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KÖNYVESPOLC

 EGY GRÓF A NAGY HÁBORÚBAN 

Az európai hadszíntéren a Nagy Háború 
volt az utolsó, amelyben arisztokrata férfi ak 
sokasága volt magas rendfokozatú főtiszt, 
tábornok – ez utóbbiak között hadosztály-, 
hadtest-  és hadseregparancsnok. Számo-
san azonban beosztott, törzskari vagy más 
tisztként harcoltak a csatatereken a háború 
végéig, vagy addig, ameddig elestek e vérzi-
vataros évek valamelyikében. 

Széchényi Viktor 
(1871–1945, Széche-
nyi Zsigmond va-
dász-író édesapja) a 
szerencsések közé 
tartozott: életben 
maradt, pedig az 1915. 
április és 1917. július 
közötti időszak kivé-
telével számos olyan 
hadszíntéren küz-
dött, ahonnan csak 
kevesen tértek vissza 
a hazájukba. 1914 és 
1915, illetve 1917 és 

1918 között naplót vezetett.
Különös napló az övé. A családi élet és a 

katonáskodás történetei keverednek benne, 
mintegy egymáshoz kapcsolódva: az élet 
otthon és a csatamezőn is zajlik, s a szemé-
lyes helytállásának példaértékűnek kellett 
lenni ezrede bajtársai, közöttük a sarzsi nél-
küli katonák körében is. Egyike volt azok-
nak, akik kérték, hogy magas közigazgatási 
beosztásukból (ő székesfehérvári főispán 
volt) szabadságolja a belügyminiszter, hogy 
önként átléphessenek a hadseregbe. (Ez fő-
rendhez, őseihez méltó tette volt.)

„A Napló a családjának, elsősorban fele-
ségének [a magas kort megélt Ledebur-Wi-
cheln Karolina grófnőnek], Lilinek készült, 
így egymás mellett jelenik meg a szerető férj, 

az édesapa, a hazafi , a politikus és a katona” 
– írja az előszóban a kötet szerkesztője. 

A napló napi bejegyzéseket tartalmaz, 
amelyek a hadi helyzettől függően csak né-
hány sorosak, máskor, a csatazaj szünnap-
jaiban hosszabbak, részletezőbbek. Az előb-
biek inkább harctéri feljegyzések, ez utób-
biak tartalma széles körű: egykori családi 
eseményekre történő visszatekintések, saját 
élethelyzetének leírásai, a bajtársaival kap-
csolatos események, csapattestének harctéri 
mozgásai, a csaták (bennük a közelharcok) 
leírásai, és azok a szabadidős elfoglaltságok 
is olvashatók, amelyek a tisztek körében 
szinte természetesek voltak. (Bridzs, mozi, 
olvasás, részvétel misén, és ami nem mel-
lékes, fényképezett is, megörökítendő életé-
nek ezt az időszakát.) 

Ami a hadtörténészek számára különö-
sen értékes: éveken át hivatásos tiszt volt, 
és ezért a harci cselekményeket a katonai 
előírások szerint dokumentálta (időpontok, 
topográfi ai adatok, csapatmozgások, a ka-
tonák és a fegyverzet állapota, a „fogyaté-
kok” számontartása stb.). De nemcsak a ka-
tonai előírások szerint, hanem  bizonyára a 
polgári munkakörében megszokott pontos 
munkavégzése okán is, hadtörténeti szem-
pontból kitűnően rekonstruálható minda-
zok, amelyek a különböző csatatereken az 
alakulatával történtek: „… nagy odafi gye-
léssel, aprólékosan leírta mindazt, amit átélt. 
Szinte minden apró részletre kitér, így a stáb 
életének apró változásaira, a katonák között 
terjengő álhírekre, valamint saját benyomá-
sait, érzéseit is bemutatja” – értékeli a szer-
kesztő a naplót író gróf szövegeit. 

A könyv törzsanyaga, a naplószöveg azok 
számára is érdekes olvasmány lehet, akik 
kevésbé empátiásak a katonai témák iránt. 
A nagy (had)történeti monográfi ák áttekin-
tései mellett általa e mikrotörténelmi ada-
lékok teszik igazán megérthetővé, milyen 
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is volt résztvevőnek lenni a Nagy Háború-
ban, és milyen emberi mentalitások, gon-
dolkodásmódok és tettek eredményeként 
szembesülhetünk hazánk egyik tragikus 
időszaka eseményeivel, azzal, amelynek 
traumája napjainkban is (még) „a velünk 
élő történelem”. Azokat a mikro-történelmi 
eseményeket, amelyek ott zajlottak körü-
löttük, a nagy, átfogó, tudományos igényű  
históriás munkák nem tartalmazzák. Pedig 
az ő életük, harcaik adták ezek hátterét, és 
csak ők adhattak számot arról, mi történt 
velük: „… útközben jött a hír, hogy Knapp 
százada kelepcébe került, és huszonhét em-
berét elvesztett, valamennyi tiszt – maga 
Knapp is – megsebesült…, a velünk északra 
párhuzamosan haladó öt honvéd-lovashad- 
osztályt valami katasztrófa érte, és súlyos 
veszteséget szenvedett…” (35. o.) 

