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KEMÉNYFI RÓBERT
Az európai kisebbségek területiségének elemzéséhez
A nemzetiségi problémák térszerkezeti irányú vizsgálata napjainkban – párhuzamosan KözépKelet- és Délkelet-Európa etnikai konfliktusainak újjáéledésével – a nemzetiségi térképek és nemzetiségi térfolyamatok bemutatásával ismételten magára talál. A kisebbségek térbeli vetületének „egyszerű” megjelenítése (etnikai térképek tömegével) és elemzése azonban nem maradt csupán a kartográfia
és a földrajz kizárólagos felségterülete, hanem a legkülönbözőbb szakterületek kutatói – a nemzetközi
jogtól a történelmen át a néprajzig – kezdték meg az európai kisebbségek komplex térségi kérdéseinek
megválaszolását. Az említett néprajztudomány a sajátos kérdésfeltevéséből adódóan, szinte tárgyának
megfogalmazása óta (majd két évszázada) érdeklődik a nemzetiségek térületi elhelyezkedése („helyzete”), térbeli jellege iránt (gondoljunk csak például Csaplovics János Ethnographiai Értekezés…[1822]
című munkájára). Magyarországon a húszadik század első felében az etnikai területi kiterjedés vizsgálatát a magyarság kisebbségi sorba kerülésének veszélye, majd bekövetkezése tovább erősítette a néprajztudományban is. A részint földrajzi, részint néprajzi szemlélettel és módszertani készletű kutatásokat – többek között – Bátky Zsigmond, Ébner (Gönyey) Sándor, Erdei Ferenc, Cholnoky Jenő, Rónai
András, Fodor Ferenc, Glaser Lajos, Gunda Béla, Györffy István, Hézser Aurél, Kádár László, Mendöl
Tibor, Milleker Rezső, Prinz Gyula, Teleki Pál, Wallner Ernő neve fémjelzete. Ám Közép-Európa
geográfiai kutatásait meghatározó német nyelvű földrajz etnikai szála az 1930-as, `40-es években a
szigorú tudományos vizsgálatok mellett területszerző politikai célokat, törekvéseket is kiszolgált. A tudomány e korszaka azzal a következménnyel járt, hogy a második világháború után teljesen eltűnt a
tudományos palettáról az etnikai térszerkezetek kutatása.
A hazai szociográfiai szemlélettel is átitatott emberföldrajzi ágat, amelyből a második világháború után kinőhetett volna egy erős, a kisebbségi magyar területekre irányuló kutatási szál az „internacionalista szocializmus” ideológiája elfojtotta. Ennek következtében az etnikai feszültségek
térszerkezeti elemzése, a kisebbségekkel foglalkozó tudományos intézmények szerves kiépülése
megszakadt. Az 1980-as évek második felétől a szociálgeográfia (Berényi István, Cséfalvay Zol-

tán), az etnikai földrajz (Kocsis Károly, Sebők László), a történeti földrajz (Frisnyák Sándor, Somogyi Sándor, Ilyés Zoltán) a politikai földrajz (Hajdú Zoltán), a vallásföldrajz (Bartha Elek, Hunyadi László) támogatásával és hátterével indult meg ismételten a néprajon belül az
etnodemográfiai, kultúrföldrajzi szempontokat is érvényesítő kutatási irány (Paládi-Kovács Attila,
Keményfi Róbert). Ám a mai néprajzi kutatások szemléleti és módszertani megújulás igényével
igyekeznek az etnikai térszerkezetekhez közelíteni. A területiségben a második világháború előtti
szemlélettel ellentétben nem az egymástól való etnikai elszigetelődés jelenségét látják, hanem csupán olyan kvantitatív háttéranyagot, amely a környezetükkel egymásra kölcsönösen ható kulturális,
szociális kapcsolatot fenntartó nemzetiségek kvalitatív vizsgálatához szolgál kiindulási kereteket.
Ennek értelmében választ kapunk arra a kérdésre is, hogy mi indokolja térségünkben a néprajzon
belül az etnikai térszerkezeti vizsgálatok megerősödését? És egyáltalán, miért nem hagyható figyelmen kívül napjaink etnikai konfliktusainak elemzésénél a térszemléleti megközelítés (az etnikai tér jelentése)?
Mert – sok egyéb szempont és folyamat mellett – a térbeliség keretei meghatározzák az interkulturális kommunikáció jellegét, és e kommunikáció Kelet és Nyugat közötti eltérő jelenségeit. A
területiség vizsgálata egy módszertani eszköz tehát, amely háttéranyagot biztosíthat a finom társadalmi folyamatok elemzéséhez. Az etnikai térszerkezetek társadalmi jelentősége szempontjából az
eltérő nemzettípusoknak megfelelően két fő irány figyelhető meg:
A kultúrnemzeti koncepcióban az láthatjuk, hogy a kelet-európai társadalmi rendszer összeomlása után a régi reflex, az etnikai konfliktusok területi megoldásába vetett hit éledt újjá egy
olyan feléledő nacionalizmus keretében, amely az egyéni szabadságjogok helyett a nemzeti
kollektívum az etnikailag–kulturálisan idegen politikai hatalomtól való függetlenedést (és egyben
etnikai szeparációt) állítja előtérbe.1 A nemzeti kisebbség kifejezése tehát nem az egyéni kulturális
különbségekre utaló és azokat hangsúlyozó fogalom, hanem statikus, „érinthetetlen”, a történelmi
kontinuitás nyomatékával áthatott állapotot jelölő terminus.2 Éppen ezért a kultúrnemzeti jogalkotás szigorúan megkülönbözteti a régi és új nemzetiségeket. Az elsőt kollektív jogok, védelem,
míg a másodikat (vendégmunkások, bevándorlók) csak egyéni jogok illetik meg.3 A „régi” (klaszszikus) nemzeti kisebbség nemzetállamokban elfogadott meghatározása a következő: „A nemzeti
kisebbségek heterogén szociális struktúrájú népcsoportok, de vagy a modern nemzetállamok kialakulásával párhuzamosan vagy országterület–módosulás (egyesítés, elszakadás) következtében egy
idegen államban élnek vagy oda kerültek, valamint az őket körülvevő környezettől eltérő nyelvvel
és (általában) vallással rendelkeznek.” 4
Ez a felfogás statikus. Minden más társadalmi rétegződésénél magasabb rendűként feltételezi
az etnikai hovatartozást, illetve e megfogalmazás objektívnek vélt szempontok alapján (pl. nyelv,
származás) homogenizálja a nemzetiségi közösséget, amely közösség a kultúrnemzeti felfogásban
tehát nem látszólagos, hanem valós. Sőt. Az államhatár-változások következtében önazonosságában az anyaállamától való kényszerű leválása miatt az adott nemzeti kisebbséget létezésében
is veszélyeztetettnek tételezi5, és ezért nem az egyén, hanem a származás, kultúra, nyelv alapján a
kisebbség kollektív jogait szorgalmazza. Sőt a mérhetőséget (a kisebbségi statisztikát) a kollektív
kisebbségi jogok letéteményeseként, garanciájaként látja: „Mi demográfusok azt valljuk, hogy a
nemzetiségi politika egyik kulcskérdését a nemzetiségekről készített statisztikák jelentik. Kisebbségvédelem nincs kisebbségi statisztika nélkül.”6

1. ábra Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat-Európában

Meg kell azonban azt is jegeznünk, hogy a nemzetközi jogban a mai napig sincs egységesen definiálva a kisebbség fogalma. Vitatott az illető csoport szükséges nagysága és a szubjektív együvé tartozás
érzésének meghatározhatósága. A nemzetközi kisebbségi joggal foglalkozó munkák így kénytelenek kü-

lön fejezeteket szentelni a kisebbségi jogok országonkénti bemutatásának, illetve megpróbálni saját általános meghatározást adni az etnikai és nemzeti kisebbség értelmére. – Az etnikai, nemzeti kisebbség jogi
meghatározásának hiánya nem feltétlenül a nyugati, államnemzeti gondolkodásban kell keresnünk. A
fogyatékosság inkább azt jelzi, hogy a nemzetközi szervezetek vonakodnak garanciát vállalni a sokszor
csak erővel kikényszeríthető, illetve megvédhető kollektív kisebbségi jogokért.7
Ennek a kultúrnemzeti kisebbségi felfogásnak egyenes következménye az etnikai területiséghez
való nemzeti viszony is. Nevezetesen, hogy a nemzetállamok Európa középső és délkeleti térségében
az itt élő népeket elválasztó kulturális, nyelvi törésvonalak térbeli vetületére is törekszenek. Az etnikai
tér gondolatának gyökereit a Közép-Kelet- és Délkelet-Európában feléledő nacionalizmus alapvető jellemvonásában kell keresnünk: abban a törekvésben, hogy az államhatároknak egybe kell esniük az etnikai határokkal.8 Hiszen a kultúrnemzeti eszmében a közös nyelv, kultúra, a közös származás mítosza
játssza a döntő szerepet. A „közös származási mítoszba” azok is beleértendők, akik bár az adott állam
keretein kívül élnek, de ugyanazon nyelvet beszélik, kultúrát birtokolják. Jóllehet e nemzettípus eredeti
ismérvei között – az államnemzettel ellentétben – nem játszott döntő szerepet a területiség, a XIX. század közepe után, a kisebbségek nemzeti ébredése és a XX. századi határmódosítások által mégis komoly hangsúlyt kapott: a kisebbségeknek joga van önálló nemzetállamokban egyesülni, sőt ezt meg is
kell tenniük. Napjainkban a hasonló célú törekvésekben ennek a célnak, azaz a terület/nemzet megfeleltetésének mindent – például gazdasági megfontolásokat is – alárendelnek. Olyan nyílt vagy rejtett
törekvéseket figyelhetünk meg, melyek a szimbolikus etnikai határokat térbeli vetületként, vagy akár
államhatárként igyekeznek értelmezni. Európa nyugati felével szemben Keleten tehát nem új, individuális identitás „teremtésével” találkozunk, hanem „régi”, államiak feléledésével szembesülünk.
Ugyanebből a megközelítésből kiindulva azt is láthatjuk, hogy Európa keleti felén a gazdasági és az
etnikai kérdéseket éles határok mentén igyekeznek szétválasztani. Míg gazdasági téren a nyugateurópai mintát szeretnék követni, a gyors gazdasági integrációt elérni, addig az etnikai együttélés uniós modelljei (például etnikai alapú autonómia) szóba sem kerülhetnek. Sőt a gazdasági és etnikai integráció mesterséges szétválasztása az etnikai konfliktusokat tovább erősíti, ugyanis a poszt–
szocialista, kis nemzetállamokban a rossz gazdasági helyzetben az etnikai összeütközések valószínűsége növekszik. Ha azonban két népcsoport életterei ugyanazon lehetőségek kiaknázására fedik egymást,
akkor bekövetkezik a verseny. Az egymás kiszorítására való törekvés elősegíti az etnikai konfliktusok
kiéleződését.9 A „másik fél” részéről pedig már publicisztikai közhely: az átláthatatlan etnikai szeparációs mozgalmaktól való félelem visszatartja a Nyugatot éppen a Kelet által „áhított” gazdasági integrációtól. Az ördögi kör így bezárult.
Összegzésként azt mondhatjuk, hogy nemzetiség fentebb bemutatott kultúrnemzeti definíciója a
nemzeti kisebbségnek nem csupán a viszonyrendszerére, társadalmi struktúrájára utal, hanem a középés kelet-európai nemzetállamok számára fontos térszerkezeti, geográfiai elemeket is magában foglal.
Egyrészt a nemzetiség, etnikai csoport nagysága a kultúrnemzeti meghatározásaiból adódóan mérhető,
tehát térben leképezhető, másrészt a meghatározás az etnikai határokat a történeti kontinuitás által legitimált térbeli rendként jeleníti meg és ennek következményeként az államhatárok mozgását és burkoltan e határok megváltozásának lehetőségét is tartalmazza.

*
2. ábra A Versailles teremtette kisebbségek Köztes-Európában.
In: Pándi Lajos (szerk.) Köztes-Európa. Budapest, Osiris 335.p.

