésé-
nek múltjával, melyek közül kiemelek kettőt: 
Sóvágók sztrájkja 1551-ben (Dr. Kovássy Zoltán) és 
a máramarosi tutajozás (Dr. Badzey Zsigmond), 
amelyek már-már szakdolgozatok. Átfogó adatbá-
zist tárnak az olvasó elé, felölelik a máramarosi só-
bányászat múltját, annak gazdasági, politikai 
holdudvarával egyetemben, nem mindenki által 
tudott alapos ismeretekkel gazdagítják a tudomá-
nyos munkákba belemélyedőket: mik voltak a 
sztrájk kiváltó okai, hogyan zajlott le, mi volt a ho-
zadéka, mi az Ócska Kanális, a Felső Szály Kötő, a 
Hajóbebocsátó stb. 

Három dolgozat foglalkozik Báthory István és 
II. Rákóczi Ferenc máramarosi emlékeivel (Mazalik 
Alfréd, dr. Szöllősy Tibor), melyekben ezeddig nem 
közismert, lokális történések szerepelnek. 

„Az 1848. évi márciusi örvendetes események a 
nagy változások időszakát jelentették Máramaros-
ban" - írja a szerkesztő Várady Gáborra, a forrada-
lom egyik résztvevőjére utalva. A témához szoro-
san simul a Leöwey Klára című írás az „1848-49-es 
polgári forradalom és szabadságharc meghurcolt 
asszonyá"-ról, aki Teleki Blanka emberi és szelle-
mi barátnője, harcostársa volt. 

Máramaros a kiegyezéstől az első világháború 
végéig - György Aladárnak, 1895-ben megjelent 
értékelése szerint - Máramarossziget a Monarchia 
egyik legvirágzóbb városa volt. 

A kötetben életrajzi adatokat találunk azokról a 
kiemelkedő személyiségekről, akik tudományos, 
kulturális, politikai, gazdasági tevékenységükkel 
arany fejezeteket írtak Máramaros múltjába. Sipos 
István mutatja be Szilágyi István református espe-
rest, aki 52 éven át irányította Máramarossziget 
szellemi életét, és döntő hatással volt Arany János, 
- az „izaparti hű barát" - pályájának és irodalmi 
munkásságának alakulására. Hogy milyen volt ez 
a hatás, arról maga Arany János így vall: „ . . .annyi 
biztos, hogy ha kedves barátom Szalontára nem jő, 
engem senki nem lát írói pályán az életben!" 

„Végre kincset leltem, házi boldogságot, 
Mely annál becsesb, mert nem szükség őrizni. 
És az Iza partján ama hű barátot... 
Nem is mertem volna többet remélni..." 
Szilágyiról írja Petőfi a következő sorokat: 

„Eszköz volt a Gondviselés kezében, mely ha elrej-
ti is gyöngyeit, rendel halászokat, akik felhoz-
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zák. . . " Ugyancsak Petőfi írja Aranyhoz intézett le-
velében: „Szilágyi Pistával levelezel úgy-e? írd 
meg neki, hogy eddig is szerettem, de még jobban 
szeretem azt tudva, hogy ő ösztönzött téged az 
írásra." (1847) Szilágyi Istvánt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1846-ban tagjává választotta. Tag-
ságának félévszázados jubileum alkalmából Eöt-
vös Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke így írt hozzá címzett levelében: „. . .Ötven év, 
a magyar oktatásügy s közművelődés szolgálat-
ban eltöltött 50 év után megelégedéssel tekinthet 
vissza Nagyságod a hosszú közpályára, amelyen 
szaktársai tiszteletét és ezernyi tanítványai szere-
tetét és hálás emlékezetét méltán érdemelte ki . . ." 

A szigeti algimnáziumban kezdte 1906-ban ta-
nári pályáját Juhász Gyula, aki megszerette az itteni 
szellemi életet és sokat tett érte. Elköltözése u tán is 
újra meg újra felidézte az őt befogadó várost: 

Kis Tisza mentén Máramaros Szigetnek 
Piros tetői ködből integetnek, 
A messzi és a múlt derűs ködéből, 
Egy régi őszből és egy régi télből. 
Majd egy szép szonettjében így ír Máramaros-

szigetről: 
Magyar Kelet bazárja volt e város, 
Fajok tanyája, ódon és kies, 
Közel az éghez s a magyar határhoz 
S a vándorló költőhöz is szíves. 
A máramarosi magyarok iskolákat teremtettek, 

tehetségeket ápoltak, irányítottak, publikálási le-
hetőségeket biztosítottak. Ők és a körülmények -
tehetséggel párosulva - indították útjukra Szép-
faludy Őrlösy Ferencet, Pálné Papp Cecíliát, Krüzselyi 
Erzsébetet, Surányi Miklóst, Szabó Aurélt, Padányi 
Gulyás Bélát, Szongoth Miklós, Bruckstein Lajost, kik-
ről avatott szakértők írásaiból meríthetünk isme-
reteket, elemzést. Ákosi Zsolt történész alapos 
munkája A máramarosi sajtó a két világháború kö-
zött a régióban megjelent havi, heti, napi és idő-
szaki sajtókiadványokról informál és ad eligazí-
tást. 

Három írás foglalkozik a város büszkeségével, 
Hollósy Simon iskolaalapító festőművésszel, s meg-
ismerkedhetünk az „Öreg" későbbi és kései utóda-
ival, közülük Badzey Pállal, akinek „élete és tevé-
kenysége szorosan összefügg azzal a mozgalmas 
idővel, ami az érzékeny lelkű művészi gondolko-
dás sajátossága", s aki egy alkalommal így szólt 
barátjához: „Tudom, hogy minden ami szép, a csa-
lád, a kert nem tart sokáig, egy vihar mindent szét 
fog zúzni". A sztálini gulág valamelyikében pusz-
tult el: mint Péter Dezső, P. Ütő Erzsébet, Boros Lajos, 
András Csaba, Szabó Elemér, Traian Biltiu-Dancus, 
Olenyik Janka, Zahorai János, Keszthelyi Sámuel festő-
művészek, Balázs István fafaragóművész. 

Részletes beszámoló ismertet meg a könyvben 
a máramarosi színjátszás múltjával. A sok tehetsé-
ges színész közül kiemeli Prielle Kornéliát, akinek 
pályafutását különös figyelemmel kísérte Jókai 
Mór és ezt írta róla: „Csupa szív az egész lény, ön-
feláldozó szív, akinek még az árnyéka is fényes." 