Széchényi Viktor nem katonai témájú 
naplójegyzetei olyan szépírói alkotások, 
amelyek nem csak az ő érzelmi beállított-
sága nemességéről, hanem arról a művelt-
ségéről is tanúskodnak, amelyet a családi 
nevelés és a külföldi tanulmányútjai által 
szerzett meg. Az ő írásai is bizonyságok 
arra, hogy embertelen körülmények kö-
zött is megőrizhető a lélek, a gondolkodás 
tisztasága és a tettekre váltott gondoskodó 
segítőkészség, a saját helyzete félelmei he-
lyett pedig fontosabb az otthon maradott 
családjáért érzett aggódás. Még egy nem 
szokványos februári téli nap is felvidítja: 

„Tiszta kék ég, verőfényes napsütés, mely ha-
mar fölmelegíti a levegőt… Délután kilova-
goltam.” Büszke a hadisikereikre is: „… a 
mai nap eredménye ezerötszáz fogoly, közte 
tizennyolc tiszt és kilenc géppuska”. (143. o.)  

Számára a háború 1918. június 28-án ért 
véget, amikor szabadságot kapott, majd 
visszatért a főispáni munkájához, amelyet 
1939 tavaszáig látott el. Ekkor kapta meg a 
magyar királyi titkos tanácsosi címet.

Civil életében igen aktívan dolgozott a 
Széchényi nemzetség története megíratá-
sán, a rokonok összefogásával segítő ala-
pítványt létesített, s több történeti mun-

kát ő is írt, amelyek természetesen a saját 
nemzetségével voltak kapcsolatban. A csa-
ládját, nemzetségét is érintő  új történelmi 
körülményeket – már 1933-ban! – józanul 
fogta fel, és új életstratégiát javasolt, hogy 
a Széchényiek másképpen, de továbbra is 
aktív résztvevői maradhassanak a társada-
lomnak. Érdemes hosszabban is idézni azt a 
gondolkodásmódját, amely minden korban 
sajátja volt az őseinek: a változások fi gye-
lemmel kísérése és az erre adható legjobb 
családi-nemzetségi stratégia vállalása. Ezek 
a gondolatai példát adhattak az egész hazai 
arisztokrácia számára: „Ha nemzetségünk 
a bekövetkező évszázadok folyamán fenn 
akarja tartani ugyanazt a társadalmi súlyt, 
amilyent 230 éven át képviselt ez országban, 
amely súlyának alapját legnagyobb részben a 
nagy földbirtok tette – ennek lemorzsolódá-
sa után az egyéni képességeinek és munkájá-
nak vagy érdemeinek súlyával kell pótolnia… 
Mindinkább előtérbe nyomul az egyénnek az 
élettel való kemény megküzdése. Hogy ebben 
a küzdelemben nemzetségünk megállja a sa-
rat s positioját el ne veszítse, egyéniségekre 
s egyéni képességekre van szüksége. Mindent 
meg kell tenni. hogy gyermekeinket ebben 
az irányban neveljük. Meg kell velük értet-
ni, hogy őseik nemzedékeken keresztül nagy 
erkölcsi tőkét is gyűjtöttek össze, melyet az 
utókor számára megőrizni, sőt gyarapítani 

– tehetségéhez képest minden egyesnek szent 
kötelessége.” (239. o.) Bölcs (akár pedagógi-
ainak is tartható) gondolatok, amelyeken 
azonban 1945 után túllépett a történelem. 

Kitűnő munkát végzett a szerkesztő, Kas 
Géza középiskola tanár, történész, aki PhD- 
munkáját második világháborús témában 
írta. Számos eredeti fénykép, több mint 
ezer lábjegyzet és forrásmunka felsorolá-
sai teszik hitesessé, szövegkövetővé a napló 
anyagát.

(Gróf Széchényi Viktor: Hadi napló, 1914–
1915, 1917–1918. Szerk.: Kas Géza. Oktker–
Nódus–Gróf Széchenyi Család alapítvány, 
[Veszprém–Budapest], 2016. 246 oldal)

Tölgyesi József
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 IDŐUTAZÁS    
 A LEGDÉLEBBI PALÓC FALUBA 

Dr. Silling István néprajzkutatót, egyetemi 
tanárt, nyelvjáráskutatót 2015-ben ismer-
tem meg személyesen. Egy közös munka, a 
Lakiteleki Népfőiskola szervezésében meg-
valósuló Nyugat-Bácska értékfeltáró kol-
légiuma kapcsán találkoztunk. Már ekkor 
meggyőződtem különleges munkabírásáról 
és alaposságáról. Számára a néprajz hivatás, 
küldetés, amely – ahogyan eddigi művei-
ben – most is megmutatkozik.