A XVIII. század második, a XIX. század első felében a prenacionális előzményekből, feudális államalakulatokból kialakultak a modern nemzetállamok. A megindult nemzetté válási folyamat eredményeként Európában az államalkotó (többségi) népek nemzetekké váltak. E történeti folyamat lényegileg más jellegű nemzeti államalakulatot hozott létre. A fentebb bemutatott kultúrnemzeti fejlődési típus mellett körvonalazódott az államnemzeti koncepció is. Az államnemzet alapja az ugyanazon jogipolitikai kerethez való tartozás és közös terület, de a terület csupán mint egy adott államkeret. Az államnemzet dinamikus kisebbségi elképzelésben a nemzetiség, nemzeti kisebbség fogalmát vagy nem
is említik(!), vagy – hasonlóan az etnikai csoporthoz – nem emelik ki a szociális kisebbségek típusainak sorából. A nemzetiséghez való tartozás is „plazmaszerű” állapot, azaz az államnemzeti álláspontban a nemzeti kisebbségnek nem biztos, hogy a legfontosabb, legerősebb összetartó ereje a nyelv. A
nyelvi hovatartozást felülmúlhatja más szociális réteghez, vagy akár területhez való kötődés is. „Az
egyén nem csak a nemzetiségéhez, hanem más etnikai, regionális, vallási, … képzettségi, foglalkozási… csoportokhoz, kommunikációs hálókhoz is tartozik.”10 Hiszen a nyugati típusú fejlődésnek éppen
az volt az eredeti célja, hogy a feudális (születési, származási) tagoltságot megszüntesse, és hogy a
nemzetnek mindenki, aki az adott állam területén él, egyenlő rangú szabad polgára legyen. Ebben a
gondolkodásban az államalkotó nép mellett élő más etnikai közösségek tagjai(!) (tehát nem kollektívan, hanem egyénileg) „elvileg” nem kisebbségi státuszba kerületek (süllyedtek), hanem éppen az államalkotó nép részeivé emelkedtek.11 Ha ez így van, akkor nincs értelme kollektív közösségként elkü-

lönülő nemzeti kisebbségekről beszélni. És bár Európában a nemzetállamok kialakulása mellett napjainkig jelen van a nemzeti kisebbséggé válás másik útja, a határmódosítás is, a nyugati értelmezésben
ezeknek a határváltozásoknak sincs jelentősége, mert az államnemzethez esetleg e módon kerülő
„nemzetiségek” az előző elvnek megfelelően az „új” nemzet (tehát a nyelvtől függetlenül) egyenlő
polgárai lesznek: „A kisebbségek második fajtáját Nyugat–Európában a nemzeti kisebbségek alkotják.
Ebben a csoportban, sokkal inkább, mint Kelet–Európában, alapvető ismérv: a nemzeti hovatartozás
tudata. Tévedés lenne (kiemelés: K. R.) tehát a nyelvi–kulturális azonosság alapján nemzeti kisebbségnek, vagyis valamely államalkotó nemzet más országában élő részének minősíteni a vallonokat, flamandokat, a svájci németeket és franciákat, valamint a korzikaiakat, elzásziakat. Ezek olyan közösségek, amelyeknek többségükben saját államokhoz kötődő, politikai nemzeti tudatuk van.”12
A két alapvető nemzettípus a területiséghez való viszonya pontosan megmutatja az etnikai alapú regionalizmus keleti és nyugati fajtája közötti felfogásbeli különbséget is. A húszadik század
második felétől kezdve Európa legkülönbözőbb területein a hagyományokra, közös eredetre hivatkozva igyekeznek kisebbségi közösségek területi céljaikat legitimálni, ám Európa nyugati felében
a területi autonómia elsősorban politikai eszköz, míg keleten elérendő cél.
Eszköz: a kivívott jogi kedvezményeket a gazdasági (hiszen nagytöbbségében elmaradott térségekről van szó: centrum–periféria ellentét), a politikai életben minél előnyösebben érvényesíteni
és a kisebbségi jogosítványokat a legjobban kihasználni, de továbbra is integrált része marad az
adott autonómia az egységes Európának (Nyugat-Európa, 1. ábra).
Cél: Az autonómiát az önállóságot megadó országtól mindinkább függetlenedve megteremteni, a
regionalizálódás hangsúlyos vonásával ellentétben nem magasabb, nemzetek feletti szervezetekbe integrálódni, hanem inkább „mini kultúrnemzetet” alkotva a nyelv, a közös származás alapján szegregálódni, és az anyaországéval egyező lokális entitást erősíteni (Kelet- és Közép-Európa, 2. ábra).13
*
A modern nemzetállamok kialakulásának folyamatában feléledő nacionalizmus fokozatosan
„fedezi fel” tehát – a nemzeti intézmények kiépülésével párhuzamosan, a nyelv és a kultúra kérdése után – a „saját etnikai tér” kiterjedését és a nemzetfejlődés típusának (kultúrnemzet, államnemzet) megfelelően e tér határának fontosságát vagy elhanyagolhatóságát. Európa középső és keleti felén a nacionalizmus keretei között a múlt század első felében kezdetét vette e tér
mitologizálása is. Napjainkban azonban ez a folyamat a nemzeti mozgalmak újjászületésével párhuzamosan megfordult: az „etnikai tér mítosza”14 a Közép-Kelet- és Délkelet-Európában feléledt
nacionalizmus egyik fontos, magát a nacionalizmust gerjesztő, erősítő részévé vált. Az etnikai térhez kapcsolódik tehát – többek között – a nacionalizmus. Ennélfogva a közép-kelet- és délkeleteurópai nemzetállamokban a feléledő nacionalizmus – akár az autonómia megvalósításával – ismét
nem mást jelent, mint a szimbolikus etnikai határok térbeli realizálásáért folytatott küzdelmet.15
Ám a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó tudományok a múlt kritikus számbavételével és a jelen
politikai veszélyeivel azonban már arra törekszenek, hogy ne az etnikai térszerkezetek közép- és
kelet-európai mozdulatlanságát (mozdíthatatlanságát), történeti kontinuitását hirdessék és a szeparációs politikai döntéseket szolgálják, hanem azok hatását elemezzék.16
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SERES ISTVÁN
Sárréti helységek folyamodványai a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A Sárrét kuruckori történetéről leginkább csak az egyházi jegyzőkönyvek bejegyzései, és a 19.
század elején készített kéziratos egyháztörténeti munkák tudósítanak. A feljegyzések nagyrészt a
kuruc-labanc katonaság, elsősorban a rác határőrök elöli „futások”-ról, a harangok elmenekítéséről
számolnak be, a Rákóczi-szabadságharc zömmel kiadatlan forrásai pedig a hadra kelt lakosokról
tartalmaznak adatokat. A sárréti helységek – Bajom, Komádi, Nagyrábé, Udvari, Szerep, Torda,
Zsáka stb. – kurucnak állt lakói leginkább Nyíri András, majd annak halála után Kárándy Mihály,
valamint Bóné András, Károlyi Sándor és Nyúzó Mihály lovasezredeiben szolgáltak. Miközben a
lakosság egy része a bihari ezredek kötelékében katonáskodott, családjuk és otthon maradt földijeik szüntelen ki voltak téve a labanc és kuruc katonaság zaklatásainak egyaránt. Károlyi Sándor
ugyan két ízben is komolyabban foglalkozott a Sárrét katonai védelmével, de ezekből semmi sem
valósult meg. Egy 1704 telén készült tervezetében az egykori zsákai és bajomi várak helyreállítását szorgalmazta, 1707 végén pedig ugyancsak a zsákai „ó-vár” helyreállítását, valamint egy Szerepnél újonnan épülő sánc felállítását vette tervbe. A várakat a Berettyó, illetve a Sárrét melléki
falvak lakosságának kellett volna megépítenie és élelmeznie, az őrség pedig mindkét esetben a
helybeliekből került volna ki.1 A váradi ostromzárban őrködő kuruc katonaság és a sarkadi hajdúság erejéhez mérten igyekezett megoltalmazni a föld népét, állandó katonaság azoban csak nagy
ritkán állomásozott a vidéken. 1707. szeptember 15-én, például Károlyi Sándor azért kívánta Bik
László, Bóné András és Nyúzó Mihály lovas ezredeit Poroszlóról „az Sárréte felé” küldeni,2 mert
néhány nappal korábban a Maros menti rácok számos marhát elhajtottak, és megfelelő kuruc katonaság hiányában gond nélkül haza is tértek a zsákmányukkal.3 Károlyi szándéka többek között az
volt, hogy a lovasai a további parancsig „az földet is az futástul csendesíthessék.”4 1708. május 25.
körül Tardy Ferenc három serege indult el „vigyázni a Sárrét tájára”, és Dobozi István debreceni
bíró rögtön kérte is Károlyit, hogy Szabolcs vármegye „azon oldalban” levő falvai, Sáp, Szovát,
Földes és „más helységek” tartsák el a katonaságot, mivel a debrecenieknek és Bihar vármegyének
„valóban kijut”.5 A sárréti lakosság védelmét végül egy jobb időket látott, és a tájhoz régebb óta
kötődő, egykori végvári katona, Thököly Imre korábbi főtisztje, Újvárosi Szűcs János ezredes vállalta fel. A harcokból lassan kiöregedő idős katona 1708 tavaszán engedélyt kapott Rákóczitól,

hogy a Sárrét vidékén összegyűjthesse a szétszóródott, ezredeiktől eloszlott, és magukat „tolvajságra adott vitézi rendek”-et, hogy velük vigyázzon a portyázó rácokra. Bár Szűcs ekkor már öreg,
„megélemedett” ember volt, a fejedelem szerint mégis „erőtlenségéhez képest tőlle kitelhető tehetsége szerént inkáb akarván továbra is hadi szolgálatban foglalatoskodni, mint sem magát meg
vonva heverni”.6 Szűcs János kapitány az elkövetkező hónapokban Kabán és Nádudvaron táborozott katonaságával, és portyáiról, hírszerző tevékenységéről sűrűn informálta Károlyi Sándor generálist.7 Az „öreg Szűcs János uram”-at gyakran emlegetik Dobozi István debreceni főbíró levelei
is, de még november 3-án is csak azt írhatta Károlyinak, hogy eddig még semmi had nem jött hozzá.8
Ugyanakkor a lakosság nem csak a Váradról kicsapó császári helyőrség, valamint a várba rendszeresen élelmet szállító Maros menti rác határőrök portyázásaitól szenvedett. Maguk a környéken tartózkodó kuruc csapatok is gyakran hajtották el a megzavarodott lakosság jószágát. Bakay Ádám Bihar
vármegyei fiscális udvarbíró 1706. március 14-én azt jelentette Diószegről a Consilium
Oeconomicum-nak (Gazdasági Tanács), hogy a keze alá rendelt vidéken „az vitézlő rendek juhokban,
sertéssekben s más egyéb alkalmatosságokban, főképpen ha mi rezzenés és futás éri ezen földet, feles
károkat szoktak tenni.” Az udvarbíró a „Berettyón innen való fiscális helyek” kimerültségét az ellenség
és a „futások” mellett „azok alkalmatosságávall magunk felekezetitűl is elkövetett károk”-kal is okolta.
Sólyomkő vidékét pedig éppen a váradi ostromzár kuruc parancsnokai „hajtották széllyel”, azon megfontolásból, hogy „az váradi ellenségh maga szükségérűl onnat né provideálhasson”.9 1707. május 24én az „Ónadi mezőről” kelt Károlyi Sándor nyílt parancsa Ilosvai Bálint, Kárándy Mihály és Nyúzó
Mihály ezereskapitányokhoz, mely szerint, az ezredeikhez tartozó katonák Nadányi János földesúr bajomi lakosaira ütöttek, azok pincéit felverték, boraikat kiöntögették. Károlyi megparancsolta a vétes
katonák kiadását és azok példás megbüntetését.10
A sárréti lakosság sorsáról tudósít az a három folyamodvány, amelyeket Iráz, Komádi és Szerep
lakói írtak 1706-1708. táján. A folyamodványok címzettjei: II. Rákóczi Ferenc fejedelem, Károlyi Sándor tiszántúli vezénylőgenerális és Bóné András ezereskapitány, a nagyváradi ostromzárban táborozó
kuruc katonaság egyik parancsnoka. Tartalmuk hasonló, a folyamodók a rájuk kirótt terhek, szolgáltatások enyhítését kérték leveleikben. A komádiak az őket befogadó derecskeiek által rájuk kivetett
szolgáltatások elengedését kérték Károlyitól, a szerepiek pedig a kötelező szolgáltatásaik alóli ideiglenes mentesítésért folyamodtak a fejedelemhez. Bár a „szegény irázi lakosok” folyamodványából nem
derül ki a panaszra okot adó követelés lényege, a levél tartalma alapján valószínű, hogy élelem beszolgáltatását követelhették tőlük. A három folyamodvány ugyanakkor az egész Sárrét korabeli helyzetét
tükrözi. Domahidi László 1705. május 8-i levele még 10-12 sárréti falut említ, amelyeknek a Károlyi
Sándor Gyula ostromára készülő katonaságának a kenyérrel történő ellátását parancsolta meg.11 Bakay
Ádám Bihar vámegyei fiscalis udvarbíró 1706. március 14-i jelentése Bajom, Nagyrábé, Szerep és
Udvari lakóit említi helyben, de ugyancsak helyben maradtak Zsáka lakosai, és 1706-ig a kis Iráz is
megmenekült a pusztulástól. A legtöbb környékbeli falu azonban, ha csak ideiglenesen is, de elnéptelenedett. Lakóik a „gazokon” tengődtek, jobb esetben pedig más, szerencsésebb helyzetben levő helyégek fogadták be őket. A folyamodványokból kitűnik, hogy a lakosság az utolsó pillanatig igyekezett
otthon maradni, és csak a kuruc főtisztek ismételt parancsára költöztek el más, biztonágosabb vidékre,
azonban már az első adandó alkalommal kérelmezték, hogy hazatérhessenek. A szerepiek még a fügetlenségi harc elején elmenekültek otthonról, de 1706 tavaszán már a régi falujukban tartózkodtak. A
komádiak, sokadszori felszólításra csak 1706 őszén költöztek el Derecskére, 1708 végén viszont már