Rövid, de alapos áttekintést kapunk az oktatás-
ról, a város zenei életéről, a románok, a németek, 
az izraeliták múltjáról, akik meghatározó szerepet 
játszottak a város és vonzásköre kulturális, gazda-
sági, oktatási életében. Egy kiragadott példa: dr. 
Apsai Mihály János, aki évtizedekig volt Mára-
maros főügyésze, 1900-ban kiadta „Máramarosi 
diplomák a XIV. és XV. századból" című munkáját, 
mely 366 adománylevelet tartalmaz. Tartalmát, a 
ma már fellelhetetlen diplomák eszmei és szakmai 
értékét illetően ez a munka szinte felbecsülhetet-
len, egyedülálló kútforrás nemzedékek számára. 

Megtudjuk azt is, hogy Holder József 
(1903-1945) volt az, aki lefordította jiddis nyelvre 
Az ember tragédiáját. Alapos ismeretekről tanús-
kodnak az asszimilációval, a kivándorlásról, a 
néprajzzal, építészeti hagyományokkal foglalkozó 
írások. 

Ugyancsak megismerkedhetnek az olvasók a 
közelmúlt és a jelen országosan és nemzetközileg 
is elismert közéleti, tudományos személyiségeivel: 
megtudjuk ki dr. Bocskay István professzor, Koch Fe-
renc, Lindvay Jenő, dr. Papp Erzsébet, Vodnár János, 
Makkay Ferenc, Nagy István Zsolt, Jakubinyi György, 
mit jelent Máramarosnak Elie Wiesel Béke No-
bel-díjas író, tudós. 

A kötet bőségesen illusztrált statisztikai ada-
tokkal, rajzokkal, korabeli és a közelmúltban ké-
szült fotókkal, felsorolja Máramaros helységneve-
it, műemlékeit, a felhasznált és ajánlott írott forrá-
sokat. 

A kötet értékét nem csökkentik az apró techni-
kai makulák, az illusztrációk kifogásolható minő-
sége, néhány számadat vitathatósága, közismert 
történelmi események leírásának hiánya. 

Köszönet illeti Mazalik Alfrédot, valamint a 
szerzőtársakat, kik ilyen hatalmas, objektív, adat-
gazdag üzenetet küldenek a történelmi Magyaror-
szág appendixéből. (Máramarossziget 2001). 

Dr. Szöllffsy Tibor 

GRIN IGOR (szerk.): 
A Békés Megyei Múzeumok 
Közleményei 21. 

A tanulmánykötetben semmi, csak a Múzeum 
Egyesületnek a kötet külső borítóján elhelyezett 
nagyméretű címeres és évszámos pecsétje - Bé-
kés-Csabai Múzeum-Egyesület 1899 - utal arra, 
hogy a kötet az Egyesület százéves fennállása tisz-
teletére jelent meg. Külsőre mindenben megegye-
zik a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum év-
könyveivel, azzal a különbséggel, hogy itt, ebben a 
tanulmánykötetben nincsen semmiféle jelentés, 
beszámoló, ami viszont minden évkönyv elenged-
hetetlen közleménye. 

Két rovatba sorolva tizennégy tanulmányt (a 
Tanulmányok című rovatban) és két rövid, adat-
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közlésszerű közleményt tartalmaz (a Krónika cí-
mű rovatban). Az első és a második tanulmány 
természetrajzi közlemény. Mégpedig úgy, hogy az 
első flóratanulmány (Kertész Éva: Adatok a 
Dél-Tiszántűi flórájához), a második viszont fauna 
kérdésekkel foglalkozik (Lennert József és Répási 
Józsefné: A Fekete-Körös-völgy magyar szakaszá-
nak szárazföldi malakofaunája I. - Kutatástörténet 
és állatföldrajzi beosztás). A két következő tanul-
mány régészeti jellegű. Az elsőt Juhász Irén írta 
(Avar lovas sírok Békés megye területén), a másik 
szerzője pedig Liska András (Régészeti korú tár-
gyak egy magángyűjtő hagyatékában). 

A következő hat közlemény néprajzi írás, jelez-
ve, hogy a Békés megyei múzeumok mindegyiké-
ben ez a fő kutatási terület, amit részben társada-
lom-néprajzi szempontok alapján sokan művel-
nek, különös tekintettel a nemzetiségi vidéken 
adott interetnikus érdeklődésre (Szendrei Eszter: 
Társadalomnéprajzi adatok Méhkerékről; Nagyné 
Martyin Emília: Erkölcsi normák a hagyományos 
társadalomban); Baligáné Szűcs Irén tanulmánya a 
füzesgyarmati leány- és legényélet, a párválasztás 
kérdéseiről szól a XX. század első felében (A leány-
és legényélet, párválasztás Füzesgyarmaton a hu-
szadik század első felében). Ezután Andó György 
településtörténeti-néprajzi tanulmánya követke-
zik (A békéscsabai tanyák). Csete Gyula írása a né-
pi építészetről (Mezővárosi népi építészet a há-
romnemzetiségű Mezőberényben). Kiss Anikó ta-
nulmánya pedig a gyulai emberi erővel való teher-
hordásról értekezik. 

A négy utolsó tanulmány helytörténeti, hang-
súlyosan hadtörténeti értekezés. Seres István a 
Szarvas környéki folyami átkelőhelyek katonai 
szerepéről és a szarvasi vár helyreállításának Rá-
kóczi-kori tervéről szól. Németh Csaba 1849-be 
visz vissza bennünket, s a honvédtisztek gyulai 
fegyverletételéről írt. Csobai Lászlóné a soknem-
zetiségű Elek község történetéhez ismertet egy ed-
dig figyelembe nem vett forrást. Az utolsó tanul-
mány művészettörténeti jellegű és Kohán György 
(1910-1966) festőművész a Háború emléke című 
munkáját elemzi (Gyarmati Gabriella: Kohán 
György Háború emléke című főműve). 

A Krónika rovatban két, végső kicsengésében 
muzeológiai-, múzeumtörténeti közleménnyel ta-
lálkozunk. Az első Domokos Tamás Csath And-
rásról (1896-1974) emlékezik (Emlékezés a Her-
man Ottó emlékérem tulajdonos Csath Andrásra), 
a másik forrásközlés, Banner Jánosnak (1888-1971) 
a békési Jantyik Mátyás Múzeumban őrzött levele-
iről és kéziratairól szól (S. Turcsányi Ildikó: Banner 
János levelei és kéziratai a békési Jantyik Mátyás 
Múzeum történeti gyűjteményében). 