A kötet, amely-
ben a szerző a (kis-
bíró által kidobolt) 
helyi hirdetések 
bemutatásával Ku- 
puszina hosszú éle- 
tének egy szeletét 
kívánta megismer-
tetni az olvasóval, 
kellemesen mini-
malista borítóval 
rendelkezik. Ha a 
vásárló rápillant 
a könyvre, annak 
külleme éppen egy-
szerűségével tűnik 

ki a többi kötet közül. A vonalas füzetre 
emlékeztető borító arra enged következtet-
ni, hogy a könyv nem csupán végkövetkez-
tetéseket és leírásokat, hanem eredeti doku-
mentumokat is tartalmaz, amelyek olykor 
füzetből kitépett lapokra íródhattak. A bo-
rító hátulján pedig éppen egy hirdetményt 
(szigorú fi gyelmeztetést) olvashatunk, ami 
feltárja a libák utcán való szabad mozgásá-
nak veszélyeit.

A könyvet kinyitva megjelenik az al-
cím: Kupuszina élete a hirdetések tükrében 
(1953–1955). Ez máris elárulja, hogy a szer-
ző milyen időintervallumban vizsgálja a 
település hirdetéseit, hirdetményeit. Bár 
Silling a bevezetőben konkrétan nem em-
líti, de a másfél oldalas írásból sejteni lehet, 
hogy azért az 1953–55-ös időszak került 

kiemelésre a hirdetmények kapcsán, mert 
ez egy éppen köztes állapotot jelentett a 
közigazgatásban. „A faluban a közigazga-
tást a Helyi Népfelszabadító Bizottságnak 
nevezett hatalmi szerv vezeti, amely 1945-
ben létesült, 1952 után pedig csak Községi 
Népbizottság néven létezett. […] 1955-ben 
megszüntetik a falvak önálló községként 
való létezését, s megszervezik az ún. kom-
munkát, s azokat nevezik majd községnek.” 
(7. old.)

A szerző a bevezetőt követően több mint 
harminc oldalon keresztül sorra veszi a 
falu életének azon elemeit, amelyeket a hir-
detéseken keresztül ismerhetünk meg. Ez 
maga a helytörténet. Majd néhány oldalon 
keresztül a magán- és mássalhangzók vál-
tozásait elemzi. A fennmaradó közel két-
száz oldalt a hirdetések szövegeinek közlése 
jelenti, amelyek összegyűjtése önmagában 
is páratlan archiváló munka eredménye. 
Néhány hirdetés, közlemény szkennelve, 
néhány géppel átírva jelenik meg az olvasó 
számára, rögzítve ezzel a múlt mindennapi 
eseményeit. 

Aki a megjelent könyvet kézbe veszi, egy 
időutazás részese lehet. Betekintést nyer a 
kupuszinai emberek évtizedekkel ezelőtti 
mindennapi életébe. A munkát egyedivé 
teszi a korhű hirdetések szövegeinek szó 
szerinti közlése. 

(Dr. Silling István: A kisbíró. Kupuszina 
élete a hirdetések tükrében (1953–1955). Vaj-
dasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 
2017. 230 oldal) 

Hágen Ádám

 JOGI NÉPRAJZI MONOGRÁFIA 
 SÁRKERESZTESRŐL   

Gelencsér József, a néprajzkutatásban is 
jeleskedő kiváló jogtörténész szépirodalmi, 
művészeti vonatkozásokban gazdag jogtör-
téneti monográfi ája a közelmúltban jelent 
meg. A 688 oldal terjedelmű, 5 nagy és 69 
részfejezetből álló, 123 fényképet, 432 szak-
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irodalmi tételt, 90 adatközlő nevét, német 
és angol nyelvű rezümét tartalmazó kötet 
az értékteremtő, a törvényhozó, a törvényt 
alkalmazó rendtartó falut ismerteti meg, a 
jogot tükörként tartva az élet minden meg-
nyilvánulása elé, igazolva, hogy az a teljes 
életet átszőtte, keretbe foglalta, biztosítva 
a rendet, a működőképességet, szigorúan 
szankcionálva a törvényszegést. 

Az első fejezet a népijogélet-kutatást és 
a község történetét tekinti át, meghatároz-
va munkája célját, módszerét. Tisztázza az 
alkotott jog, a szokás, szokásjog (bíróság 
elismerte, államilag kikényszeríthető szo-
kásnorma), jogszokás, népi jogszokás (a kö-
zösség törvényhozóként alkotta, alkalmazta, 
kikényszerítette, állami elismerés nélkül) 
közötti különbséget. Ismerteti a település 
földrajzi, társadalmi jellemzőit, birtokvi-
szonyait, vallási megoszlását. 