ők is otthon vannak. A folyamodók mindkét esetben panaszkodtak az őket befogadó helységek lakosaira, és a rájuk kirótt, aránytalanul magas terhekre. Az iráziak pedig csak azért maradtak otthon 1706 teléig, mert még az éhhalál szélén is a hadiszerencse jobbra fordulásában reménykedtek.
A szerepiek II. Rákóczi Ferenchez benyújtott, és 1706. április 3-án megválaszolt folyamodványából kiderül, hogy a „némett ellenségh” miatt, tehát már a szabadságharc alatt hagyták el falujukat,
és menekültek el más helységbe. Ott azonban elegendő termőföld híján nem tudtak megfelelő mennyiségű élelemről gondoskodni maguknak, és a „nagy teher viselést” elunva visszatértek Szerepre. Mivel
hallották, hogy Rákóczi már másoknak is engedélyt adott arra, hogy „épülések és megh maradások
iránt” puszta helyekre telepedjenek, ők is visszaköltöztek atyáik lakóhelyére, a „Sár ríte mellett lívö
Szerep nevü pusztára”. Mivel azonban kevesen voltak, a fejedelemhez folyamodtak a földesúri terhek
alóli felmentésükért, hogy felépíthessék templomukat és házaikat. Rákóczi figyelembe vette, hogy a
kérvényezők újonnan telepedtek le a „puszta föld”-ön, és 1706. április 3-án egy esztendőre mentesítette őket a kötelező szolgáltatások alól.
Sem a szerepiek menekülésének, sem pedig a visszaköltözésnek nem tudjuk az idejét. Folyamodásuk okát viszont megvilágítja, hogy alig két héttel korábban Bakay Ádám fiscális udvarbíró panaszkodott rájuk, hogy az udvariakkal együtt 200 forintot és 12 köböl búzát, valamint ugyanannyi árpát
lennének kötelesek beszolgáltatni, azonban „mint szintén a’ többi (azaz a fiscalitáshoz tartózó többi
helység – S. I.), semmit adnia nem akarnak.”12 Szerep Rákóczi-kori szerepéről mindeddig nem állt
megfelelő forrás a rendelkezésünkre. Osváth Pál szerint a török kiűzése idején ez a helység is elpusztult, „mert csak a kuruc mozgalmak után látszik újratelepültnek.”13 Ennek viszont ellentmondani látszik a tordai református egyházi jegyzőkönyv bejegyzése, amely szerint Bessenyei János tordai pap
éppen a „kuruc világban vitetett Szerepről Tordára prédikátornak”!14 Az 1692. évi kamarai összeírás
szerint Szerep már nyolc éve üresen állott, négy lakosát a szomszédos Udvariban írták össze október
20-án, a többiek viszont „szétszóródva rejtőzködnek, de talán hamarosan visszatérnek”.15 A helység
később tényleg benépesült, viszont a Rákóczi-szabadságharc kitörését követően a lakosság ismét menekülni kényszerült (talán éppen Udvariba), és csak a most ismertetett folyamodvány tudósít arról,
hogy újra megszállották „atyáik lakóhelyét”. A puszta falu megszállása azonban ekkor sem bizonyult
véglegesnek, mivel egy 1829. évi hivatalos jelentés szerint a lakosság 1751-ben végleg elhagyta a régi
falut és új helyre költözött a Körtvélyes ér mellé, hogy a helységnek a mocsárból kijárója legyen. A régi falu dombos helyét még sokáig Pusztafalunak nevezték.16
A szerepiekéhez hasonló menekülésről számol be az a keltezés nélküli folyamodvány, amelyben
az átmenetileg Derecskén megtelepedett komádiak („néhai komádi lakosok, mostanában derecskeiek”)
fordultak két társuk, Halász István és Bere János vezetésével Károlyi Sándorhoz. Levelükben emlékeztették rá a generálist, hogy amikor „az ellenség helyűnkbűl ki kergetett”, Károlyi parancsára „paraszt
helyre nem szállottunk, hanem Nemes Hajduság kőzt”. Bár az ellenség mindenüket elprédálta, a
derecskeiek még sem adnak nekik szántóföldet, élőre valót is csak pénzért vehetnek maguknak, és
„…ily szegénységűnket és helyűnkbűl valo széllyel terjedésűnket” sem tekintve, minden féle adózásra,
fizetésre és kvártélytartásra kötelezik őket. A folyamodók kérték Károlyit, hogy legalább egy évig
mentesüljenek a derecskeiek által rájuk vetett kötelezettségek alól.
Az eddig feltárt levéltári források szerint Komádi három ízben is áldozatul esett a Maros menti rácok támadásának. Először 1704 telén támadták meg a várost Thököly János aradi főkapitány csapatai,
akik Szúnyogh Györgyöt, a Bihar vármegyei hajdúvárosok főkapitány is rabul vitték Aradra.17 A támadást ugyan a város is megsínylette (Dobozi István debreceni főbíró levele a „komádiak

megrontásá”-t említi18), de az mégsem járhatott végzetes következménnyel a lakosságra nézve, mivel
még 1706-ban is helyben említik őket.19 Bojti Pál, a komádi református eklézsia prédikátora 1766-ban
két, Szina Ferenc és Csébi Mihály nevű helybéli öregembertől azt jegyezte le, hogy 1706 körül Izsáki
János prédikátor a hallgatóival együtt átment a Berettyón és Komádi városa pusztán maradt. A két idős
ember elbeszélése szerint, „már akkor a’ Rátz vesztegette szörnyen ezt a’ Hellységet,” a lakosokból,
akit talált azt kard élre hányta, „gulyáját, tehén, és borjú csordáit” pedig elhajtotta. A mindenéből kipusztított nép egy ideig a „Komádi erdőn is, a’ melly már most rétség” nyomorgott, de ott sem maradhattak sokáig, mert a „Diósnál”20 a labancok rájuk ütöttek, és a „Bojti bokránál” Nyitrai Mihályt meg
is ölték. Erre ismét átkeltek a Berettyón és „Derecskén és egyébűtt letelepedtek.” Csak akkor jöttek ismét haza Izsáki János vezetésével, amikor 1708-ban „kezdett egy keveset’ szűnni’ a’ háború”.21 Bojti
tiszteletes feljegyzése nem véletlenül említi, hogy a komádiak másodjára keltek át a Berettyón, ugyanis
az öregek elbeszélése szerint már az 1683-ban a Bécs ellen vonuló török sereg elől is elmenekültek
Békési János prédikátor vezetésével.22 Talán éppen Derecskére, mivel az 1692. évi kamarai összeírás
szerint, a már egy éve teljesen lakatlannak tartott Komádi négy lakosa is Derecskén élt zsellérsorban.23
A Bojti Pál tiszteletes által lejegyzett elbeszélésben említett komádi elleni rác támadás 1706 őszén következett be, Bóné András ezereskapitány október 11-én, a pelbárthidai táborból írott levele szerint néhány nappal a levélírás előtt. Levelében Bóné mentegetőzött Károlyinál az őt ért vádak ellen, mivel a
generális információi szerint az ő vigyázatlansága miatt „esett volna az komadiakon az Rátz miatt való
kár”. Holott akkor Bóné katonaságának egy része Papmező vidékén volt, ő maga pedig Nagyvárad
alatt próbált az ezredével. Éjféltájt hozták meg neki a hírét, hogy a rácok elhajtották a komádi marhát.
Az első híresztelésekkel ellentétben azonban nem csak 60-70 rác volt, hanem a Maros melléki rác határőrség gyalogsága ment Komádi alá kocsikon 8 zászlóval, és 150 lovas katona is volt még velük. A
komádiak a saját hibájukból veszítették el az állataikat, mivel kihajtották a marhát a Körös felé, holott
Bóné, akárcsak korábban, most is eléggé tilalmazta, hogy arra a földre ne hajtsák, „sőt magok is ott ne
lakjanak”. A komádiak viszont azzal mentegetőztek előtte, hogy Szemere László brigadéros engedélyéből maradtak otthon. Bóné még most, a rác támadás után sem tudja őket onnét a megmaradt marháikkal együtt elvinni.24A datálatlan folyamodvány szerint Károlyi személyesen vehette kezébe az ügyet,
és megparancsolta a helységükből elűzött, minden vagyonukból kiforgatott komádiaknak, hogy költözzenek el az ellenség támadásának állandóan kiszolgáltatott városból. A lakosság ekkor már szót fogadott és át is költöztek Derecskére. Azonban nem sokáig maradtak ott, és valószínű, hogy már az első
adandó alkalommal visszatértek az elhagyott városukba. A Derecskéről történt hazaköltözésre leghamarább csak valamikor 1708 nyarán kerülhetett sor, mivel az 1708 májusában megmusrált Kárándy és
Nyúzó ezerebeli komádi katonák még Derecskén laktak.25 Október elején már biztosan otthon voltak,
mivel Újvárosi Szűcs János kapitány október 4-i levele szerint 20 aradi rác elhajtotta Aradra a
komádiak 400 sertését.26 November 21-én pedig Szabó Sándor sarkadi kapitány panaszkodott a
komádiakra, mert a leveleit nem veszik át az iráziaktól.27 A keltezés nélküli folyamodvány tehát valamikor az ezt megelőző időszakban íródhatott.
A lakosság nem minden esetben menekült el más helységekbe. Az elpusztult szentjóbi és micskei
jószág lakói a váradi labancok „excursiója” miatt inkább „az gazokon, mint sem szokot lakó helyeken
vonták megh magokot.”28 Az irázi lakosság is a mocsaraktól körül ölelt „irázi szigetben” maradt, ahol
viszonylag biztonságban érezhette magát a portyázó ellenséges katonaságtól. Címzés nélküli, bizonytalan datálású levelükből ugyan sem a címzett személye, sem a panaszra okot adó „Sándor kapitány”

pontos kiléte nem derül ki, Bóné András kapitány 1706. december 3-án Érmihályfalváról Károlyi Sándorhoz írott leveléből azonban egyértelmű, hogy a folyamodvány címzettje maga Bóné, és a levélírók
Szabó Sándor sarkadi várkapitány követeléseit sérelmezik benne. Bóné aznap kapta meg az iráziak levelét („most érkeztek az Körös mellől irázi lakosok, mit írjanak”), amelyben elpanaszolták, hogy amíg
a környékbeli nép helyben maradt, még nekik is volt miből megélniük „az Országbul”, a Berettyó mellől, mostanra azonban már onnan sem élhetnek. „Sem előre, sem hátra” nem mehetnek az ellenségtől
való félelemtől, és lassan odáig jutnak, hogy feleségük, gyerekük is éhen hal. Mivel az ellenség már
több alkalommal elhajtotta a marháikat (már akinek volt), nem szánthattak, búzájuk sem termett. Már
eddig sem laktak volna otthon, de reménykedtek abban, hogy a kurucok felülkerekednek az ellenségen.
Nehéz soruk ellenére „Sándor Kapitány”, azaz Szabó Sándor sarkadi kapitány figyelembe sem veszi
nyomorúságukat, és követelésekkel lépett fel velük szemben. Ahogyan a levelükben írták: „nagj keménységgel kezdet hozzánk nyúlni”, amiről Bóné is meggyőződhet, a Szabó neki tovább küldött leveléből. Kérik tehát Bónét, hogy vegye őket oltalma alá. Igyekeznek megszolgálni a jóságát, mint ahogyan most is, még ilyen súlyos körülmények között éjjel nappal „strásái és postái” a „Nemes Országnak”. Legutóbb is az odakint vigyázó strázsáik elfogtak három németet, akiket Bóné távollétében Sarkadra vittek be. Különösen elgondolkodtató a levél befejezése: a levelet vivő iráziak azért mentek üres
kézzel Bóné Andráshoz, mert „á labancztúl s kurucztúl való félelemtűl nem lehetet”! Bóné december
3-án Károlyi Sándornak küldte tovább a levelet, a generális további döntésére bízva a kérelmezőknek
adandó választ, és a sarkadi kapitányra való esetleges utasítást: „Sarkadi Szabó Sándor Kapitány
Uramnak Nagyságod irhat, ha olly parancsolattya leszen Nagyságodnak, Nagyságod adgyon választ
nekik.”29
Úgy tűnik, Iráz nem sokáig élte túl a háborús esztendőket. Az 1732. évi Bihar vármegyei összeírás
szerint már puszta a Nagyváradi Káptalan birtokában. Győri N. Sámuel csökmei jegyző 1829-ben készült hivatalos jelentésében pedig azt írta az irázi pusztáról, hogy „hajdan falu volt de a tatároktól meg
rohantatván el pusztíttatott, most pedig a víz oda vévén magát, oly rengeteg rét és láppá lett hogy a későbbi futások alkalmával a vidékbeli népnek s egyszer magának a káptalannak is e hely lett menedéke”.30
A most ismertetett folyamodványok bizonyítják, hogy a kötelező hadra keléssel nem merült ki a
lakosságnak a függetlenségi harcban való szerepvállalása. Amíg társaik a mezei hadak kötelékében katonáskodtak, az otthon maradt lakosokat is kisebb-nagyobb szolgálatokra kötelezték a környékbeli kuruc tisztek. A lakosság feladatai közé tartozott a határ „strázsálása”, azaz állandó megfigyelőket kellett
fenntartaniuk, az ellenséges hadmozdulatokról pedig a váradi ostromzár parancsnokát, vagy a sarkadi
kapitányt kellett értesíteniük. Károlyi Sándor, pl. 1705. július 25-én Palocsay György brigadérosnak, a
nagyváradi ostromzár parancsnokának a körösladányi táborából adott utasításai között elrendelte, hogy
a komádi lovasoknak „szüntelen az magosi puszta toronynál strázsájok legyen”, akik folyamatosan informálják a brigadérost.31 Az irázi lakosok is éjjel-nappal őrizték a vidéket, egy ízben még három német katonát is elfogtak. Ugyancsak fontos szerep hárult az otthon maradt lakosságra a levelek kézbesítésekor. A sarkadi hajdúk leveleit többek között az iráziak és a komádiak voltak kötelesek lovas postával továbbítani a címzetthez.32 Az iráziak maguk is megírták Bóné Andrásnak, hogy éjjel nappal
„strásái és postái” a „Nemes Országnak”. 1708. november 21-én viszont Szabó Sándor arról panaszkodott Károlyi Sándornak, hogy a komádiak nem akarják átvenni a leveleket a „szegény iráziaktól”.
Nemrégiben is három napig „hevertették” a leveleiket, és csak akkor küldték tovább, amikor Szabó
Komádiba érkező szolgája felszólította arra őket.