Minden közleményhez egyöntetűen angol 
nyelvű összefoglalások járulnak. A tanulmánykö-
tet illusztráltsága eléggé gazdag, de sajnos, még a 
művészettörténeti tanulmány esetében is csak fe-
kete-fehér képek szerepelnek. 

A tanulmánykötet szerénysége ellenére is gaz-
dag, a Békés megyei múzeumokban folyó értékes 
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és szerteágazó, sok esetben a lokalitás határait 
messze túllépő tudományos és tudománynépsze-
rűsítő munkáról szépen tudósító tanulmánygyűj-
temény. A szerzők szerencsésen megtalálták és fel 
is használták azokat a kötődéseket, amelyek a he-
lyi témákat, tárgyköröket magasabb, szélesebb kö-
rű szakmai érdekkörökbe emelték. (Békéscsaba, 
2000) 

Dankó Imre 

CSONTOS GYÖRGYI-VASS TIBOR: 
Ózdi munkáskolóniák (1861-1970) 

Napjainkban a helytörténetírás jelentősége a 
történettudomány szinte valamennyi ágazatán be-
lül érezteti hatását. Adalékokat szolgáltat olyan, 
eddig kevésbé feltárt területek kutatásához, mint 
például a jelenleg szakemberhiánnyal küzdő ipar-
régészet vagy a lokális szintű felmérésekre épülő 
társadalomtörténet. Csontos Györgyi építészmér-
nök és Vass Tibor ózdi helytörténész közelmúltban 
megjelent kötete némileg hozzájárulhat ebbéli hiá-
nyos ismereteink gyarapításához. Könyvük emel-
lett a művelődés-, valamint a művészettörténet 
körébe tartozó építészeti szempontokat előtérbe 
állítva ad bemutatást az ózdi munkáskolóniák és 
lakásbelsők történetéről. Ennek megfelelően a mű 
végén magyarázó szójegyzék is segíti az olvasót az 
építészeti kifejezések és a különböző berendezési 
tárgyak neveinek könnyebb áttekintésében. A 
gyár alapításával, valamint az Osztrák-Magyar 
Monarchia más területeinek kolóniaépítkezéseivel 
kapcsolatban szintén a kötet végén találhatunk rö-
vid ismertetőt. 

Vass Tibor már az 1980-as évek első felében ké-
szített egy több mint 100 oldalas tanulmányt a 
munkáskolóniákról, a kézirat megjelenésére azon-
ban nem került sor. Az Ózdi Vasgyár dolgozóinak 
anyagi és szellemi kultúrája egyaránt foglalkoztat-
ta, e témákkal kapcsolatban pedig rendszeresen 
publikált a Lajos Árpád Honismereti Kör évköny-
veiben (Lakóhelyünk Ózd), végül 1998-tól kezdték 
el a budapesti Finta Intézet munkatársával , Cson-
tos Györgyivel készíteni a jelenlegi kötetet, mely 
munka során az addig elkészült helytörténeti írás 
építészeti elemzésekkel párosult. A mostanra 
pusztulásnak indult kolóniák megmentése céljá-
ból a kötet mindenképpen iparrégészet! jelentősé-
gű és figyelemfelkeltő az jelenkor számára. 

A kezdetek a XIX. század második felére nyúl-
nak vissza, amikor Magyarországon igazán kibon-
takozott az ipari forradalom. A technikai fejlődés 
főként a vas- és gépipart érintette és természetesen 
nem maradt hatás nélkül az életmód és hagyomá-
nyok terén sem. Utóbbiak kapcsán társadalomtör-
téneti jelentőségüket tekintve az ipari táj és ipari 
település kialakulása hozta a legnagyobb változást 
- leginkább az észak-magyarországi körzetekben. 
A gyárnak gondoskodnia kellett dolgozói elhelye-



zéséről, s így kezdetét vette a munkáskolóniák 
(vállalati telepek) építése. Ózd határában 
1861-1863-ban a Karu dűlőben létesült az első 12 -
sziklába vájt - munkásház, majd 1870-1873-ban 
közvetlenül a vasgyár tövében épült fel a Régi Ko-
lónia. Az időrendet megtartva ezután következett 
a Fürdősor, a Rendetlen Kolónia, a Kórházsor, a 
Hosszúsor, a Kiserdőalja, a Tisztisor, a Kis-
amerika, az Újtelep, a Hétes, a Nagyamerika, a Ve-
lence-telep, az Istenmező - Újtelep, legvégül az ív 
úti telep. Érdemes a területi elhelyezkedésük mel-
lett az elnevezéseiket is figyelembe venni, hiszen 
talán az országban itt mutathatók ki legjobban a 
természeti, társadalmi és építészeti tagozódás 
összefüggései. Vass Tibor ezt egyetlen fogalom-
mal, a „kasztosodás"-sal szemlélteti, mely főként a 
XX. század első felére volt jellemző. Ennek alapját 
a munkások kategorizálása jelentette, a sokszor 
idézett „munkabér a munkaerő ára" tételre építve. 
A más-más jövedelemmel rendelkező munkások 
(szakmunkások, betanított munkások, segédmun-
kások), altisztek és tisztviselők (igazgatók, üzem-
főnökök, mérnökök, számtisztek) lakásai között 
minden tekintetben óriási különbség mutatkozott. 
A hierarchiát már a térbeli elhelyezés is jól szem-
léltei: a gyár területének alsó, lapos részein (pl.: 
Régi Kolónia) a munkásoknak, a hegyoldal közép-
ső részén (Kisamerika) az altiszteknek és maga-
sabb beosztású munkásoknak, míg a hegy tetején 
(Nagyamerika) a tiszti rangúaknak szánt házak 
helyezkedtek el. 