A második fejezet a falu jogállásának 
rendezési folyamatát vizsgálva elemzi Sár-
keresztes jogszokásait, jogi gyakorlatát, 
kötelezően előírt, 1886–1947 között szüle-
tett ismert szövegű 13 és 1897–1902 közötti 
ismeretlen 4 szabályrendeletét. Rávilágít a 
legnagyobb adófi zető, a nyers és a tisztított 
virilis jelentésére. Megismerteti a bíró el-
nökletével működő, évente 4–6 alkalommal 
ülésező, választott „zsöllérképviselők”-kel 
kiegészült döntéshozó képviselő-testület 24 
pontos intézkedéséből a 12 legfontosabbat, 
az elöljáróság összetételét és 5 igazgatási fel-
adatát. A közigazgatás lelkét a jegyző, min-
denesét a kisbíró jelentette (hirdetések köz-
zététele, koldusok felügyelete). A közösség 
megőrizte jeles bíróinak nevét, a maradan-
dó életművet hátrahagyó lelkészek, tanítók 
és a köznemesek emlékét. 

A harmadik fejezetben értelmezi a család 
jogi és falubeli jelentését, elemzi az emberi 
élet állomásait a születés előtti védelemtől 
a jogalanyiság megszűntéig (halál). Külön 
fi gyelmet fordít a keresztszülőségre, kis-
korúságra, nagykorúságra, az apai hata-
lom múltjára, gyakorlatára, jellemzőire, a 
házasságkötéssel új jogviszonyként a férj 

hatalmára, a közös szerzeményre, vagyon-
ra, móringra. Rámutat a házassági szoká-
sokban több szakaszos, korábbi szokásjogi 
cselekmények továbbélésére. Kitér a holttá 
nyilvánításra, a temetés rendjére, a kegyelet, 
a gyász, a halál közlésének, az özvegység-
nek jogi aktusaira. Foglalkozik az öngyil-
kosság megítélésével, a megesett lányok- 
kal, a magzatelhajtás közösségi véleményé-
vel és a jog rendel-
kezésével, a szigo-
rúan szabályozott 
gyámsággal, az ár-
vákkal, örökbefo-
gadással, ráíratás-
sal, odavett rokon 
jogaival, a szülők, 
öregek eltartásá-
val, a vérségi, lelki, 
mű- és jogi rokon-
sággal (örökössé 
fogadás), a családi, 
rokoni kapcsola-
tokat meghatározó 
öröklési joggal, a 
törvények szabályozta öröklési jogcímek-
kel. 

A negyedik fejezetben rámutat a dologi 
(zárt) és a kötelmi (nyílt) jog közötti kü-
lönbségre, a birtok, a vagyon tartalmára, 
fajtáira, a Sárkeresztesen használt fogal-
makra, a rend, a jogbiztonság, a tulajdon 
határának jeleire (tulajdon- és határjelek). 
A földközösség, a kötött gazdálkodás és 
nyomáskényszer összetett témakörét ala-
pos jogi-történeti vizsgálattal, a XVIII–XX. 
századi sárkeresztesi gyakorlatot elemezve 
tisztázza, jelezve a XX. század közepéig 
fenntartott nyomáskényszert. Kitér a le-
gelőközösségből törvényileg szabályozott 
rendtartással alakult legelőtársulat, a job-
bágyvilág óta különös értékű, kedvező 
birtoklású, autonóm, 1894-től törvényesen 
hegyközséggé lett szőlőterület bemutatá-
sára. Fontos további megállapítása, hogy 
a kevés köz, a kerítések hiánya a falubeli 
együttélésnek viszonosságon alapuló gya-



  104  

korlatát, az udvaron és a kerteken átjárást 
eredményezte. Számos példával illusztrálta 
a 27 sárkeresztesi közös udvar kialakulását, 
elterjedtségét, mindennapi életét. Bemutat-
ja az adásvételi jogügyletet, a csere sajátos 
formáit és sárkeresztesi gyakorlatát. Meg-
határozza a hivatalos szerződéskötéssel 
létrejött, Sárkeresztesen örömünnepeken 
kapcsolaterősítő szokásjogként létező aján-
dékozást az ajándékcserével együtt. Kitér 
a bizalmon alapuló, szerződéssel létrejött 
napszámosi, aratási, cséplési, iparos-mes-
teri jogviszonyokra, a kölcsönmunkára, 
társas munkára, a viszonosságon alapuló 
összesegítésre (kaláka), az eltérő gazdasági 
erejű személyek, családok közötti tartozás 
kiegyenlítésére, a ledolgozásos munkára. 
Ismerteti a székesfehérvári vásárok, piacok 
jogviszonyait, a Székesfehérvár törvény-
hatósága által kiegészített Fejér vármegye 
vásári szabályrendeleteit, az árukat, alkut, 
összetett üzletkötést, a vásárok jellegzetes 
alakjait, az állathajtás szabályait, hajtási 
útvonalait. Rámutat a tájak közötti mun-
kamegosztás, az árucsere Sárkeresztesen 
játszott szerepére. 

Az ötödik fejezetben a tűzokozás és tol-
vajlás törvényi, közösségi szankcionálását 
(megbélyegzés, kibeszélés, megszólás, meg-
szégyenítés, kiközösítés, verés, hatósági köz-
munka), valamint a kihágásokat (orvvadá-
szat, tiltott dohánytermesztés, 1892-től helyi 
rendelettel szabályozott, átalányba fi zethe-
tő boradó kijátszása) és róluk a közösségi 
véleményt elemzi. A bajban, háborúban, 
békében erős, egészséges szolidaritás jel-
lemezte falut normakövetőnek tartja, ahol 
bár nagyszámú történetet tudnak a több-
féle okból eredő haragtartásra, bosszúra, 
közösségi normasértésre, de a konfl iktusok 
feloldására is. 