Isten Kegyelmedet minden jókkal szeresse é mostani siralmas állapotban.
Függelék
A Függelék a szerepi, irázi és komádi lakosok folyamodványait tartalmazza időrendi sorrendben. Az iratokat szöveghűen közlöm, a hiányzó ékezeteket pótoltam, a központozást pedig értelemszerűen alakítottam. A korabeli rövidítéseket dőlt betűkkel oldottam fel, míg a saját kiegészítéseimet és a latin nyelvű szövegrészek fordítását – ugyancsak dőlt betűkkel szedve – szögletes zárójelbe tettem.
1.
A szerepi lakosok folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez
Dátum és hely nélkül (Szerep, 1706. április 3. előtt)
(MOL G 19. Rákóczi-szabh. lt. II. 2. f. Elintézett kérvények.)
Istenünktűl hivattatott, és Országunktul Kegyessen el választatott Kegyelmes Fejedelem Urunk.
Halván mi is azt, hogy valakik puszta helyeket akartanak megh ülni és Nagyságodhoz folyamodtanak
épülések és megh maradások iránt, mind azok Nagyságodtul irgalmas válaszszal tértenek viszsza, mi is
annak okáért, risz szerint ki költözvin Sár rite mellett livö Szerep nevü pusztára, mellyet ennek elötte
az némett ellenségh miatt kellett volt pusztára hagynunk. El untuk más helybenn is az nagy tereh [azaz:
teher] viselést, földünk is nem livén élelmünkre elegendő. Megh szállottuk az megh irt pusztátt, mint
Atyáinknak régi lakó helyekett. Kegyelmes Fejedelem Urunk, folyamodunk Nagyságod irgalmához,
miltóztassék Nagyságod Kegyelmesen Instantiánkatt [folyamodványunkat] tekintettben venni, had lenne bizonyos ideig valami kis pihenésünk, mind egy riszrűl, mind más riszrűl ne terheltetnénk, mint
hogy kevessen vagyunk, had építhetnők fel Istenünknek házátt és ez pusztában az Isten Dicsősígitt állíthatnók helyre, és hajlékokatt magunknak is csinálgathatnánk.
Nagyságod életétt Isten virágoza élettel számos esztendeig, tarcsa meg, és országlásátt boldogh
előmenetellel sok esztendőkre terjeszsze.
Szerepi Lakosok alázatos Instantiajok [folyamodványuk] Kegyelmes Urunkhoz

Nemzetes Uram, mi szegény irázi szigetben szorúlt, a Nemes Országtul el maradot szegénység
szükségesképpen mint bizodalmas jó Urunkat kénszerettettünk Kegyelmedet alázatos levelünk által
requirálnunk [megkeresnünk]. Igjünk jutot illyen siralmas állapotra, hogj jutottunk éhel halásra. Míg Isten helyben tartotta szegény hazánkat, az Országbul élődtünk á Berettyó mellől, immár onnan is nem
élhetünk, sem előre sem hátra nem mehetünk az ellenségtül való félelemben, ha Isten rajtunk nem könyörül, hamarsággal éhel halásra jút feleségünk, gyermekünk. Még is Sándor Kapitány Uram semmit
sem tekénti siralmas éhel halásunkat, nagj keménységgel kezdet hozzánk nyúlni, á mint meg tetzik
Uraságtok előt is, ihon, parancsolattyát, kivánságát, Uraságod kezében küldjük. Mi nem szánthattunk,
mi nékünk nem termet, mert á pártos ellenség sok izben már, á kinek volt el hajtotta marháját. Eddig
mi ottan nem laktúnk volna, de vártuk Istennek kegyelmét, hogj Isten megszabadittya siralmas
hazánkot, de mi láttyuk, hogy Istennek sullytó keze a bünért súllytatódik rajtunk. Ennek okáért kérjük
Uraságodat Istenért, tekéntse meg Uraságod siralmas nyomorúságunkat s éhel halásunkat, vegyen
protectiója alá Uraságod. Mellyet ha cselekszik Uraságod, az Isten meg fizeti Uraságod jó téteményét,
á sok nyomorúlt éhel haló mellett. Mostan is mivel ennyi éhel halásunkban s nyomorúságunkban minden felé az N[emes]. Országnak éjjeli nappali strásái és postái vagyunk. Mostan is kin vigyázó
strásáink 3 németekett fogtanak, Sándor Kapitány Uramhoz vittük, mivel Uraságodat nem értük. Uraságod meg bocsássa, hogy üres kézzel jöttünk, á labancztúl s kurucztúl való félelemtűl nem lehetet.
Kegyelmed jó akarattyáról nem leszünk feledékenyek. Isten Kegyelmedel.
A[no]o. 1706. no[vem]b[is]. Iráz
Irázi szegény lakossok34
3.
A Derecskére menekült komádi lakosok folyamodványa Károlyi Sándor generálishoz
Dátum és hely nélkül (Derecske, 1707-1708. táján)
(MOL P 396 Károlyi-cs. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. I. Irregestrata.)
Mint jó Kegyelmes urunknak ajánljuk minden
kori alázatos szolgálatunkat.

[A fejedelem válasza:]
280. Szerepi lakosok
Kegyelmes tekéntetben vévén ezen Instáns [folyamodó] hiveinknek újjólag való puszta földre
szállásokat, az tereh viselésektöl esztendeig immunitállyuk [mentesítjük]. Datum Agriae Die 3.
Aprilis 1706. [Eger, 1706. április 3-án.]
F. Rákóczi mp.33
Gregorius Ráti mp.

2.
Az irázi lakosok folyamodványa Bóné András ezereskapitányhoz
Iráz, 1706 novembere
(MOL P398 Károlyi-cs. lt. Missiles Nr. 29341.)

Nem kétyűk, vagyon Excellentiádnál most is emlékezetbe, midőn az ellenség helyűnkbűl ki
kergetett, Excellentiád parancsolattyábul paraszt helyre nem szállottunk, hanem az Nemes
Haidúság kőzt, az mint is Excellentiád úgy parancsolta. Az ellenség mindennünket el praedálta [elrabolta], sem szántó földet nem annak az Derecskei lakosok, semmit egy szóval, és élőre valót, ha
csak pénzen nem veszűnk. Még is minden féle adozásra, fizetésre, quártély tartásra kinszeritenek ő
kegyelmék. Melyért alázatossan instálunk [folyamodunk] Excellentiád előt, hogy ily szegénységűnket és helyűnkbűl való széllyel terjedésűnket Méltósztassék Excellentiád tekintbe (Sic!) venni,
hogy bár csak az egy esztendőben ne kénszericsenek az felettéb való el viselhetetlen nyomorúságra. Ezzel maradunk
Excellentiádnak
Alázatos szolgái
Néhai Komádi lakosok, mostanában
Derecskeiek: Halász Istvány, Bere János etc.

[Külső címzés:]
Méltóságos Fő Generális Károlyi Sándor, nékünk jó Kegyelmes urunkhoz, ő Excellentiájához
Alázatos Instantiánk. Excellentiád Alázatos Szolgái, belül megirot néhai Komádi lakosok.35
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LAKNER LAJOS
Közösség és mecenatúra
A mecenatúra szó hallatán pénzre, kultúrára, a közösségi és a személyes identitás összekapcsolódására gondolunk. Arra, hogy van olyan tehetős ember, aki közösségi és személyes érdekektől indíttatva képes áldozatokat hozni valamilyen kulturális intézmény megteremtésért, fenntartásáért és gazdagításáért. A mecenatúra mindig azt jelenti, hogy valaki felelősséget érez a közösségért, s ezt a közösséget
elsősorban kultúrájával azonosítja. A személyes érdekeltség pedig úgy értelmezhető talán, hogy e tehetős ember valamiféle, a jelenbeli-pontszerűn, mindennapi túl mutató jelentést szeretne életének, amit
épp e közösségi cselekedettel vél elérhetőnek. A mecenatúra tehát mindig egy kisebb-nagyobb közösség kultúrájának gyarapítását jelenti és egy ember vágyát arra, hogy valamiképp a közösségi értékek
reprezentálója, felmutatója legyen. A magángyűjtőből akkor lesz mecénás, ha kilép a személyes érdeklődés és az egyéni szenvedély köréből és a birtoklásnál nagyobb megelégedettséget jelent számára, ha
valamiképp beleírja magát a kultúra szövetébe, s így a történelembe.
Amiről viszont előadásomban beszélni szeretnék az nem ez az egyéni, személyes érdeklődés
és döntés eredményeként megszülető mecenatúra. Hanem ennek egészen különös fajtája, amikor
nemcsak a közösség tehetős egyéneitől, hanem minden egyes tagjától azt várják el, hogy a maga
lehetőségeihez képest áldozatot hozzon a közösségi kultúra oltárán. Pontosabban e közösségi mecenatúra sorsáról, történeti alakulásáról szeretnék beszélni. Arról a hallgatólagos, de ki is mondott
elvárás sorsának alakulásáról, amely a közösség minden tagja számára erkölcsi kötelességgé tette,
hogy támogasson olyan intézményeket, melyek valamiképp a közösség kultúráját és ezzel a közösségi identitásának megerősítését szolgálják.

Ilyen intézménynek bizonyult a múlt század elején a múzeum is.
A közösség nevében rendszerint valamely a közösség kulturális önazonosságát kifejező értékeket reprezentáló, magába foglaló értelmiségi csoportosulás lép fel, amely a hétköznapi emberek
számára útmutatást szeretne adni. E csoport tagjai abból a feltevésből indulnak ki, hogy ők képesek a közösség, talán még a tagjai előtt is rejtett érdekeit és értékeit felmutatni és ezek érvényesülése érdekében mozgósítani.
Három értelmiségi csoportosulásól és két kulturális megalapozó aktusról szeretnék beszélni, pontosabban e két kulturális esemény közti lényeges különbségről. E három közösség a debreceni Csokonai Kör, a Városi Múzeum létrehozói és a Debreceni Múzeumbarátok Köre, a két esemény pedig a Városi Múzeum megalapítása és a Déri Múzeum léte jötte. Nem tartom szükségesnek ezen társaságok és
intézmények történetének adatszerű ismertetését. Egyrészt azért nem, mert a tények mindig csak értelmezve léteznek, önmagukban mit sem érnek, másrészt azért nem, mert e kulturális-értelmiségi társaságok és a két múzeumalapító aktus időben kibomló egymáshoz való viszonya az érdekes. A három
művelődési-társadalmi közösség a két múzeumalapító esemény között bekövetkező történeti változás
jelzője. Közös bennük, hogy mindhárom közösségnek szerepe volt a debreceni múzeum sorsának formálódásában, noha mind a háromnak különböző módon. A különbözőség okát a közösség és a kultúra
viszonya értelmezésében megmutatkozó eltérésben találhatjuk meg.
Egymás közeli rokonaiként jellemezhető a Csokonai Kör és a Városi Múzeum gárdája, nemcsak a személyi átfedések miatt, hanem főleg azért, mert egyféleképp gondolkodtak a kultúra közösségi és a közösség kulturális szerepéről.
A debreceni Csokonai Kör Csokonai kultuszának ápolására, a kultúra terjesztésére és a városszépítés szolgálatára jött létre 1890-ben. Kulturális tevékenységének gazdagságából idővel pénz hiányában
kénytelen volt engedni, és úgymond tisztán irodalmi társasággá vált, de a századforduló környékén
alapvetően határozta meg Debrecen kulturális életét. A kör a konzervatív-liberális értelmiség gyűjtőhelye volt. Kulturális és közösségi identitásról vallott felfogásukat az 1840-es években kialakuló nemzeti
eszmék határozták meg. Ez mindenek előtt annak az előfeltételezésében mutatkozott meg, hogy a közösség hagyományközösség, vagyis a hagyományai határozzák meg elsősorban, hogy mit lehet és kell
tennie és gondolnia, továbbá e hagyományok érvényessége köti össze a közösség tagjait. E hagyományközösségi eszme következménye volt többek között, hogy mindenek előtt néprajzi, vagyis a magyarság sajátos kultúráját és mentalitását bemutató múzeumot szerettek volna létrehozni. 1902-ben társadalmi mozgalmat akartak indítani a néprajzi tárgyak összegyűjtésére. A Csokonaival kapcsolatos
ereklyék és dokumentumok gyűjtése is e hagyományközösségi felfogás jegyében történt: megőrizni a
nemzeti irodalmi hagyományok elevenségét, márpedig ez Debrecenben csak Csokonai révén volt lehetséges, hisz épp Csokonai kapcsán tematizálódott számos a nemzeti kultúra kérdését érintő kérdés: a
nemzeti hagyomány és a népi kultúra ill. az idegen kultúra szerepe a magas műveltség megteremtésében, a debreceniség, mint minden újtól és idegentől való elzárkózás fogalma, az irodalmi műveltség
szerkezetének kérdése: csak az irodalomra korlátozódjon vagy a közösségi problémákat közvetlenül is
felvállalja? A kör elsősorban felolvasó ülései révén tartotta a kapcsolatot Debrecen művelt közönségével, 1906-ban azonban választmányuk elhatározta, hogy ereklyetárukat - Csokonaihoz kapcsolódó
ereklyéket gyűjtöttek - azokon a napokon, amikor a városi múzeum is nyitva lesz, látogathatóvá teszik
a szélesebb közönség számára is.
A Városi Múzeum több mint tíz évvel a Csokonai Kör után, 1902-ben alapították Löfkovits Arthur
adományával, s 1905-ben nyitotta meg kapuit a közönség előtt. A múzeum a Csokonai Körhöz hason-