A könyv korabeli és a közelmúltban készült 
fényképekkel, továbbá alaprajzokkal, helyszín-
rajzokkal is illusztrálja a bemutatott építményeket. 
Nem kis jelentőséget tulajdoníthatunk ezek mel-
lett annak az 1885-ből fennmaradt és szintén kö-
zölt névsornak, mely a Régi Kolónia lakóinak ne-
vét és foglalkozási beosztását tartalmazza. Lénye-
ges forrásnak számíthat ez akkor, ha például a 
generációkon át öröklődő foglalkozásokra (pl.: 
martinász, hengerész) épülő munkásdinasztiák 
történetét kutatjuk. Az átrétegződés folyamata a 
vizsgálatok alapján megfigyelhető a Rimamu-
rány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság ózdi, 
borsodnádasdi és salgótarjáni telepein egyaránt, 
vagyis a szakmák nemzedékről nemzedékre örök-
lődtek. A kötet ráadásul közli a Kőaljai szövetke-
zeti lakásoknál a szövetkezeti tagok, a Kisfaludi 
szövetkezeti lakásoknál pedig az alapító tagok 
névsorát is. Utóbbiak otthonai a munkáslakások 
egy sajátos típusát képviselték, a szövetkezeti la-
kásét, mely már-már kispolgári környezetet te-
remtett lakói számára. 

Az ózdi kolóniák építkezési formái természete-
sen nem egyedülállóak, hiszen más telepeken (pl.: 
Diósgyőrben) is megtalálhatók. Amíg azonban 
máshol szinte teljesen eltűntek az ezeket képviselő 
épületek, Ózdon még mindig őrzik egyes helyszí-
nek a sajátos formákat. A Marschalkó Béla építész-
mérnök tervei szerint felépült Velence-telep említ-
hető ezek egyikeként a Hangony-patak partján, 
mely szecessziós stílusban épült, kétszintes lakó-

házai pedig az egész borsodi iparvidék legszebb 
építészeti alkotásai közé sorolhatók. 

Az ezredfordulóra az ózdi munkáskolóniák 
még álló építményei nagy részének állapota jelen-
tős mértékben megromlott, felújításuk időszerűvé 
vált. Amennyiben nem sikerül őket fokozatosan 
helyreállítani, félő, hogy a gyári kémények ledön-
tését követően a város múltjának újabb - tárgyi -
forrásait veszíti el a közeljövőben. A kolóniák 
mind földrajzilag, mind társadalomtörténetileg, 
mind pedig építészetileg kiválóan reprezentálják a 
település várossá fejlődését, hierarchiáját és mun-
kásainak kultúráját. Csontos Györgyi és Vass Ti-
bor könyve főként ezekre a tényezőkre kívánja fel-
hívni a figyelmet, alkotásukat a Duna Televízió ál-
tal - szintén 2001-ben készített „Velencétől Nagy-
amerikáig" című 40 perces dokumentumfi lm teszi 
igazán teljessé. A Csontos János által rendezett 
filmben többek között megszólal Olajos Csaba te-
rületi főépítész (a könyv előszavának írója), Vass 
Tibor helytörténész, Dobosy László múzeumigaz-
gató és Faggyas István grafikus, néprajzkutató. A 
kötethez hasonlóan a film is képekkel, korabeli és 
mostani felvételekkel idézi meg a múltat és a je-
lent, miközben a bemutatott , a város számára pe-
dig később már pótolhatatlan értékek megmenté-
sére ösztönöz. (Kráter Mihály Egyesület. Pomáz, 
2001.) 

Alabán Péter 

GÖCSEI IMRE: 
A szögesdrót mögött 
(egy hadifogoly naplójából) 

Drámánk, hogy a múltunk, amelyet meghamisítot-
tak, megcsonkítottak, eloroztak, betiltottak, éppen kibe-
szélhetetlensége miatt nem válhat múlt idővé, tele-
vénnyé, miként a fa lehullott lombja - írja Döbrentei 
Kornél költő Csodaszarvasból bűnbak című vita-
cikkében (Magyar Nemzet, 2002. január 26.). 

XX. századi neurózisaink egyik forrása, közel-
múl tunk ezernyi népbetegségének kiváltó oka a ki-
beszélhetetlenség, valóban. Ebben a lélekben ne-
hezen múló században nem volt mód és lehetőség, 
politikai szándék rendezni végre közös dolgainkat, 
szót ejteni - főképpen társadalmunk mélyrétegei-
ben - , tisztázó beszélgetések során közös véle-
ményt kialakítani e század fontosabb történelmi 
eseményeiről. A második világháborúról, az ötve-
nes évekről, ötvenhatról, vidéken a téeszszervezés 
időszakáról, a rendszerváltoztatásról. Mostantól 
kezdve az emberbőrbe kötött irodalom korszaka kezdődik 
- örvendezett Németh László az 1940-es évek ele-
jén a Magyar Csillag folyóiratban a falukutatók 
szociológiai felméréseket, paraszti életíró műveket 
felkutató, kincskereső munkája láttán. Mennyi tár-
sadalmi értetlenség és neurózis okafogyottá vált 
volna, ha ez a folyamat folytatódik! Nem folytató-
dott, nem folytatódhatott. Az 1960-as, 1970-es 
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években a Hazafias Népfront szűkre szabott kere-
tein belül elindulhattak ugyan helyi értékekre figye-
lő, a lokálpatriotizmus adta energiákat mozgósító 
- nem egyszer narodnyiksággal vádolt - „hon-
mentő" kezdeményezések, azonban ezek a politi-
ka által félszívvel és félpénzzel támogatott, meg-
tűrt kategóriába sorolt óvatos próbálkozások csu-
pán arra voltak elegendőek, hogy az igény létét 
igazolják. (Éppen ezért jár tiszteletteljes főhajtás 
azoknak, akik nem engedték kialudni a tüzet, akik 
évtizedeken át, többek között e folyóirat hasábjain, 
a kishaza értékeinek felkutatásán keresztül a na-
gyobb haza értékeinek létére és fontosságára fi-
gyelmeztettek.) Az értékőrző' szemlélet megma-
radt, s ennek tulajdoníthatóan megőrizték e kor 
szereplői a háborúból hazamentett térképtáskában 
lapuló naplótöredékeket, az adó- és beszolgáltatá-
si íveket, letűnt korok fény- és tényképeit. 

Ez a Néma Sándor szerkesztésében és a Kisal-
földi Szemle kiadásában megjelenő füzet , Göcsei 
Imre hadifogolynaplója egy sorozat elindítását, te-
hát a közös emlékezet felidézését ígéri. 