(Gelencsér József: Székesfehérvár áldá-
sos árnyékában. Sárkeresztes népi jogélete 
1867–1959. Szent István Király Múzeum 
közleményei 57. Székesfehérvár, 2018. 688 
oldal)

S. Lackovits Emőke

 MECSEKI BÁNYÁSZ   
 EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKJELEK  

Az 1780-as évektől számítva, de üzemsze-
rűen és intenzíven 1853 óta művelt mecse-
ki szénterület emlékeit felelős szakmai ér-
tékként kezelő hagyományőrzők az eltűnt 
bányászatot megörökítő igyekezete alkotta 
meg a Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány 
kiadványát, az első összefoglaló Bányász 
útikalauzt 2010-ben. A jól kezelhető és 
rendszerbe foglalt, célirányos magyaráza-
tokkal, gazdag képanyaggal készített, az 
idegenforgalmat is szolgáló mű közkedvelt 
lett a mecseki bányászat érdeklődői között. 
Hiányt is pótolt.

2018-ban hosszas előkészületek után je-
lent meg a mecseki bányászatot megörökí-
tő Bányász útikalauz második kötete. Az 
új kötet a korábbi rendszert követve közli 
a változásokat. Első fejezete tartalmazza 
a megszűnt, áthelyezett, módosult emlék-
helyeket és jeleket, a második fejezetben 
a 2010–2018 között létrehozott bányász 
emlékjeleket mutatja be hasonlóan gazdag 
képanyaggal. Az új emlékjelölések mellett, 
sajnos, több alkotás eltűnt, megszűnt. Léte-
sítmények vártak megjelölésre, de haszno-
sításuk elmaradt, elbontattak – még jelölni 
sem lehetett azokat.

Mindezek mellett örvendetes a sokirá-
nyú megörökítés, amit az a felelősség is 
kísér, hogy a Pécsi Bányászattörténeti Ala-
pítvány befejezni kívánja működését és az 

utókorra a kiad-
vánnyal egy le-
hetségesen teljes 
bányászati tech-
nikai-kulturális 
emlékmű-meg-
örökítést kíván 
hagyni. A to-
vábbi kutatás, 
emlékmegőrzés 
erre alapozva 
folytatódhat, ha 
lesznek, lesz, aki- 
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nek szívügye az évszázados alkotó emberi 
cselekvés megőrzése.

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 
szervezte áldozatos munka mindig a Jó sze-
rencsét! jegyében és reményében tevékeny-
kedett és mutatta be a bányászatot, a bányá-
kat és a benne dolgozók munkáját.

(Új bányász emlékjelek Pécsett és kör-
nyékén, 2010–2018. A Bányász útikalauz 
Pécs és környéke (2010) második kötete. 
Szerk.: Szirtes Béla. Pécsi Bányászattörténe-
ti Alapítvány, Pécs, 2018. 53 oldal)

Krisztián Béla

 ÚJ KÖNYV A KALANDOS ÉLETŰ 
 BÁRÓ NOPCSA FERENCRŐL  

Mondják, a könyveknek is megvan a maguk 
sorsa. Úgy tűnik, olykor még a kéziratok-
nak is. Igaz, ezek gyakran elkallódnak, és a 
feledés homályába vesznek, de olykor külö-
nös módon mégis tovább élnek valamikép-
pen. 

A Jókai-regénybe illő, kalandos életet élő 
báró Nopcsa Ferenc, a magyar földtudomá-
nyok kiemelkedő alakja, éveken át javítgat-
ta önéletrajzát. E munkában nem csak saját 
emlékezetére, hanem több ezer oldalt kite-
vő útijegyzetire is bátran hagyatkozhatott. 
Az eredetileg német nyelven íródott munka 
magyarra fordítását Nopcsa munkatársára, 
a hozzá hasonlóan sokoldalú Lambrecht 
Kálmánra bízta. A fordítás elkészült, ezt 
onnan tudjuk, hogy fennmaradt egy levél, 
amelyben Nopcsa azon bosszankodik, hogy 
Lambrecht nem pontosan fordította az ő 
szövegét… Az önéletrajz a nyomdába is el-
jutott, erről is van levél, mert néhány oldal 
elkallódott, és ennek nyoma van. A munka 
végül mégsem jelent meg – hogy pontosan 
miért, azt nem tudjuk. Valószínűleg maga a 
szerző akadályozta meg a könyv megjelené-
sét, talán attól tartott, hogy sokakat sértene 
a feltehetően szókimondó stílus. 