lóan a nemzeti múlt bemutatását, a nemzeti hagyományok megmentését és megőrzését tűzte ki céljául:
„nemzeti múltunk megbecsülését, nemzeti irodalmat és szellemet, művészi szépet művelő és fejlesztő
kultúrtörekvéseknek a magyar alföld rohamosan fejlődő gócpontján, ebben az ősi magyar városban”
helyet adni. Ez az önleírás egyszerre utal a vállalkozás nemzeti jelentőségére és egyszerre Debrecen
nemzeti-kulturális szerepének növekedésére. Hitük szerint Debrecen e múzeumi gyűjtemény révén a
nemzeti hagyományok megmentésére irányuló törekvések egyik gyűjtőpontja lehet. Ekkor, a századfordulón, az első világháború előtti boldog békeidőkben még senkinek nem okozott problémát
Löfkovits Arthur származása, akinek adománya révén ezt a rangot elérte az addig helytörténeti jelentőségű gyűjtemény. Löfkovits nagyváradi zsidó család gyermekeként került Debrecenbe. 1883-ban önálló ékszerüzletet nyitott a város főutcáján. Hamarosan jelentős vagyont szerzett magának, s rendszeres
látogatója volt az árveréseknek, ahol nagy értékű műkincseket vásárolt: ezek egy részét megtartotta,
másik részét értékesítette. A kultúra ápolását, bizonyára nemzeti hovatartozása bizonyítékaként is (sok
sorstársához hasonlóan), fontosnak tartotta: 1890-ben a kereskedelmi akadémiának órákat ajándékozott, 1893-ban a református kollégium bölcsészeti fakultása javára 500 forintos alapítványt tett, 1897ben a Nemzeti Múzeum engedélyével ásatásokat végzett: a leleteket részben a Nemzeti Múzeumnak,
részben a Kollégium régiségtárának adományozta, De többszöri adakozott a Csokonai Kör javára is,
1912-ben már negyedszer bocsátott rendelkezésükre 300 forintot irodalmi pályadíjul és 5000 koronát
ajánlott fel az évek óta tervezett kultúrpalota javára, ahol a kör is helyet kapna.
A röviden jellemzett két kulturális-értelmiségi társaság között számos személyi átfedést figyelhetünk meg:. Zoltai Lajos mindkettőnek oszlopos tagja, vagy Kardos Albert, aki a hosszú ideig a kör főtitkára, a múzeumi bizottság tagja, Löfkovits is aktívan részt vett a Csokonai Kör munkájában. De ennél sokkal fontosabb eszmei alapállásuk azonossága.
Érdemes két szövegrészből kiindulni, mégpedig ezért, mert a kosellecki értelemben vett töréspontra utalnak, vagyis egyaránt bevilágítják a múlt és a jelen tartományát, ami az elvárások és a realitások
különbségében tapasztaltak meg, s ami a későbbi megfigyelő számára is megragadhatóvá, vizsgálhatóvá teszi a történéseket. Az egyik szövegrész a Csokonai Kör főtitkára, Szávay Gyula beszámolójában
található. E beszámolóban a Csokonai Kör azzal a problémával próbálnak szembenézni, hogy bármennyire is szeretnék szélesíteni támogatói körüket, bármennyire is propagálják rendezvényeiket és céljaikat, a város meghatározó, társadalmilag jellegadó rétege, a cívis polgárság távol marad a körtől, pedig szerintük „aki debreczeni ember és kissé is számottevő, született tagja a Csokonai Körnek”. Ők pedig épp e réteg kulturális képviselőinek tekintették magukat, még irodalmi szerepüket is e réteg mentalitásából eredeztették: a kör különböző irodalmi irányok közötti kiegyenlítő józanságát
eredetösszefüggésbe hozzák a debreceni polgárok helybenhagyó, a helyi felfogáshoz igazodó magatartásával, amely szerint „úgy veszik a dolgokat, ahogy van, s a helybeli akusztikához idomítják.” A másik két idézet a Városi Múzeum jelentéseiből származik. Az egyiket Szávay előbbi mondatával egy
időben írta le Löfkovits Arthur, a múzeum igazgatója és Zoltai Lajos múzeumőr. Arra panaszkodtak,
hogy hiába intéznek újabb és újabb felhívást a debreceni és a környékbeli emberekhez, hogy adják be
muzeális értékű tárgyaikat a múzeumnak, hiába járják végig házról házra a várost, bizony kevés meghallgatásra találnak. Az emberek szívesebben adják el tárgyaikat az ószeresnek, s mit sem törődnek azzal, hogy esetleg az idegen kézbe jut, kikerül az országból, s így nem a nemzeti kultúrát bemutató múzeumot gyarapítja: „most közönyt, nemtörődömséget, tájékozatlanságot, máskor ellenkező érdekeket
kell leküzdenünk.” 1912-ben és 1913-ban sokszorosított lapokon intéztek kérelmet a közönséghez: „a
múzeum gyarapodását erősen gátolja a közönyösség, a nemtörődömség, amellyel Debrecen és vidéke

közössége, műveltségre, társadalmi állásra és vagyoni állapotra való különbség nélkül (...) a művelődéstörténelem, népéleti, általában muzeális értékekkel bíró emlékeket, mint értéktelen, semmirevaló
tárgyakat pusztulni és elkallódni engedi”. Nem hagyják homályban azt sem, hogy miért és minek a kifejeződéseként tartja fontosnak a közösség adakozását. Az ilyen cselekedetek ugyanis „a jelen és jövő
fundamentumát alkotó múlt iránt érzet kegyelet” és „a városhoz való ragaszkodás” jelei. A múzeum
számára való adakozás tehát a közösségi identitás megvallásának, kifejezésének egyik legszebb és legnemesebb formája.
Mi a közös értelmi mag e kijelentések mögött?
A kulturális megelőzöttségnek a gondolata, amelynek nálunk korábban többek között Kölcsey
Ferenc, Arany János és Gyulai Pál voltak a legjelentősebb képviselői. A két kulturális intézmény
képviselőinek eszméi - az irodalom közvetítő csatornáján keresztül - végül is innen eredeztethetők.
Annak a meggyőződésnek nyomai tehát a fenti mondatok, amely szerint az ember csak és kizárólag a közösségi hagyományok talaján állva, a közösség tagjaként és a közösség szolgálta által lehet
valakivé. Kizárják, elvetik az individualista magyarázatokat és modelleket. A közösséghez, a nemzethez tartozás nem választás, hanem elsősorban születés kérdése. Az emberi gondolkodás szerintük egy olyan nyelvi, szociokulturális közegben alakul ki, amelynek a történelmi-társadalmi körülményektől függetlenül megvan az állandó jellegzetessége, beállítódása, stílusa. A közösség elsősorban tehát hagyományközösséget jelentett a számukra.
A kollektív kulturális megelőzöttség gondolata alkotja azt az alapot, melyre művelődés programjukat építik. A nemzeti hagyományokban (hagyományos életforma és nemzeti irodalmi múlt)
adott kultúra megőrzését és továbbadását - irodalmi művek vagy múzeumi kiállítás révén - tekintették feladatuknak és kötelességüknek. A kultúrát épp ezért egészen tág értelemben gondolták el:
a muzeális tárgyak éppúgy beletartoztak, mint az irodalom, vagy a természeti környezet. A Csokonai Kör ennek a szellemében tartja fontosnak például Csokonai ereklyéi gyűjtése mellett a város
szépítését, a régi város építészeti emlékeinek megőrzését. Ahogy a Városi Múzeum is nagy súlyt
fektet a természeti emlékek fenntartására, megóvására (líciumfa, a halápi erdő legöregebb fái, a
Hortobágy melletti kocsányos tölgyes, a puszta). A természeti értékek számukra kulturális értékeket jelentenek, mégpedig a kultúra antik értelmében: belakott, otthonos táj. Ugyanezen meggyőződésből eredően fájlalják a Cegléd utcai temető eltűnését is, mely „...a város mohó terjeszkedésének, ridegen számító rohamos modern fejlődésének esett áldozatul”.
A fenti szemléleti keretek között lesz érhetővé, miért várták el, hogy a közösség tagjai feltétel
nélkül rendeljék alá magukat a közösségi-nemzeti kulturális érdekeknek, miért legyenek a Csokonai Kör és Városi Múzeum mecénásai, adakozói, miért vegyenek részt és támogassák - a lehetőségeikhez képest minél nagyobb mértékben - a kör rendezvényeit, miért vásároljanak a kör által
megjelentetett kötetekből, miért ajándékozzák oda muzeális értékű tárgyaikat múzeumnak. A helyi
közösség tagjainak nincs igazi választásuk: csak egyet tehetnek: adakozzanak és ajánlják fel régi
tárgyaikat a múzeum javára, elősegítve és biztosítva így a közösségi identitás megerősödését és
fennmaradását. Ha nem így tennének, vétenének az egész közösség ellen. A közösségi mecenatúra
születéssel adott kötelessége tehát a közösség minden tagjának.
Elismerem, egész különös mecenatúra, hisz a mecénás és a támogatott egy és ugyanaz: a kulturálisan egységesnek gondolt közösség. A Csokonai Kör és a Városi Múzeum képviselői mintegy
csak megtestesítik, arcot és hangot adnak a közösség egészének, mintegy a kulturális hovatartozás
erkölcsi követelményére figyelmeztető felettes ént testesítik meg. Tulajdonképp nincs is mit cso-

dálkozni ezen: az irodalomnak és a kultúrának mindenütt nagy szerepe van a nemzeti identitás kialakításában és az ehhez szükséges minta felmutatásában. Az első modern értelemben vett múzeumok pedig nemzeti múzeumok voltak: egy nemzeti közösség kulturális gazdagságát hivatottak
bemutatni, reprezentálni mind a közösség, mind pedig a kívülállók, az idegenek felé. A nemzeti
kultúra ilyen értelmezése ugyanakkor nem jelent feltétlenül nacionalizmust, vagyis azt, hogy más
nemzetek kultúrája ellenében értelmezték volna a sajátjukat. A nemzeti elfogultság e világlátáson
belül is természetes és elkerülhetetlen, de nem támadó, nem idegenellenes. Nem vonták kétségbe
az idegen kulturális hatások szerepét a nemzeti magas műveltség megteremtésében, de fenntartották a nemzeti hagyományok elsődlegességének hitét. A Csokonai Kör rendszeresen megemlékezett
például a világirodalom jeles alakjairól: Byronról, Shakespeare-ről, Ibsenről, Hauptmannról stb.,
jóllehet Petőfi és Arany voltak a mintaadó költők. A múzeumi bizottság pedig azt a javaslatot fogalmazta meg 1921. december 7-i ülésén, hogy az állam kulturális vezetése fényképeztesse le a
Trianon után idegen területre került és méltatlanul meggyalázott műemlékeket, s küldje el a világ
művelt nemzetinek, hogy „hadd lássa a világ mit veszített az emberiség kultúrája ezeknek kíméletlen, gonosz elpusztítása miatt”. Úgy tűnik hát, felfogásukban a nemzet nem az emberiség ellentéte
volt, hanem épp ellenkezőleg a nemzeti kultúrák sokfélesége egyenesen feltétele az emberiség kulturális gazdagságának. A nemzetek kulturális gyarapodása egyben az emberiség emelkedését is jelenti.
Mindezt több ok miatt is fontos hangsúlyoznunk. Egyrészt azért, mert világosan látható, hogy
ez az értelmiségi réteg, mely Trianon után teljesen azonosult a hivatalos politikai törekvésekkel,
nem eleve kizárólagos értékként élte meg és értelmezte a nemzeti kultúrát, hanem mint az ember
egyéni életútjának és gondolkodásának keretfeltételét. Másrészt azért is, mert ez a szemlélet tette
lehetővé a múzeum képviselői számára, hogy felmérjék Déri Frigyes ajánlatának jelentőségét.
Nemcsak azt jelentette ugyanis e hagyaték, hogy a vidék leggazdagabb múzeumává válhatott a Városi Múzeum, hanem azt is, hogy az egész emberiség kulturális emlékeinek megőrzésében kapott
pótolhatatlan szerepet.
Ugyanakkor épp ebben az időszakban következett be jelentős változás a Csokonai Kört és a
Városi Múzeumot létrehozó és fenntartó értelmiségi réteg gondolkodásában.
1927 október 24-én megalakult a Debreceni Múzeumbarátok Köre, melynek célja „[a] Debreceni
Városi Múzeum gyarapodásának, valamint kulturális és tudományos munkásságának előmozdítása; a
nagyközönségnek a múzeum ügyei iránt való érdeklődésének növelése. Kutató és gyűjtő utak, ásatások, egyéb tudományos munkálatok erkölcsi és anyagi támogatása. A debreceni városi múzeum gyűjteményét és munkásságát ismertető időszaki és önálló művek kiadása, előadások és kiállítások rendezése”. Mindez a cél egyben a múzeum céljának is tekinthető (mindkét intézmény irányítója Löfkovits
Arthur volt). A változás lényege, hogy a múzeum célja ekkor már kevésbé írható le a hagyományközösségi gondolat segítségével, feladata nem annyira a hagyományok ápolása és megmentése - jóllehet
ezt is kötelességüknek tekintették -, hanem sokkal inkább az emberiség történelméről és kultúrájáról
összegyűlt tudás átadása. Bár a múzeum alapításának kezdeteitől szó van az oktató tevékenységről, de
kezdetben ez inkább a hagyományok átadását jelentette, ekkor azonban inkább már a közönség tudományos ismereteinek gyarapítása a fő cél. A múzeum ezzel tudományos, oktató intézménnyé vált. Már
nem a helyi és nemzeti közösség adományaira volt rászorulva, noha nem mondott le ezek megszerzéséről sem, mégis most már a múzeum több volt mint a helyi közösségek értékeinek megjelenítője, sokkal inkább az emberi kultúra bemutatásának és kutathatóvá tételének helye. A változás megfigyelhető