Az 1915-ben született szerző karpaszományos-
ként esik fogságba a 91. gyalogezred I. zászlóalj el-
ső századának parancsnokaként. Az ekkor már 
doktori fokozattal rendelkező „féltiszt" szerencsé-
je, hogy mindez Európa boldogabbik felén törté-
nik, hiszen a hadifogolysors Dániában még az el-
viselhetőség határain belüli megpróbáltatásokkal 
jár. A hadifoglyok kijárhatnak a holland határ mel-
letti táborból, könyvet kölcsönözhetnek a közeli 
városból, fürödni járnak a tengerre. Később, az an-
gol zónában szigorodik azért a helyzet, szögesdró-
tot kerítenek foglyaink hazavágyó álmai köré, az 
élelmiszerellátás is akadozik, a hazatérés időpont-
ja egyre késik, egyre bizonytalanabbá válik. A nél-
külözések és a honvágy megérlelik a szökés gon-
dolatát, 1946 áprilisa már itthon köszöntheti a 
szerzőt. Ennyi röviden e kis füzet mondandója. 
Persze azért ennél lényegesen több, hiszen a kor-
dokumentum tényén, a háborúvég felidézésén túl 
szerzőnk a megjelenítés mívességére is gondot for-
dít. A földrajztudós naplója írása közben maga 
mellé engedi a költőt, hogy a megtapasztalt tájak 
leírásában segítségére lehessen. íme: „Pilsen után 
gyönyörű táj következik, a Cseh-Erdő. A Mze völ-
gyét kísérjük. Gyönyörű kanyonvölgy, jobbról, 
balról apró patakok sietnek a folyó felé, néha sel-
lők fehér habjai zuhognak alá. Fenyvesek szál-
egyenes törzsei, haragoszöld koronái, sziklafalak 
sötét bércei, alagutak ásító torka teszik változatos-
sá a vidéket." Dániában, a tengernél: „Előttem az 
öböl haragos, piszkos, szürke vize hullámzik. Víz, 
víz, mindenüt t csak víz, ameddig a szem ellát. 
Szürke köd ereszkedik fölé. Zajló, morajló loccsa-
nással csapódik a víztömeg a parthoz. Távol egy 
csónak körvonalai sötétlenek a ködtenger szürke-
ségében." Még szökés közben is rá-rácsodálkozik 
a tájra: „Lenn a völgy legmélyén sebesen kanyarog 
az Inn fehérfodros halványzöld vize, tükrén táncol 
a csillogó napsugár, amely néhol sötétebbre, má-

sutt barnásra vagy egészen világoszöldre vará-
zsolja a vizet." 

Az egyre kínzóbb honvágy érzékletes megjele-
nítésén túl Göcsei Imre gondot fordít arra is, hogy 
a magyar katonák tisztességét, becsületességét, 
üdítő humorát hangoztassa, hogy védje a mundér 
becsületét. A későbbi évtizedek rágalmai szorítják 
őt erre, hiszen annyi átkot és rágalmat szórtak ez 
alatt az esztendők alatt a magyar katonákra, me-
lyet lemosni leghatékonyabban talán ilyen tisztán 
őszinte, halk szavú visszaemlékezésekkel lehet. 

Kozma Huba 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 
Jeles világjárók nyomdokain 

Egy életen át adósok vagyunk egymásnak és 
önmagunknak a megszerzett tapasztalatok átadá-
sával, ismereteink megosztásával. Nem feledhet-
jük elődeink tevékenységének tanulságait a jelen 
és a jövő érdekében - vallja dr. Kubassek János 
geográfus, tudománytörténész, az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója a Jeles világjárók 
nyomdokain című sorozat első könyvében. Ennek a 
gondolatnak - az adósság törlesztésének - jegyé-
ben született meg a folytatás a második kötet is, 
melyet 2001 novemberében ismertetett a szerző a 
helyi Csuka Zoltán könyvtárban. Csokorba gyűj-
tött életrajzok, útleírások, tanulmányok, értekezé-
sek, forráspublikációk, levelek, interjúk tükrében 
osztja meg velünk mindazt, amit negyedszázad 
folyamán kutatott, előtérbe állítva a jeles magyar 
világjárók érdemeit. Kubassek János küldetést tel-
jesít: megemlékezik ismert és kevéssé ismert hon-
fitársainkról, akik többnyire „tarisznyás turista-
ként", önerejükből jutottak el távoli tájakra. Kü-
lönböző célkitűzések motiválták őket: őshazakere-
sés, hittérítés, tudományos kutatómunka, földraj-
zi, geológiai, régészeti, néprajzi megfigyelések, 
természettudományi, botanikai, zoológiai gyűjté-
sek, vagy éppen a vadászszenvedély. De akadtak 
köztük - egy-egy történelmi sorsfordulót követő-
en - hazájukból politikai, gazdasági okokból kény-
szerült kivándorlók is. Az utóbbiak közül meg kell 
említenünk Xantus Jánost, aki az 1848-1849. évi 
szabadságharc után emigrált. Teleki Pál és 
Almássy László neve a második világháborút idé-
zi, míg Siklós István az 1956-os forradalom után 
hagyta el az országot. Igen színes a paletta. 
Kubassek János gyűjteményében olvashatunk a 
világhírre szert tevő székely vándor Körösi Csorna 
Sándorról és a többi magyar Ázsia-utazóról: az 
Észak-Urált térképező Reguly Antalról, a Transz-
himalája felfedezőjéről, Lózy Lajosról, a Bel-
ső-Ázsia ősi kultúráit jól megismerő Stein Aurél-
ról, a Tien-Sant feltáró Prinz Gyuláról, a „sánta 
dervisprofesszor" Vámbéry Árminról, Cholnoky 
Jenőről, a sokoldalú tudósról, Baktay Ervinről, In-
dia szerelmeséről. De nem maradnak ki a sorból a 
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híres Afrika-kutatók sem: így Magyar László, aki a 
Szaharában tett felfedezéseket, az elhíresült 
Almássy László (film is készült róla), és aki a Ru-
dolf és a Stefánia tavat fedezte fel és nevezte el: Te-
leki Sámuel. 

A ismert világjárók mellett helyet kapnak a 
műben méltatlanul elfelejtettek, így Tarday Emil 
vagy Sáska László orvos és természetbúvár, de a 
kötetben szerepel két vállalkozó szellemű fiatal-
ember, Sulkovszky Zoltán és Bartha Gyula motor-
kerékpáros világkörüli utazó is. Nem véletlen, 
hogy a világjárók között milyen sok erdélyi szár-
mazású található. Többnyire a nagyenyedi és ko-
lozsvári kollégiumok termelték ki e haladó szelle-
mű vállalkozókat. Körösi Csorna Sándor, Teleki 
Sámuel, Wass Sámuel, Berzenczei László, Sáska 
László, Rónai András - valamennyien Erdély szü-
löttei. 