A kézirat mégis megtalálta a maga út-
ját. Nopcsa 1933-ban önkezével vetett véget 

életének, miután álmában megölte titkárát 
és társát, az albán Elmas Doda Bajazidot, 
akit ifj úkora óta maga mellett tudott.  Ha-
gyatékáénak egy része, köztük bizonyára a 
lefordított kézirat is, Lambrechtnél kellett 
maradjon. Három évre rá Lambrecht is 
örökre távozott, és az utána fennmaradt do-
kumentumok egy része Tasnádi Kubacska 
Andráshoz került, akinek hagyatéka rész-
ben a Magyar Természettudományi Múze-
umban van. Így történhetett, hogy Tasnádi 
Kubacska tollából 1937-ben megjelenhetett 
a Báró Nopcsa Ferenc kalandos élete című, 
nagyon olvasmányos, életrajzszerű könyv, 
amelyet a Franklin Társulat adott ki. E 
munkát aztán később 
sokan idézték – köz-
tük e sorok szerzője is.

Tasnádi Kubacska 
könyve helyenként 
nagyon aprólékos, 
naplószerű, épp ez va-
lószínűsíti, hogy Nop-
csa eredeti feljegyzései 
(önéletrajza) alapján 
készülhetett. Máshol 
pedig időben nagyot 
ugorva elnagyolt, hiá-
nyosnak tűnő – mint-
ha egész fejezetek ki-
maradtak volna, talán 
mert nem volt minden kéziratoldal számára 
elérhető. 

Ez a sokszor újragondolt Nopcsa-életrajz 
mozgathatta meg Vakulya Norbert fantázi-
áját is, aki könyvében a báró életének egy 
rövid, de annál mozgalmasabb életszaka-
szát dolgozta fel. Nevezetesen az első világ-
háború éveit, és annak román–magyar vo-
natkozásait. Történelmi regény ez, melynek 
főszereplője Nopcsa, és amelyben felvillan-
nak a kor nevezetes politikusai és számos 
kiemelkedő közéleti személyiség. A mellék-
szerepelők azonban kitaláltak, ahogy mon-
dani szokták: minden egyezés a valósággal 
a véletlen műve. Vagy nem. Ki tudja? Az ol-
vasó döntse el… Különben mindegy is, hi-
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szen ha nem így történt, történhetett volna 
így is… 

Zavaros idők voltak azok (is). A cselek-
mény: az európai műveltségű, de szűkebb 
hazáját féltő báró önként vállalt kémfelada-
tokat teljesít a Monarchia számára. Petru 
Gorlopan néven, álruhában, csobánnak 
öltözve járja a Kárpátokon túli területeket, 
hogy információkat gyűjtsön a románok 
közhangulatáról és a katonai vezetés titkos 
szándékairól. Sokan próbálják leállítani, 
mondván: Románia csatlós állam, nincs 
mit kémkedni arrafelé. 

A történelem sajnos a báró balsejtelmeit 
igazolta, Románia felmondta az egyezséget, 
és hadat üzent a Monarchiának, amely Er-
délyt a sorsára hagyta és átengedte a román 
hatalomnak. 

A cselekmény a fentiek körül bonyolódik 
– a szálak olykor valóban összegubancolód-
ni látszanak. Néha megdöccen a dramatur-
gia, vagy legalábbis nehezen követhető, de a 
könyv mindvégig izgalmas. Az időben néha 
ugráló cselekmény lehetőséget teremt arra 
is, hogy a szerző a szorosabban vett (törté-
nelmi) tárgytól eltérjen. Üdítő és kedves az 
a pár oldal, ahol az első dinoszauruszcson-
tok Nopcsa általi megtalálásának (lehetsé-
ges) körülményeiről esik szó. 

A regény nagy része azonban zaklatott, 
kavargó, mint maga a kor, amelyben ját-
szódik. Sok az erőszak, Nopcsa embert is 
öl, nem is egyszer. Ez sokak számára meg-
rendítő lehet, mindeddig nem így gondol-
tunk a magyar palaeontológia máig talán 
legnagyobb hatású művelőjére. Az ember 
el is gondolkozik rajta: megtörténhetett ez 
így? És ha nem, jogunk van-e feltételezni 
róla? Ha az ő életének is véget vető kettős 
gyilkosságra gondolunk, akkor alighanem 
igen.

Az olykor jól megírt párbeszédek és le-
írások helyenként megbicsaklanak egy-egy 
oda nem illő szófordulat okán, de ettől még 
a regény olvasmányos maradt. Az apróléko-
san megírt történések olykor nem tűnnek 
életszerűnek, de aki megfordult már a Dé-

li-Kárpátokban, az pontosan tudja, minden 
megtörténhetett egykor, sőt, szinte minden 
megtörténhet ma is. Egyszóval: az életsze-
rűtlen is életszerű.