annak a gondolatnak a világos kimondásában is, hogy a múzeum fenttartása egyszerre állami és egyszerre társadalmi feladat, vagyis nem pusztán a hagyományközösség által meghatározott intézmény.
Ekkor fogalmazódik meg az is, hogy bár a múzeum fejlesztésében mindenki részt vehet, a földműves a
szántás közben talált tárgy átadásával éppúgy, mint a gazdag ember, aki családi ereklyéit adományozhatja oda, lényegében azonban a tehetős emberek az oszlopai a gyűjtemények gyarapodásának. A múzeumbaráti köri tagságot ennek megfelelően meghatározott összegek befizetéséhez kötötték.
A társadalom funkcionális differenciálódásának, tehát a közösségi lét egyre virtuálisabbá válásnak jeleként értelmezhető Déri Múzeum létrejötte. A tervezett új kiállításait már a fenti célnak,
a tudományos ismeretterjesztésnek rendelték alá. A kiállítás tervezői egyre inkább a múzeumok
oktató funkcióját hangsúlyozzák, tanító múzeumról beszélnek, melynek „egy egységbe kell foglalni az anyagot és olyan arányosításban taglalni, mint ahogy egy jól megírt könyvnek a fejezetei tagolva vannak.” A történeti összefüggésekre kell helyezni hangsúlyt, mert „a múzeumunkat látogató közönség így merítheti ki azokból a legnagyobb értéket”. A múzeumban bemutatott történelem
már nem csak és nem elsősorban egy helyi közösség, s nem is egy nemzet, hanem az emberiség
történelme. A kiállítás célja, hogy „a látogatót az emberi művelődés legalsó fokától átveze[sse] a
legmagasabb minőségig, a kőbaltától Munkácsy remekéig, a primitív élet eszközétől a művészet
legszebb virágáig.” Egy közösség kultúrájának reprezentatív bemutatása helyett a civilizáció, az
emberi fejlődés történetét akarják megjeleníteni. Jelképes, de mélyen szimbolikus jelentőségű,
hogy a Déri Múzeum homlokzatára eredetileg a következő felirat került volna: „Ki múltjára érzéketlen, szebb jövőre érdemtelen”, s helyette egy nemzeti és helyi sajátosságok által érintetlen, semleges felirat olvasható: „Historia est Magistra Vita” és „Ars longa, Vita brevis est”. Valakiknek a
kultúrája helyett a kultúra letéteményese lett a múzeum.
Jól mérhető e változás a Déri Múzeum megnyitása után kirobbant vitában. Fényes Jenő a törvényhatósági bizottság tagja interpellációt intézett Vásáry István polgármesterhez: miért nem a múzeum
eredeti alapítója, Löfkovits Arthur lett a Déri Múzeum igazgatója, akinek e tiszte életfogytiglanig szól,
miért feledkeztek meg a megnyitó beszédek a Városi Múzeumért áldozatot hozó Löfkovitsról és Zoltai
Lajosról, s ugyanígy miért hallgat az Ecsedi István által írt múzeumi vezető e két jeles férfiú érdemeiről. Déri Frigyes felajánlása ugyanis - érvel Fényes - semmiképp sem nyomhatja el az alapítás körül
tevékenykedők érdemeit, hisz e bőkezű adomány lehetőségét a Városi Múzeum viszonylagos gazdagsága, stabilitása, az ott folyó munka színvonala teremtette meg. Déri Figyes biztos lehetett abban, hogy
jó helyre kerül gyűjteménye. Az ügy sajtóvisszhangja során elő is került egy 1922-ben keltezett díszoklevél, melyet épp az a Csűrös Ferenc kultúrtanácsnok írt alá, aki most beszédében elfelejtett megemlékezni az alapítók érdemeiről. Az oklevél utal arra, hogy hosszú ideig semmit sem haladt előre a múzeum ügye, „Nagyságodé az érdem, hogy ezt a régi törekvést példás tettével megvalósította”, s ezért
„Debrecen város múzeuma megalapítójáról a huszadik évfordulón örömmel és hálával emlékezik
vissza és ugyanakkor egyező akarattal elhatározta, hogy ezen jubiláris évforduló alkalmából Nagyságos Löfkovits Arthur úrnak Debrecen város múzeuma alapítója és igazgatójának érdemeit ezen
oklevélben is felsorolja...” Vásáry polgármester az interpellációra adott válaszában elmondja, hogy
Löfkovits korábban is csak tiszteletbeli igazgatóvá választották, mivel képesítés hiányában fizetéses igazgató nem lehetett: „Miután a megnövekedett múzeumot tiszteletbeli igazgatóval vezetni
nem lehetett, olyan igazgatót kellett választani, aki a törvényes rendelkezéseknek megfelelt.”
Sőregi János Löfkovitsról írt életrajzában utal az 1929:XI. tc. §-aira, melyek az újabb megnövekedett tudományos követelményekhez igazítva szabták meg, ki nevezhető ki igazgatónak. A közgyű-

lési vitában Csűrös Ferenc azzal védekezett, hogy szándékosan nem említett senkit sem, s egyébként is az alapítók tettét márványtáblával örökítették meg, ami mégiscsak marandóbb, mint az elszálló szó.
Minden bizonnyal törvényesen rendben is lehetett a dolog. Legfeljebb az szúrhat szemet, hogy
Zoltai Lajosról is elfeledkeztek, aki pedig színvonalas és pótolhatatlan szakmai munkát végzett.
Az 1930. június 1-jén vele készült interjúban el is mondja, hogy nem lett volna szabad nyomtalanul elsuhanni a fölött a tény fölött, hogy épp 25 esztendeje alapították a Városi Múzeumot, mert
„ez van annyira fontos, hogy megérdemelte volna a megünneplést”.
Többről, másról is szó lehet tehát, ha a múzeum alapítóit ennyire mellőzték. Sőregi idézett
munkájában egy fél mondattal a kortársak feledékenységével magyarázza a történteket. Ez azonban inkább csak elrejtése vagy nem értése valaminek. A történet mögött ugyanis több motívumot
is felfedezhetünk. Most csak kettőt emelnék ki. Az egyiket abban lehetne megragadni, hogy az önzetlenül dolgozó múzeumi alapítókat, akik inkább csak ösztönösen érezték, mit is kell tenniük, s
inkább a közösség szolgálatában látták munkájuk értelmét, mintsem pusztán tudományos eredmények produkálásban, felváltották azok a profi szakemberek, akiket elsősorban szakmai érdeklődés
vezetett, mintsem morális, közösségi megfontolások. Ricoeur alapvető különbséget lát a két mentalitásban, az egyik esetben a kutató tudományos érdeklődése a döntő, s történelmet ír, a másik
esetben az etikai érdekeltségnek is szerepe van, s ekkor a történetírás emlékezetté válhat. Más szavakkal a hagyományközösséget felváltotta az alrendszerekre differenciálódott társadalom, ahol a
tudás és a morál, a tudás és a közösség egymástól elválaszthatók.
Löfkovits kapcsán még egy motívumra lehet rámutatni. Ez pedig az ékszerész zsidó származásával
függ össze. Sőregi nagyon homályosan fogalmaz e téren: nem a vármegye és a társadalom tehetős tagjai hozták létre a múzeumot - írja -, „e helyett az egész múzeumi gondolat természetesen képződött
nemes patináját lepattantotta egy egész széles látókörű, elevenszerű, szerencséskezű debreceni ékszerész gyors elhatározásának kalapácsütése, mely új szín adott az egész múzeum-ügynek s aránylag kis
áldozattal kis pontot tűzött a nagy torony tetejébe. De megtette elősül és verseny nélkül, kedvező időben és pillanatban, a magyar ember, a magyar város és a magyar társadalom élhetetlenségén játszva
felülemelkedve!” A mondatok értelme inkább csak sejthető, mint érthető, de épp ez a homály kell,
hogy felkeltse érdeklődésünket. Afölött sajnálkozik e szövegrészben, hogy egy idegennek sikerült
megteremtenie azt, ami az ősi gyökerekkel idekötődő debrecenieknek nem sikerült. A Déri Múzeum
megnyitásakor elhangzott beszédek is leginkább a származás fontosságát hangsúlyozták: bár Déri Frigyes idegen országban élt, de magyarságáról soha nem feledkezett meg. Vásáry István tisztelgése is
annak az embernek szólt, „annak a magyar szívnek, amely az idegen földön való hosszú élet során is
megmaradt magyarnak”. Egyébként valamennyi ünnepi beszédben nagyon sok szó esik a nemzeti
eszméről, nemzeti érdekekről, a nemzeti faj erejéről, s ehhez kapcsolódva Debrecen Trianon utáni
megváltozott kulturális szerepéről és jelentőségéről. Dérit is többek között ilyen megfontolások vezették, amikor Debrecen mellett döntött.
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter mind a két motívumra világosan utal beszédében. Egyrészt
szólt a hagyományközösségi elv érvénytelenségéről: „régen utódok, újabb időkben államok léptek
a mecénások helyébe”, ami annyit jelent, hogy az államok kultúrpolitikában, nem pedig közösségben gondolkodnak. Másrészt utal arra, hogy Trianon után újjá kellett szervezni az ország kulturális
életét „Ezért állítottuk fel a Nagydebrecen és a Nagyszeged eszméjét, amivel azt akartuk mondani,
hogy a két nagy szászezres várost az urbanitás minden eszközével olyan fokban kell megerősíteni

hogy nyugati értelemben vett nagyvárosok legyenek”, vagyis Debrecen profi szakembereket
igénylő szerepet kap.
A Déri Múzeum létrejötte mérföldkő Debrecen kulturális életében: a hagyományközösségi elv
háttérbe szorulását jelzi: a közösségi mecenatúra szerepének megváltozását.

BIHARI NAGY É VA
A leányélet szabályainak változásai a bihari falvakban
Bizonyosan kevés vidéke van ma hazánknak,
melynek népi élete annyira őrizné a régi hagyományt, mint a csonka Biharnak keleti határterülete. Talán a földrajzi, történelmi helyzetétől
fogva, az elszigeteltebb bihari falvak egyes népi
rétegei híven őrzik hagyományukat, a szép paraszti rendtartást, a parasztság ma is élő életrendjének szokásait.
A XIX. század elejétől írásos formában egyre
több követelmény, szokás, illem lát napvilágot, találkozhatunk, egyházi jegyzőkönyvekben, ezekből képet kaphatunk a közösség tagjainak erkölcsi
tartásáról, a gyakran előforduló kirívó vétségekről
(paráznaság, káromkodás, szitkozódás, részegeskedés, lopás stb.). Továbbá különböző kalendáriumokban, újságokban, és külön lányoknak
készült tankönyvekben, olvasókönyvekben. Ezeknek a könyveknek, újságoknak, lapoknak a hatása
a falusi, paraszti rétegekre bizonyára eltérő intenzitású volt. Ennek néprajzi vizsgálata azonban
még várat magára. De mindenképpen feltételeznünk kell valamiféle hatást, mint ahogy Voigt
Vilmos is megfogalmazza: „Az iskoláztatás
elterjedése döntő jelentőségű a folklór és az
akkulturáció viszonyában.”1, de nem hagyható
Berekböszörményi lányok az 1920-as évekből.
figyelmen kívül a Szabó László véleménye sem
a paraszti olvasás technikájáról és körülményéről.2 Talán legkönnyebben a befogadóra tett hatást a korabeli gyűjtött szokásokban, mondásokban, adomákban lehetne utolérni és összehasonlítani a nyomtatásban megjelent világképpel. Ez
tehát egy eléggé összetett és bonyolult kérdés, melyre ez a cikk nem vállalkozhat. Példaként a XX.
század elejéről mutatok be néhány ismert nyomtatott forrást. A Vasárnapi Ujság 1875-os száma
egy lányok számára íródott: Nélkülözhetetlen Ismeretek Könyve című műre hívja fel a figyelmet
és röviden ismerteti. Különböző intelmeket, szükséges tudnivalókat (helyes táplálkozás, tisztaság,
egészség stb.) közöl az Állami Elemi Népiskolai Értesítő könyvecske (1913) fedőlapjainak belső

oldala.3 Végül pedig a Hármas Kis-Tükörből (Pest, 1848) idézek, mely utal a könyv
általános olvasottságára: „Egyébiránt tudva
vagyon, hogy ne csak a’ Növendő ifjúság,
hanem a’ Szülök is édes-örömest olvasgatják e’ könyvecskének több szakaszait.”4
A paraszti közösségben és a mai bihari
falvak többségében jellemző az a törekvés,
hogy a leány minél tökéletesebben beleilleszkedjen a falu közösségébe „ne váljon el
a többitől legyen olyan mint a többi.”5 Ezzel
szemben a városi vagy a polgárosult társaVasárnapi Ujság 1875. deczember 12. 50. szám
dalmi elit már a XIX. század közepétől
igenis arra törekszik, hogy a leány tűnjön ki
valamivel, s legyen különb (lehet ez gazdagság – főleg ez, szépség, később a tudás…).
Ez a kettős gondolkodás lett a menedéke a bajba jutott, megesett, elhagyott lánynak. Valami
olyanba belekezdeni, kitanulni, amivel a többiek fölé tud emelkedni. Ehhez ad segítséget a XIX.
századtól kezdve néhány lányoknak, nőknek íródott folyóirat (pl.: Magyar Lányok, Nemzeti Nőnevelés) és néhány füzetecske.
Ezek néprajzi feldolgozásával egyre több tanulmányban lehet találkozni, legutóbb Sárai Szabó Katalin6, Mészáros Borbála7 tanulmányában. Ezek a nyomtatványok mintául szolgáltak az erkölcsi magatartáshoz és a lelki élethez, de még a hétköznapi problémák megoldásában is eligazítottak.
A társadalmi élettel kapcsolatos szokás, az illendő magatartás szabályai, ezek áthágása a falu
törvényeinek megsértését jelenti.
Sokszor még mai is tapasztalja a kutató, hogy leggyakrabban a társas élet szabályainak alkalmazása tudattalan, s így nem ismeri fel, hogy egy-egy falu közössége mit tart illendő magaviseletnek.
Mert a „paraszt-szokásrend” – Luby Margit szóhasználatával – és rendtartás íratlan, habár legyen az
férfi, asszony vagy esetünkben leány életének minden körülményére előírja a viselkedés mikéntjét.
(Például: egy fiatal leány
mikor, milyen helyzetben
elegyedhet beszédbe a legénnyel.)
Ezek a népi szokások
lassan-lassan eltűnnek, átalakulnak formálódnak,
ahogyan a falvak az elszigeteltségből kiválnak. A
falu tornyából látott környezet: a Világ kitágul, a
falusi életnek szűk korlátjai leomlanak.