Kubassek János kutatásainak eredményeit bel-
és külföldi tudományos fórumokon, konferenciá-
kon ismertette. Munkásságának nagy értéke a pre-
cizitás. N e m elégszik meg a tények elfogadásával, 
utánajár, pontosítja, kiegészíti, javítja kutatótársai-
nak megállapításait. Minden sorából kicseng az el-
ismerés, tisztelet hangja a híres elődök iránt. A fel-
soroltak ugyanis Kubassek János elődei, hiszen ő 
maga is hivatott világutazó. Már egyetemista ko-
rában bejárta példaképe, Körösi Csorna Sándor út-
ját, s még ott szerzett súlyos betegsége sem gátolta 
további pályafutását . Munkája során öt kontinens 
nyolcvanegy országába jutott el. Részt vett a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Afrika-expedícióján 
(1987-1988-ban), tisztázta Almássy László útjának 
körülményeit, de napjainkban is számontartja, fi-
gyelemmel kíséri a földrajztudomány fejlődését. 

A Jeles Világjárók nyomdokain című művének 
második kötetében megismerkedhetünk az érdi 
Magyar Földrajzi Múzeum megalakulásának tör-
ténetével, amikor dr. Balázs Dénessel együtt sok 
küzdelem árán létrehozták ezt a kulturális intéz-
ményt. 

Dr. Kubassek János munkája érdekes és tanul-
ságos olvasmány. Az igényes, szép kiadás, a cso-
dálatos színes fényképek (a szerző fotói) bemuta-
tása a Dénes Natúr Műhely érdeme. 

Dr. Kerékgyártó Imréné 

ÁG TIBOR: 
Csináltassunk hírharangot 

A Csudahalott balladánkban - amely allegori-
kus üzenete révén ma éppoly „modern", mint ke-
letkezése idején volt - , a magát halottnak mutató 
Bálint vitéz édesanyja azt ajánlja fiának, hogy Csi-
náltassál hírharangot, / Húzasd meg a halálodra, / 
Mind elgyünnek a szép jányok, / A szép jányok, szép 
legínyek, / Köztük lesz majd szép Ilona. 

Ezzel a népballadával kezdődik a Nagyme-
gyeren élő Ág Tibor népzenekutató most megje-

lent gyűjteményes kötete. Mivel a szerző életútját 
jól ismerem, számos gyűjtőútjára is elkísértem, 
ezért könnyen lehet elfogultsággal vádolni engem, 
ha azt mondom, hogy Ág Tibor a mai népdalgyűj-
tők között a legelsők közé sorolandó. Elfogult va-
gyok, hangsúlyozom, de nem hiszem, hogy sokat 
tévedek e rangsor megállapításakor. Ebbe az is be-
lejátszik, hogy tudom, Ág Tibor Felvidéken egy 
egyszemélyes akadémiának számít, akinek „bol-
dog őse', elődje van, de utódja sajnos senki. Mivel 
ismerem a lakásán sorakozó magnetofon felvéte-
lek és a lejegyzéseket tartalmazó füzetek hatalmas 
számát, nehezen érthető, hogy az utóbbi éveket le-
számítva alig jelent meg valami ebből a gazdag 
anyagból. Az 1974-ben kiadott Édesanyám rózsafája 
(Palóc népdalok) és szintén a pozsonyi Madách 
Könyvkiadónál megjelent Vétessék ki szóló szívem 
című népballadákat tartalmazó kötetet említhe-
tem, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen nép-
dalt szerető, népdallal foglalkozó kutató polcáról 
sem. És aztán hosszú ideig mintha semmi sem tör-
tént volna. Publikációban semmi, de a felvételeket 
illetően hatalmas anyag gyűlt össze. Tudom, hogy 
a Nyitra-vidéken gyűjtött népdalok és szokásda-
lok csak két-három kötetben férnének el. Most 
ezek sorából örömünkre meg is jelent egy, csak a 
népballadákat tartalmazó kötet, amelynek gaz-
dagságát és értékét jelzi, hogy ehhez mérhetőt az 
elmúlt évtizedekben csak Kallós Zoltán tudott 
összegyűjteni és megjelentetni. 

Nem lennék igazságos, ha nem említeném meg 
a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadót és a 
Gyurcsó István Alapítványt, akik az elmúlt tíz év-
ben Ág Tibornak több, jobbára füzet nagyságú kot-
tás kiadványát megjelentették. Ez utóbbi adta ki 
kazetta- és CD melléklettel a mostani kötetet is, 
amely negyven balladát (és annak előkerült válto-
zatait) tartalmazza. 

A régi (középkori eredetű) balladák közül hu-
szonegy él vagy élt a szlovákiai magyarság köré-
ben. A balladaszerű régi énekek közül a Virágok ve-
télkedése, a XVIII-XIX. századi ponyvaballadából 
hat, a betyárballadák minden típusa, az újak közül 
tizenegy típus ismert. A legépebb és legarchaiku-
sabb változatokat a Nyitra-vidéki magyarság őriz-
te meg. A szépszámú és nagyon értékes anyag sok 
izgalmas témát rejteget. 

A hely szűkös volta nem engedi meg hogy fel-
soroljuk mindegyiket, de ha választani kell, akkor 
a hallott Csudahalott balladánkon kívül a Vi-
csápapátiban 1978 telén előkerült négy versszak-
ból álló Kevély katonácskáról szólnék, amely érezhe-
tően egy balladának csak fele. Azért is ezt válasz-
tottam, mert együtt voltam Ág Tiborral annál a 
Vida Jánosnénál, akinél lakodalmi szokásdalok fe-
lől érdeklődtünk. És egyszer csak váratlanul egy 
olyan énekbe kezdett, amit - utóbb, a támlapokról 
kiderült - Kodály is gyűjtött a század elején, de az-
óta senki nem hallotta. Erről az útról és ballada-tö-
redékről a Babilonban ez nem így van című köny-
vemben részletesen írtam, ezért most csak annyit, 
hogy a Klézsén Kallós Zoltán gyűjtötte egyik bal-
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ladában szintén ott szerepel az a kevély katona, 
akiről ez a típus a nevét kapta. 