És még valami, ami a kötet olvasása 
közben mindvégig kínos érzést keltett. A 
könyv magyar szerepelői kendőzetlenül 
románoznak, szőröstalpúznak, a románok 
pedig mindvégig a magyarokban látják az 
égetnivaló ördögöt. Tisztelet a kivételnek. 
Mindkét oldalon. Nacionalizmus van, volt, 
és valószínűleg lesz is. Ezzel együtt, a mai 
politikai korrektséget papíron megkövetelő 
világban a jó szándékú olvasó nehezen fo-
gadja el, vagy ha úgy tetszik, fogadja be, ezt 
a nyers hangvételt. Egy történelmi regény-
ben ez akár természetes lehetne, ám az át-
hallások elkerülhetetlenek – mindenkinek 
magának kell kezelni tudni ezt a problémát.

A regény számos jelenete egy fi lm for-
gatókönyvét idézi. A szereplők megmoz-
dulnak az olvasó előtt. És ki tudja, Nopcsa 
magyarul soha meg nem jelent, de mégis 
újra és újra felbukkanó önéletrajza egyszer 
talán egy igazi, egész estés játékfi lmet inspi-
rál majd. Addig pedig itt ez a kalandregény 

– marad az olvasás.*1

(Vakulya Norbert: Vihar Erdélyben. Nop-
csa báró kalandjai az I. világháborúban. 
Igaz történet alapján. Gold Book, [Debre-
cen], 2018. 370 oldal)

Főzy István

 CSÉKÚTIAK    
 A NAGY HÁBORÚBAN  

Az első világháború csékúti vonatkozású 
eseményeit gyűjtötte egy kötetbe Varga 
György csékúti helytörténet-kutató. Eredeti 
szakmáját tekintve kirakatrendező-deko-
ratőr, de szertágazó érdeklődési köre elrö-
pítette a különböző szintű túraútvonalakra 

 Báró Nopcsa Ferenc világhírű paleontológusról, 
dinoszaurusz-kutatóról olvashatni még lapunk e 
számában, Makádi László cikkében. A szerk.
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és az Ajkai Képzőművészeti Egyesületbe is, 
ahol tájképei a természet és a helyi vonat-
kozású épületek megörökítése felé orientá-
lódott. 

Irodalmi és helytörténeti munkássága 
Varga György csékúti néptanító életútjáról 
szóló (2002) munkájával kezdődött. De, aki 
egyszer belekóstol a kutakodásba, annak 
az élete meg van pecsételve. Így ő sem járt 
másként, hiszen innét szinte mindenben 
részt vett, sőt, mozgatórugója lett minden-
nek, ami szeretett faluja történetével kap-
csolatos volt. Publikációin túl emléktáblá-
kat, emlékhelyeket tervezett és a kivitelezé-
sekben aktívan részt vállalt. Dekoratőrként 
díszleteket, emléklapokat, meghívókat 
készített. Egyik munka jött a másik után, 
mígnem elérkezett az első világháború be-
fejezésének a centenáriuma. 

A Varga György hathatós közreműkö-
désével a Csékúti Baráti Kör és a Bányász 
Kulturális Egyesület az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság pályázatát 
elnyerve támogatásban részesült a csékúti 
emlékmű és emlékhely, a Hősök kertje 
felújítási munkáihoz. Az újraavatási ün-
nepséget 2018 tavaszán tartották, amikor 
megemlékeztek a 26 csékúti hősi halottról 

– személy szerint –, akik megjárták az orosz, 
majd az olasz frontot. Hősiesen, életüket 
feláldozva harcoltak hazájukért. 

Ősszel pedig az ajkai Nagy László Városi 
Könyvtár és Szabadidő Központban „Négy 
év vérben és vasban” – Katonáink a nagy 
háborúban című gyűjteményt mutatták 
be az intézmény és a Csékúti Baráti Kör 
szervezésében. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum jóvoltából átfogó képet láthatott 
a szemlélődő, hogy miként és hol harcoltak 
eleink a Nagy Háborúban, és hogy milyen 
volt az élet a hátországban, időrendi sor-
rendbe állítva. A gyűjtemény kiegészült 
helyi vonatkozású emlékekkel, emléktár-
gyakkal, dokumentumokkal, szemléltetve 
a háborús időszakot. Láthatóak voltak Cze-
kelius Günthernek (Bóday Gábor), a tüzé-
rüteg felderítőjének harctéren készült rajzai. 

Számos világháborús egyenruha idézte a 
múltat.

E két eseményhez szorosan kapcsolódott 
a 2018. decemberben megjelent 21 csékúti a 
Nagy Háborúban című kötet Varga György 
tollából. Időközben a 21 áldozat neve kibő-
vült 26 hősi halottra. A szerző nehéz fela-
datra vállalkozott, amikor 3–4 nemzedék 
elmúltával kereste az emlékeket, dokumen-
tumokat a múlt mély kútjában. Hiszen a 
háborúból hazatért katonák nem beszéltek 
azokról a szörnyű-
ségekről, amiket 
megéltek, fájdalom 
volt a visszaemlé-
kezés és nem akar-
ták megterhelni 
környezetüket sem 
vele. A fellelt né-
hány levélben érzel-
mi megnyilvánu-
lásokon keresztül 
ismerhetjük meg a 
sorsokat a harcté-
ren és itthon, ame-
lyek a fehér foltok 
kitöltésében segíte-
nek. Ilyenek voltak Kovács Béla csékúti le-
származott féltve őrzött levelei is. De ezek 
a sorok nagy erőt adtak a fronton harcoló 
ki tudja hány katonának, hiszen, aki ritkán 
kapott levelet, annak a bajtársa felolvasta a 
sajátját, így ő is részesülhetett a másik örö-
méből.