Újabb és újabb hatások, folyamosan és egyre gyorsabban rombolják a régi közösséget, és így, ha
formáiban meg is változott egy-egy bihari falu népi műveletsége, alapjaiban mégis él tovább, de egyre
halványabban.
Írásomban a néphagyomány egy piciny színfoltját szeretném felidézni, néhány bihari szólással
kapcsolatban. Megpróbálok ízelítőt adni a leányviselkedés szabályainak átértékelődéséről. Szeretnék
rávilágítani arra, hogy igenis létezik a leányillem éppen olyan összefüggéseket hordozva, mint tette azt 100-150 évvel ezelőtt; tükrözve a társadalmi, kulturális közeg adekvát elvárásait. Igazolva
ezzel is Ortutay megfogalmazását: „a hagyomány mindig másuló újraéledés”-ét.
„A parasztság társadalmi életének határozott szabályai sokszor szigorúbb megkötöttségűek,
mint a polgári társadalomban fennálló illemszabályok.”8 Az évszázadok során kialakult szokásrend szabályai nem tiltják el, csak szabályozzák a két nem fiataljainak egymással való érintkezését.
S mivel a paraszti élet legviharosabb legeseménydúsabb korszaka az ifjúkor s minden szépsége e
kor néhány éve alatt bontakozik ki nem csoda hát, hogy át meg átszövik az illem, a szabály és a
követelmények kusza szálai.
A leányok életének legfontosabb célja elsajátítani a későbbi asszonyi munkákat, de azért ezt az
életszakaszát lehet a legszínesebbnek mondani. Kresz Mária szerint a „városi társadalomban az
életnek az ifjukor csak a kezdete a parasztoknál (falusi közegben) kiváltképp a nőknél a szó szoros
értelmében ez a korszaka a virágzás.”9
A társadalmi elvárások által meghatározott munkák elsajátítása mellett életüket át meg átszőtte
a szórakozás az udvarlás, hiszen ennek a kornak a legmeghatározóbb mozzanata a férjhezmenetel
volt. Erre nagyon sok népszokásban, hiedelemben számtalan utalást találunk.
A leánykor kezdete az iskolai tanulmányok befejezésével kezdődött, több helyen (XIX. század) viszont ezt a kezdetet a „felöltöztetéssel” jelezték. Vagyis amikor a fiatal lány az eladó lányok viseletét
kezdte el hordani, illetve megváltoztatta a hajviseletét. Ezeket a változásokat szigorú szabályok vigyázták, hiszen a viselet, a haj rendezettsége utalt a leány erkölcsére is. A követelmények elsősorban a
munkára és a különböző körülmények között tanúsított viselkedésekre vonatkoztak és vonatkoznak a
mai napig.

Tátrai Zsuzsa így fogalmaz: „a hagyományosan megszabott viselkedési módok összessége
együttesen határozta meg a követésre méltó leányillemet. Vannak általánosan meghatározott követelmények elvárások. Lényeges szempont volt a szép mozgás, a megfelelő járás és az ülés. Úgy vélték, a tisztességes lány aprókat lép és befelé áll a sarka, nem ülhet le szétvetett lábakkal, csak paszulybontáskor, tengerihántáskor.”10 (Tátrai:16) A Hármas Kis-Tükör-ből az alábbi két ErkölcsiBerekböszörményi fiatal lányok az 1930-as évekből.

Regulát idézem: „Utczán. Menj az utczán szépen folyvást, Nem kullogva, se nem futvás. Magad’ ne
görbítsd előre, Ne hánykolódj nyakra-főre. Ne andalogj, ne kiabálj, Ne oldalogj, ne hajigálj. Ne
ácsorogj a’ csapszéknél, Piaczon, vagy mészárszéknél. Ne firkálj házak’ falára, Vagy kerítés oldalára. Ruhádat félválra ne vesd, Kezed’ ’s lábad’ ne hányd, ne vesd. Derék ember előtt térj ki, Emberséggel köszönj néki….” Akárhol légy. Akárhol légy, tarts regulát, Mert az Isten mindenütt lát.
Csinos, szemes, szemérmes légy, Semmi rútat ne mondj, s ne tégy Rosszat se szólj, ne is gondolj;
Mindent előre megfontolj. Földre se köpj más házában. Orrod se fújd ki vaktában. Ha rád érik a
prüszszentés, Vagy ásítás, vagy köhentés, Tedd a szádhoz tenyeredet, Vagy pedig a’ keszkenődet.
Szépen köszönj, ha köszönnek, Bátran felelj ha kérdeznek. Beszéd-közben ne bizonyozz: Igazat
mondj, ne hazudozz. Ne állj meggörbült lábakkal, Tátott szájjal, görbe nyakkal. Szemébe nézz az
embernek; Ismerkedj ha nem ismérnek. Mindehez emberséges légy; Örömestebb adj mintsem végy,
Se ne dicsérd, se ne gyalázd Magadat, hanem megalázd. Virtusaid megdicsérnek. Ha mások is
megismérnek.”11 Jankó János a XIX században még azt írta a lányokról: „illetlen neki ebéd és vacsora felett leülni...” Kresz Mária az 1941-es gyűjtései után már megfogalmazta, hogy a „leányillem sok tekintetben változást hozott.”12
A szemérmességet nemcsak a járásban várták el a lánytól, hanem az étkezési illem is meghatározott volt. Továbbá elvárták, hogy a leány halk szavú és vidám legyen, de nem vihette egyiket sem túlzásba. Az illem (szabály), mint azt fent jeleztem már döntő többsége a másik nemmel
való kapcsolatra vonatkozott. És a legnagyobb változásokat éppen ebben az illemben lehet tapasztalni, ami természetszerűleg folyamatosan változik még ma is.
A különböző helyzetekben való viselkedés rendkívül fontos és mérvadó volt. Minden szabály
más-más alkalomhoz módosult. Egy-egy rosszul megítélt helyzet vagy a legény, illetve egy idegen
tudatlansága örökre megpecsételhette és szégyenbe hozhatta a leányt és családját az adott közösségben. Mivel az anyát éppen úgy elítélték, mint a vétkes leányt.
Több faluban de városban is, megfigyelhető, hogy a társadalmi helyzettől függően különböző
értékítélet születik. Egy szegényebb, alacsonyabb társadalmi rangút könnyebben és gyorsabban
hoznak hírbe, kerül a „falu szájára”, mint a preferált helyzetben lévő. Igaz ugyan az is, hogy az
alacsonyabb, szegényebb háztól származó lánynak családfenntartás céljából történt szabálysértő
viselkedését a falu szintén kevésbé ítélte meg. Erre számos példát említ Luby Margit13 Szatmárból
és Ujváry Zoltán14 Gömörből is.
Az 1997-es bihari falvakban tett gyűjtéseim során hallottam a következő mondást:
„Könnyű annak tisztességesnek lenni, akit a fene se kér, hogy ne legyen az.”15
A következőképpen magyarázták a mondást: Az egyik asszonyt szeretik a férfiak „kapós nő”,
a másikat nem kerülgetik, sőt elkerülik a férfiak. Általában asszonyok között, veszekedéskor
hangzik el, és a beszélő a vétkes leányt védelmébe veszi.

Természetesen, ha a beszélő nem szimpatizál a vétkes leánnyal akkor rossz hírét költve az
alábbi ismert mondatot mondja:
„Könnyű Katát táncra vinni, ha kedve van neki.”
Azt lehet rászedni valamire, amit az illető maga is nagyon akar.
Akkor szokás mondani, amikor valamilyen baj történt (főleg megesett lányokra) és a leányt hibáztatják. Nem fejez ki együttérzést.
Jellegzetes és szembetűnő a megszólítások igen szigorú rendje. Így például az idegeneket, távolabbi ismerősöket a lányok nem tegezhették. Ha az idegen legény letegezett egy leányt annak illett visszautasítani. A visszautasításra Tátrai Zsuzsa az alábbi megjegyzést hozza példának: „nem
együtt jártunk mink iskolába.”16 Saját magam is fültanúja voltam számtalanszor olyan beszélgetésnek (még 1998-ban is) amelyben ilyen és ehhez hasonló megjegyzést lehetett hallani. Például:
„Nem őriztünk együtt libát”.17
Az itt megemlített leányok életének szabályozásával kapcsolatban bemutatott, tetszőlegesen
kiragadott példák arra hívják fel a kutató figyelmét, hogy érdemes még most is odafigyelni és öszszegyűjteni egy-egy falusi közösség még ma is ott élő tudattalan szokásrendjét. Mert a családok
még mindig éberen ügyelnek arra, hogy az átöröklődött szabályok betartásra kerüljenek, a leány a
nyilvánosság előtt ne hozzon szégyent se magára, se pedig családjára.
A megváltozott viszonyok, a társadalmi gazdasági fejlődés természetesen nagymértékben befolyásolták a lányok helyzetét is. Ma már természetes dolog, ha két fiatal kettesben kézen fogva jár
az utcán, vagy ha kézfogással, tegezve köszöntik egymást. De ma sem nézik jó szemmel, ha egy
fiatal leány nappal kiül a „kispadra” vagy sokáig áll a kapuban s nem hoz magával valami „ürügyet” (paszulyt, mákot bontani, utcát seperni), munkát. A lányok feladata, helytállási területe kibővült, hagyományos szerepeik semmit sem csökkentek, sőt új típusú kényszerhelyzetekben (társadalmi bizonytalanságban) fel kell venniük a versenyt. „Többé nem szenvedő alanya a kiszolgáltatott helyzetnek”18 – írja Sárai Szabó Katalin. De tudni kell azt, hogy falvainkban igenis jelen van
még ma is az íratlan szabály. A falu társadalma élénk figyelemmel kíséri a közösség lányainak életét. Számon tartja, ki van eladó sorban, ki ment férjhez, és azt is, hogy kit nem fognak már elvenni.
És ezeknek az embereknek a közösség által meghatározott, szerepüknek megfelelő illemet kell követni. Mert a falu továbbra sem tűri el az erkölcsi-illemszabályok durva megsértését. Ugyanúgy
megbünteti azt aki vét ellene, mint tette századokon keresztül. (Gondoljunk itt a kongozásra vagy a
ma is élő bihari kikolompolásokra.) Mert a falu bizony néha kegyetlen, nem ismer kíméletet, aki
egyszer elbukott, azt a falubeliek el is gázolják.
Ezért kell ma is okítani, ismerté tenni a szabályokat, az illemet, tudattalan törvényeket, hogy
oktalanul hibát, sérelmet, másoknak szégyent ne okozzunk.
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JORDÁN SÁNDOR
Lassan feledésbe menő népszokások a bihari Sárréten
Az apróbb bihari falvak lakói, régebben „szegről-végről”, vérségi rokonságban, atyafiságban,
komaságban tartott kapcsolataik révén közösségi életet éltek. Az évi gazdasági munkák végzése
során, nap mint nap, egymás segítségére voltak utalva. A munkák elvégzése után együtt ünnepeltek – szórakoztak – így kialakultak munkahelyi, szórakozási, „kalendáris” szokások, gyűjtőnéven
„népszokások”.

Kukoricafosztás Palásti Ágnes grafikája

Az utóbbi ötven évben végbe ment gazdasági, civilizációs fejlődés megváltoztatta a falun élők életét. Az emberi előrealapozott mezőgazdasági termelést felváltotta a gépesítés, kemizálás. Az önellátásra alapozott kisgazdaságok megszűnőben vannak és ezzel összefüggött szokások is elmaradtak.
A teljesség igénye nélkül, hadd említsek néhányat:
Nincs már szükség „kukorica fosztóra”, amikor még csuhástól törték le a „tengerit”, szekéren hazaszállították, a csűr, vagy az udvaron álló nagyfa alá borították. Este összejöttek a fiatal lányok, legények, akik általában egy „csoportba” tartoztak és vidám beszélgetés, dalolás, játszás, közben „megfosztották” csuhájától, közben átválogatták a kukoricát. Sokszor éjfélig is eldolgozgattak a holdvilág,
vagy egy „viharlámpa” fényénél. Általában egy este úgy igyekeztek befejezni a fosztást, hogy másik
este újabb udvaron folytathassák.
Hasonló szervezettségben ment a napraforgó „bugázása”. A napraforgó tányérokat zsákokkal,
ponyvával „bélelt” szekérderékba szedték, hazaszállították, legtöbb helyen a verandán vagy a kocsiszínbe kirakták. Este megjöttek az „öregek – fiatalok” és bugázófával kiverték a napraforgó tányérjából a szemeket. Az üres tányérokat kidobták az udvarra. Az apróbakkal játszadoztak, egymást megdobálták vele. A munka alatt mód nyílt, beszélgetésre, mesélésre, dalolásra, udvarlásra. Csendes őszi estéken messze elhallatszott a „püfölő”-hangja. A fiatalok „számontartották” mikor, s hol lesz a következő bugázó.
A kender termesztése teljesen megszűnt a falvakban. Nincs már szükség a kendervászonra, kenderzsákokra, ponyvákra. Sokkal finomabb textíliákban öltözködnek és műanyag szákokat használnak.
Így már csak az emlékezésben maradt meg a kender házi feldolgozásának egyik folyamata a „dörzsölés” (puhítás). A megtört (tilolt) kendert, „fejekbe” kötötték, majd kiterített ponyván, vagy arra alkalmas helyen, mezítelen lábbal gyűrték-dörzsölték, amíg meg nem puhult. Ezt a műveletet csak nők végezték. Nyolcan-tízen összejöttek lányok a „dörzsölőben”. Vidám csevegés, beszélgetés, nevetgélés
közben szaporán járt a lábuk. Elég piszkos munka volt. Mire befejezték este a munkát szinte feketéllet
a lábuk a rárakódott portól. A legények későbben mentek a lányok után. A munka végeztével gyakran
apróbb mulatságra, táncra is sorkerült.