Befejezésként azt a Kodály idézetet választot-
tuk, amellyel Ág Tibor is zárja balladagyűjtemé-
nyének előszavát, s amely mögé, mint jó kertészt, 
oda kell képzelnünk azt a 73 éves népdalgyűjtőt. 
„Gyűjtőút legnagyobb eredménye, kincse, nem a 
dalok - írja Kodály egyik jegyzetében - , hanem az 
a meggyőződés, hogy a nép még él, és tovább tart-
ja vállán az országot. Addig van ország, míg nép 
van. Addig van nép, míg dala van. Fa gyökere föld 
alatt, föld feletti részét tördelheti vihar, még 
mennykő sem pusztíthatja el mindig. Lombja le-
hull, de újra kizöldellik, míg ép a gyökere. A jó 
kertész a gyökereket ápolja. . ." 

Móser Zoltán 

HARANGOZÓ IMRE: 
Elmentem a Szent Están templomába 

A könyv alcímében szereplő kalandozások kifeje-
zés, mint műfaji meghatározás, rendkívül találó. A 
kaland szó - Bárczi Géza Szófejtő szótára szerint - a 
latin calendae szóból ered, a kalandos társaságok a 
középkorban polgári, vallásos szervezetek voltak, 
melyek minden hó első napján ültek össze közös 
istentiszteletre, étkezésre, közös dolgaik megtár-
gyalására. Az elsőkről a XI. századból van ismere-
tünk, Kolozsvár Hóstátnak nevezett városrész-
ében pedig egészen az 1940-es évekig működtek 
ilyen nevű társaságok, amint azt többek között 
Keszi Kovács László kutatásaiból tudjuk. Kalan-
dos vállalkozás tehát Harangozó Imre könyve, a 
kaland szóról pedig értelmező szótárunk egyebek 
mellett azt írja, hogy „kockázatos vállalkozás". A ka-
landozás fogalmáról pedig szó szerint ezt olvashat-
juk az Értelmező Szótárban: „kalandos vándorlás, 
bolyongás". 

Pedig nem hiszem, hogy az Értelmező Szótár 
szerzőinek lett volna sejtésük Harangozó Imre 
húsz esztendő múlva megjelenő könyvéről! 

„Kalandos vállalkozás, bolyongás"! Benne van te-
hát a távoli, titokzatos világok csábításának ellen-
állni nem tudó Odüsszeusz évezredekre jelképpé 
váló utazásainak hajtóereje, benne van honfoglaló 
eleink hol alkalmi portyázásnak, hol tudatos hadi-
cselekménynek tekintett „kalandozásáénak han-
gulata, vagy a nemrég elhunyt Thor Heyerdal akár 
haszontalannak is mondható, ám teljesítményét 
tekintve mindenképpen lenyűgöző, óceánokat át-
szelő vállalkozásainak indítéka. 

Az örök emberi kíváncsiság, az ismeretlen, 
vagy kevéssé ismert földi és égi világok vonzása, a 
felfedezés vágya hajtotta Harangozó Imrét is, ami-
kor nem annyira térben, mint inkább időben, vagy 
talán egy ki tudja melyik dimenzióban való kalan-
dozásai nyomán ez a könyv megszületett. 

Maga a könyv négy fejezetből, pontosabban 
hét nagyobb részből áll. 

Gazda József kovásznai tanár, a csángók elkö-
telezett kutatója Előszavát a szerző Bevezetése kö-
veti. Ebben a gyűjtés indítékait és a válogatás 
szempontjait igyekszik megfogalmazni, mégpedig 
a következőképpen. „Amolyan számadásféle tehát ez 
a kötet. Másfél évtized kalandozásainak összegezése. A 
kalandok színtere a magyarok földje, múltja és jelene, 
célja pedig az ebből következő jövendő, egy sokat szenve-
dett és hitem szerint jobb sorsra érdemes nép jövendő-
je." Később még egyszer visszatér a kötetben kö-
zölt archaikus imák összeállításának szempontjai-
ra, „...jelen válogatásunk sem néprajzi, sem földrajzi 
tekintetben nem teljes. Pusztán a szövegek szépsége, 
vallási tisztasága és hitbéli teljessége indokolja e szerény 
válogatás közzétételét..." 

A szívből jövő bevezető u tán következik a négy 
nagy fejezet. Az elsőben a moldvai magyarokról 
szóló tanulmányok kaptak helyet, nevezetesen a 
gyimesi és a moldvai csángó népcsoport ismérvei, a 
peremterületeken megfigyelhető népi emlékezetről 
szóló írás, továbbá nemzeti szentjeinknek a moldvai 
csángók templomaiban, de főként népi emlékeze-
tében élő tisztelete. A második fejezet az Emlék-
nyomok régi hitvilágunkból címet viseli, és olyan 
írásokat találhatunk benne, mint a „hegyet hágék, 
lőtőt lépék", valamint a „két fa között besütött a 
holdvilág" motívum elemzése, továbbá a magyar 
hagyomány táltosa és a szibériai sámán alakjának 
hasonlóságával és eltéréseivel foglalkozó gondola-
tok. Az ezután következő két rész inkább adattár-
nak tekinthető: a harmadik Ráolvasásokat és ar-
chaikus imádságokat tartalmaz, a negyedikben 
pedig a „keleti végekről", vagyis Moldvából és a 
gyimesekből való meséket és mondákat olvasha-
tunk. A négy nagy fejezetet követi a gyakorlatilag 
két részből álló Függelék: a Népélet képekben című 
fényképanyag, valamint a Szól a kakas már címet vi-
selő CD lemez, és hanganyagának írásban is kö-
zölt szövege. A könyv fejezetit gazdag jegyzet-
anyag kíséri s bőséges irodalomjegyzék zárja. 

Ahogyan a hagyományos népi kultúra is két 
szférára, a racionális és az irracionális világra ta-
golódik, úgy válik ketté Harangozó Imre könyvé-
nek anyaga is. Egyfelől hallatlanul sok fontos, ed-
dig nem - vagy nem így, nem innen - ismert anya-
got, adatot közöl, számos értékes téglával gyara-
pítja népi hitvilágunk ismereteink palotáját. Na-
gyon fontos, hogy a szerző nem csak hagyomá-
nyos műveltségünk végvárainak övezeteiben, de 
ország szívében lévő szülőfalujában, a Békés me-
gyei Újkígyóson és környékén is megtalálta népi 
kul túránk számos archaikus elemét, bizonyítva 
ezzel, hogy ebből a szempontból nincs terméket-
len talaj. Természetesen a leggazdagabb gyémánt-
mezők a földrajzilag elzárt, politikailag elszigetelt 
vidékek, innen származnak a legértékesebb „lele-
tek". Említhetem a szabad ég alatt való gyónás emlé-
keit, a gyimesi Babba Mária alakjához kötődő hie-
delmeket, a gyémántot fújó kígyók esetét, vagy a 
moldvai táltos papról - János papról - szóló emléke-
zést, amelyben nem nehéz fölismernünk Petrás 
Incze János XIX. századi klézsei lelkész folklori-
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zálódó alakját. Számomra a legmegkapóbb monda 
ebben a könyvben a máriaradnai templomot fosz-
togató szovjet katona megmerevedett alakja, akin 
- akárcsak az egykori, csíksomlyói Szűzanya szob-
rát rongálni akaró tatáron - beteljesedik az Úristen 
védelmet nyújtó szándéka. 