„Kelt soraim 1915 február 8 ik án. Kedves 
szeretett jó férjem. Hála isten egészégeseg 
vagyúnk melyet néked is édes kivánunk csak 
a jó isten lene veled drága anygyalom az el 
ne hagyjon csak a mint lehet vigyáz ma-
gadra. Minden éjel felöled álmodom. Csak 
álmaimban vagyók boldog akór láthatóm 
kedvesemet a ki ér a szivem vérzik sirig bíz 
kedvesem nem jó hirt irok a Rutner József 
is meghalt 6 ik án a Insburgban a korház-
ban meg sürgönyözték a családnak elég saj-
nos nékik de mindnyájan várjuk a Jó isten 
legyen segitőd a nagy veszélyben isten veled 
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kedvesem csókol szerető feleséged és fi ad és 
szüleink” – olvashatjuk az egyik levelében.

Varga György szinte minden fellelhető 
információt áttanulmányozott és számos 
szerzőtől idézett, hogy még hitelesebb, élet-
szerűbb legyen minden egyes leírt szó. Ko-
rabeli fényképekkel pedig szemléltette az 
eseményeket. 

Nagy érdeme, hogy a hadi eseményeket 
megtartotta a hadtörténészeknek, viszont a 
katonák mindennapjaira nagyobb terjedel-
met szentelt. Így, akik eddig csak a történe-
lemkönyvekből tájékozódtak a Nagy Hábo-
rú eseményeiről, azok a harcba induló és a 
lövészárkokban szenvedő katonák sorsán 
keresztül elképzelhetetlen szörnyűségek 
birtokába jutottak. Gondoljunk csak bele, 
hogy a mínusz 20 fokos hidegben a papír- 
és silány talpú bakancs mit érhetett? Egy 
zászlóaljnál naponta 40-re szaporodott a 
fagyási esetek száma, de számos baj forrá-
sa volt a csonttá fagyott átázott ruházat. A 
kenyér, ha egyáltalán jutott, csontkemény-
nyé fagyott, mire a katonák kézbe kapták, a 
gyér élelmezés legyengítette a szervezetü-
ket. Érthető, hogy mindent megettek, amit 
találtak, az éretlen gyümölcstől az elpusz-
tult állatokig, amelyek újabb bajok forrásai 
voltak.

Az erőltetett menetek is próbára tették 
harcoló honfi társainkat. Az orosz harctéren 
3400, az olasz harctéren 1310, összesen tehát 
4710 kilométernyi gyalogmenetet teljesítet-
tek a 31-es gyalogezred Veszprémbe vonult 
katonái. „Elképzelni is nehéz, hogy ezek a 
katonák, akik Csékúton élve legtávolabb a 

Nyíresbe vagy a tósoki határba gyalogoltak 
kapálni, aratni vagy felsétáltak a Hegybe a 
pincékhez, most ilyen megpróbáltatások ré-
szesei lettek.”

Ebből a pár részletből érzékelhető a kín, 
a szenvedés, amit átéltek katonáink. A kö-
tetből a Nagy Háború kezdetétől a dicste-
len végjátékig, számos eddig Csékúton ki 
nem tárgyalt eseményt ismerhetünk meg, 
majd az áldozatok részletes bemutatásában 
mindenki fellelheti rokona, szomszédja, is-
merőse ősét. Czekelius Günther korabeli 
fényképei, illusztrációi és számos, főként 
csékúti tulajdonban lévő dokumentum és 
fénykép tette hitelesebbé a kötetet.

A könyv magánkiadásban, ízléses kivitel-
ben került az olvasó elé A5-ös méretben, 160 
oldalon, 300 példányban, számos támogató 
patronálásával. A lektori munkákat Tilhof 
Endre és Németh István Péter végezte el. 
Példaértékű, hogy a szerző megköszönve a 
temérdek segítséget, amely a könyv elkészí-
tését lehetővé tette, nem vindikálta magá-
nak a kiadvány egészét.

Örvendetes, hogy elkészült a kötet, hi-
szen sok eddig feltáratlan rész van még, 
amelyet nem ismerünk a száz évvel ezelőtt 
történt eseményekből, amelyeket a kuta-
tások után bele lehet helyezni a történe-
lemkönyvek lapjai közé. Ez a munka erre 
hivatott és reményt ad a következő gene-
rációknak arra, hogy van még esély a Nagy 
Háború jobb megismerésére, értékelésére.

(Varga György: 21 csékúti a Nagy Hábo-
rúban. Varga Gy., [Csékút], 2018. 160 oldal)

Csendesné Bosits Éva