És itt van a moldvai csángómagyarok körében 
élő apokrif imádságok kiapadhatatlan forrása! Az 
archaikus imádságok nagyasszonya, Erdélyi Zsu-
zsanna által fakasztott forrás évtizedek óta oly 
gazdagon buzog, hogy még mindig jut belőle a 
szomjazóknak. Ezek az „este lefektükben, reggel 
felkeltükben" elrebegett imádságok azonban nem-
csak a kereszténység előtti és a középkori keresz-
ténység magyar hitvilágának emlékeit őrzik, nem-
csak nyelvünk évezredek óta, népköltészetünk év-
századok óta csiszolódó gyémántszemei, hanem a 
Moldvában sok helyen már csak búvópatakként 
létező magyar nyelv, az iskolából, a templomból 
kitiltott, a halott melletti virrasztásokban is már 
alig-alig megtűrt anyanyelvünk utolsó mentsvá-
rai. Ha ezek is kikopnak a szájból, elporladnak a 
lélekben, akkor valóban bekövetkezik a Kányádi 
Sándor látomásában megidézett kor, amikor „igé-
vel élnünk többé nem lehet". 

Harangozó Imre könyvében sajátos módon ele-
gyednek a tényszerű adatközlések és ezek felett, 
sokszor csak ködszerűen lebegő, alakjukat gyak-
ran változtató, vagy éppen alaktalan sejtések, ál-
mok, látomások. A könyvnek ezekben a részeiben 
a szerző éppen úgy kergeti a „köd előttem - köd 
utánam" sejtelmeket, mint eleink űzték a maguk 
csodaszarvasát. Ugyanazzal az elszántsággal, 
ugyanazzal a földöntúli reménykedéssel. Ugyan-
úgy csalogatják őt ezek a nem evilági „látomások" 
a mesék és a mondák világába, mint Hunort és 
Magort, vagy Szent Lászlót és vitézeit vezette a 
szarvas - hová is? 

Az új hazába? Az új templomok fölépítéséhez 
legalkalmasabb helyekre? 

Vajon Harangozó Imrét hová csábítják, merre 
vezetik a táltosok, a Babba Máriák, a ráolvasok, az 
időtlenségből visszhangzó imádságok? Oda-e, 
ahol „Vak ügetését hallani Eltévedt hajdani lovasnak", 
s ahol „Volt erdők és ó-nádasok Láncolt lelkei riadoz-
nak."? A „Csupa hajnali eszelősök" bozótjába? Vagy 
pedig tudatosan halad majd az úton a Kodolányi 
János, Lükő Gábor, Erdélyi Zsuzsanna és mások 
által kijelölt irányban, s úgy jár majd, mint a mese-
beli kispásztor, aki elveszett báránykáját keresve 
csodálatos birodalmat talált magának? 

Ki tudja? Ilyenkor érezhetjük igazán nyomasz-
tónak az egészséges néprajzi és hitvilágbeli köz-
gondolkodás hiányát. Azt, hogy az effajta témá-
nak nincs kísérleti terepe, nincsen fóruma, csak 
magányos gondolkodói, álmodozói vannak. Akik-
nek munkájára az idézőjeles és az anélküli szak-
emberek vagy legyintenek, vagy sortüzet zúdíta-
nak. Ilyenkor sajnálhatjuk igazán, hogy még a ka-
tolikus egyházban is akadnak, akik legszíveseb-
ben máglyára küldenék azokat, akik a népi vallá-
sosság archaikus elemeinek varázslatos világát 
kutatják. Pedig hát bizonyos körülmények között 
nem a papság, hanem ezek a mély lelki meggyőző-
désből fakadó vallásos érzelmek őrizték és őrzik 
meg az embereket a katolikusságban, a keresz-
ténységben. Élő - ma még élő - bizonyság rá a 
moldvai csángók történelme. 

Végigolvasva Harangozó Imre népi hitvilá-
gunk forrásainál való kalandozásait, akár úgy is 
érezhetjük, hogy a szerző a maga örömére és gyö-
nyörűségére állította össze ezt a könyvet. Feleleve-
nítette a számára legkedvesebb adatközlőinek 
énekeit, bemutatta az általa legszebbeknek tartott 
fényképeit, ismertette a hagyománnyal kapcsola-
tos kedvenc elméleteit. Ha így gondoljuk, rosszul 
ítéljük meg a szerző szándékát. 

Mert az a könyv mindnyájunknak készült! 
Mindnyájuknak, de elsősorban azoknak, akik sze-
retnének rátalálni a magyar hagyományos mű-
veltség szóban, dallamban, faragott vagy hímzett 
tárgyaiban rejlő szépségeire. Akik szeretnének el-
tűnődni a hagyomány rendező elvein, sokszor 
csak álmodható, sejthető, mégpedig sokfélekép-
pen sejthető összefüggésein. Harangozó Imre 
könyve nem arra való, hogy itt-ott, olykor-olykor 
beleolvassunk. Ettől ugyanis csak a csángókkal és 
általában a hagyományos magyar kultúrával kap-
csolatos félműveltségünk erősödik, márpedig az 
már éppen eléggé kialakult. Ezt a könyvet - mint 
általában minden értékes művet - az első sortól az 
utolsóig el kell olvasnunk. Nem kell mindent elfo-
gadnunk, de minden adatát, gondolatát meg kell 
ismernünk, hogy beépülhessen véleményünkbe. 
Hogy otthonosabban, sőt: otthon érezhessük ma-
gunkat a magyar lélek gazdag rejtelmeiben, a ma-
gyar térben és a magyar időben. 

Nagy szükségünk lesz erre az erőre, a reánk 
következő esztendőkben! 

Halász Péter 
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