Asszonyok a „dörzsölőben” Palásti Ágnes grafikája

A kenderfeldolgozás következő szakasza a fonás, az őszi mezőgazdasági munkák befejezése után
kezdődött. Általában Imre-nap után vették elő a rokkát. Fonóházak, tanyaházak, majd minden faluban
alakultak, de voltak leány csoportok akik minden este másik háznál gyűltek össze fonni. Ahol leányok
dolgoztak, ott megjelentek a legények, akik citeráltak, daloltak, beszélgetek, incselkedtek a lányokkal.
A fonóházak „életéről” könyveket lehet írni. Sok életre szóló barátság, házasság alapjai vettettek meg.
A Televízió megjelenése, megbontotta azt a falusi „társasági” köröket, amit annak idején a „tanyázás”, „szomszédolás” töltött be. A téli időben, az állatok ellátása után, mentek egymáshoz tanyázniszomszédolni, felváltva. A kemencével fűtött szobában a férfiak az asztal körül, az asszonyok a patkán
ültek, a gyerekek a sutban húzódtak meg. Beszélgettek, kártyázgattak, régi történeteket meséltek katonakorukról, betyárokról, boszorkányokról, a régi elmúlt világról. Ha volt éppen frissen sült tök, azzal
kínálgatták egymást. Több helyen előkerült a citera is egy-két nóta erejéig.
Farsang idején „cuhárét” is több helyen tartottak. Ahol nagyobb lányok, legények voltak a háznál,
„rábeszélték” a szülőket, hogy náluk lehessen a „cuháré”. Ha a szülők belegyeztek, akkor a nagyobb
helyet foglaló bútordarabokat kivitték a szobából, a földes padozatot, a „szabafődjit” vízzel többször
megöntözték, majd búzapelyvával megszórták, azért, hogy táncoláskor ne verjék fel a port. A tánchoz
a zenét citera, ritkább esetben egy-két cigányzenész adta. A táncosok „maskarában” (jelmezben) jelentek meg. A „cuháréban” magukkal hozott pogácsával, aprósüteménnyel és borral kínálgatták egymást

és a háziakat. A jó hangulatnak általában éjfél táján vetettek véget, hogy másnap dolgozni tudjanak. A
táncolás során a pelyvát jól beletaposták az agyagpadozatba.
Gyepi bálokat sem tartanak már. „Annak idején” tavasztól őszig – az időjárástól függően – vasárnap délutánonként, cigányzeneszó mellett tartottak táncolót a szabadtéren, gyepes területen.
Nagyon szép színfolt volt valamikor, a vasárnapi Istentisztelet, Mise után a „korzózás”. Az ünneplőbe öltözött lányok, legények, kisebb csoportokban sétálgattak a falu főutcáján. Nem túl hosszú ideig,
mert délre otthon kellett lenni. (Ezt hívták a legények „szűzgulya mustrának”.)
Sajnos elmaradtak a kedves karácsonyi népszokásokból a Betlehemesek csoportjai. A mai fiatalok szégyellik a betlehemi játékokat játszani. Nem járnak már kántálni sem karácsony estéjén,
vagy újévkor.
A május 1-i májusfaállítás a „kedves” háznál, ugyan ott éjjelizenét adni, a legnyilvánosabb megjelenítése volt a tiszta szerelmi szándéknak. Ez a szép szokás is a múlt ködébe veszett.
A földi világból való távozás, a temetés szokásai is megváltoztak. Régebben az elhunytat a házaktól temették. Ravatala körül „virrasztást” tartottak. A rokonok, jóbarátok eljöttek „halott látni”, utölső
búcsút venni. Az asszonyok a koporsó körül ülve énekeltek, a férfiak a konyhába, vagy a kisházban
beszélgettek. A gazda, vagy a család idősebb férfitagja, borral vagy pálinkával kínálta a látogatókat,
akik a halott „nyugodalmáért” „lelki üdvéért” fogyasztották el. A sírásás is közös munka volt A fejfát,
(fűtűl valű fa) is „barátságból” faragták. Legtöbbször a halott családjának kertjében, telkén, állott
„meglett” (vastag) akácfából. A temetésen a szertartás után a sírba húzás is közösen végezték. Ismert
ember temetésén annyian voltak, alig fértek egymástól. Most már minden faluban ravatalozó ház van
és „temetési” vállalkozó végzi a sírásás és behantolás műveletét.
A gyors gazdasági-társadalmi átalakulás a hagyományos paraszti életmód fokozatos megszűnéséhez vezetet, amely a falvak hagyományos közösségét felbomlasztotta, az emberek jelentős részét befele fordulóvá tette.

DANKÓ IMRE
Zsáka XVI-XVII. századi képe Szabó Pál ábrázolásában
Szabó Pál 1962-ben egy érdekes, akkor is és azóta is egyfajta metaforának tartott regényt írt. A regény címe szoros kapcsolatban állt a tartalommal és kifejezte az írásmű tendenciáját: úgy kell élni, úgy
kell csinálni a dolgokat, Ahogy lehet. Szerzőnk az Ahogy lehet problematikáját a XVI-XVII. század viharos, háborúságokkal teljes, keserves éveinek keretében vetette fel. Közelebbről a hajdúság kialakulásának, életének ábrázolásán keresztül jelentette ki, hogy eleink úgy éltek, ahogy lehetett. Szabó Pál a
hajdúság kialakulásának leírásánál megnevezi a helyszínt is: Zsákát. Szabó Pál a helyszin kiválasztásánál figyelembe vette a zsákai hajdúhagyományokat. Anélkül, hogy a kort, az időpontot feltüntette volna. A regényben előadottak alapján azt kell megállapítanunk, hogy a történet a XVI. század
második felében játszódik, jóval a Bocskai szabadságharc előtt. Ez a körülmény eleve meghatározza
Szabó Pál hajdú-képét, amely leginkább a szabad hajdúk csoportjába tartozók életmódjához, magatartás formájához áll közel. Tanulmányom egy korábbi cikkemen alapul (Szabó Pál hajdúképe. HajdúBihari Napló, XXIX. 1972. 154. szám, július 2. 10. p.), és egyfajta szélesebb földrajzi - történeti - néprajzi háttér felvázolásával Szabó Pál XVI-XVII. századi Zsáka-képével kíván foglalkozni.
Szabó Pál élete utolsó szakaszában szívesen fordult történeti tárgyak felé. Különös szeretettel időzött el szülőfaluja és környéke, a Sárrét történeténél. Biharugra és vidéke, a Berettyó alsó folyása, a
Partium kisebb-nagyobb települései mind-mind megihlették. Az ezekkel a tárgyakkal foglalkozó írásai

elárulják, hogy igyekezett szülőföldje történetére vonatkozó írásokat, feldolgozásokat áttanulmányozni; kellő történelmi ismeretekre szert tenni. Az is világos, hogy ez a törekvése nem járt teljes sikerrel.
Ugyanúgy járt, mint sok más regényíró, köztük nem egy a legkiválóbbak közül is, akik csak bizonyos,
nagy átfogó, általános területeken váltak történetileg jártasakká, de a részletekben sajnálatosan nem, és
így írásaikban történelmileg több-kevesebb hibát követtek el, hiányt hagytak maguk mögött. Egyikük a
nyelv történetiségét nem tudta visszaadni, pedig nagyon szerette volna; másikuknál a környezetrajz
volt anakronisztikus, stb. Még a jó öreg bihari, tehát földi, és mindenkinél képzettebb, alaposabb Arany
János is elkövette azt a hibát, hogy a Toldiban kukoricáról, tengerifosztásról írt.
Amíg az Izsákaiak, a XV. század végéig osztatlanul uralták a zsákai birokot, nem érte nagyobb
megrázkódtatás a falut. De ahogy előbb a Bajomiakkal, majd pedig a Bessenyeiekkel, sőt a váradi püspökséggel is osztozkodniuk kellett, nehéz idők következtek. A nehézségek egyik oka az volt, hogy a
XIV-XV. század fordulója körül a környéken is megindult a zselléresedés, valamint a vele járó pusztásodás. A jelzett gazdasági-társadalmi és migrációs jelenségek – furcsa módon – egy ideig ugyan növelték Zsáka mikroközpont szerepét, de végeredményben a lakosságban bizonytalanságot, elégedetlenséget szültek.
Bár a XV-XVI. század fordulói általános jobbágyelégedetlenségnek itt is volt hatása, az 1514. évi
Dózsa-féle parasztháború kevéssé érintette; inkább tartottak a török terjeszkedésétől. Ezért aztán az
Izsákiak, óvintézkedésül, a régi építésű, többször átalakított udvarházukat különböző védművekkel látták el. A zsákai vár „első menetben” 1540-re épült ki. De egyáltalán nem voltak vele megelégedve;
gyengének és „kevés épületűnek” találták. Ezért aztán 1592-ben, illetve utána, újra megerősítették. Sikerült is a XVI. század végére a zsákai várat messze környék egyik legerősebb várává fejleszteniük.
Lehetett ugyan bármily erős is a zsákai vár, legfőbb védműveit a várat körülvevő széles és mély
vízfolyásokkal teli mocsárvilág alkotta. Az igazi, az ellenséget távol tartó ereje az összefüggő, veszélyes, vizes-vízjárásos, mocsaras területekben volt.
A mohácsi vészt követően, az ország három részre szakadásakor, jobban mondva a kettős királyválasztás után Bihar megye teljes egészében Szapolyai János kezére került, és ezt a hatalma tetőfokán,
1538-ban megkötött nagyváradi béke is elismerte.
A török 1550 táján hódoltatta, de nem szállta meg Zsákát. Ami egyáltalán nem befolyásolta a régi
magyar birtoklási viszonyokat, még kevésbé a két király közti versengést. Így történhetett meg, hogy
1562-ben a Habsburg-párti Izsákai András a várat átadta a császáriaknak. Schwendi Lázár császári fővezér még ugyanebben az évben, 1562-ben, kinevezte a zsákai vár új kapitányát, a jó katona hírében
álló, Eger védelmében is részt vett Bay András személyében.
János Zsigmond nem nézhette jó szemmel a történteket, ezért 1564-ben Báthori István vezérével
vissza akarta foglaltatni, ostromoltatta is, de eredménytelenül. A sikertelen ostrom arra volt jó, hogy a
„veszélyeztetett" zsákai várat Izsákai Andrásnak az 1566. május 25-én kötött ungvári egyezség alapján
át kellett adnia a császáriaknak, személy szerint Schwendi Lázárnak, Kerecsényi Lászlónak és Zay Ferencnek.
A császáriaknak első dolguk volt, hogy a várba Bay András kapitánysága alá német zsoldos katonaságot vezényeltek. Ezt azonban már végleg nem tűrhette János Zsigmond, és 1566 júliusában visszafoglalta az erődítményt.
Nem kis hatással volt a zsákai vár további sorsára nézve ez a körülmény és arra késztette János
Zsigmondot, hogy a zsákai várat minden korábbinál jobban megerősítse, a császáriak és a törökök ter-

jeszkedése ellen komoly, ellenállásra képes erődítménnyé formálja. Nyilván sikerült is, mert a törökök
megtudva a vár megerősítését, folytonosan követelték lerombolását. De eredménytelenül.
A zsákai vár ebben az időben élte virágkorát. Jó híre, tekintélye annyira megnőtt, hogy 1571-ben
az erdélyi fejedelemségre törő Békés Gáspár a porta rokonszenvének, támogatásának megnyerésére,
biztosítására abban az esetben, ha Erdély fejedelme lesz, több más erősséggel együtt ezt is felajánlotta
a szultánnak.
Zsáka a XV-XVI. század fordulóján, illetve a XVI. század első felében vált igazán „központtá”,
egyrészt uradalmi központ jellegéből következően, másrészt vára megtartó erejének köszönhetően. Ez
volt az az időszak, amikor Zsáka, eredetileg jobbágyfalut, mezővárosként is emlegették.
Valóban, ez a település volt a szorosabb értelemben vett kistáj legnépesebb faluja. Talán a leggazdagabb is. Gazdagsága, kistáji szerepe talán abból is adódott, egyes adatok szerint, hogy elsősorban az
Izsákiak, de a Zsákán birtokos többi família is bekapcsolódott a Várad felől Szolnoknak és a Körösköznek tartó só-kereskedelembe, illetve a XVI. század közepéig virágzott, nyugatra irányuló szarvasmarha-kereskedelembe. Mindennek a hatása erőteljesen megmutatkozott a reformáció gyors és teljes
mértékű elterjedésében is. 1552-ben még plébánosa volt a falunak, 1567-ben pedig már mint a tiszántúli református egyházkerület váradi egyházmegyéjébe tartozó egyik legnépesebb és legjelentősebb
egyházáról beszéltek.
A történelmi-társadalmi helyzet szempontjából nem szabadna megfeledkeznünk arról, hogy a XVI.
század második felétől (gyakorlatilag a kettős királyválasztástól) fogva Magyarországon mintegy másfélszáz-kétszáz évig tartó „polgárháború” dúlt; amit a török (a cognaci liga révén bekapcsolódva az akkori világ lényegi háborús küzdelmeibe) hódoltság erősen motivált. Elannyira, hogy általánossá vált
mindmáig az ország három részre szakadásáról beszélni. A XVI-XVII. század történetében az a legfontosabb, meghatározó erejű viszonyulási-részvételi tényező, hogy ennek a polgárháborúnak melyik
oldalán álltak, illetve, hogy álltak-e egyáltalán valamelyiken. A váradi béke, amely létrehozta a török
oltalom alatt álló Erdélyt, az Erdélyi Fejedelemséget, voltaképpen az említett polgárháború egy bizonyos időszakának konszolidált területi viszonyait szentesítette az öreg János király, Izabella királynő,
illetve János Zsigmond, majd a további erdélyi fejedelmek, nyilvánvalóan a Habsburg törekvésekkel
szemben vívott, „polgárháborúk” eredményei alapján. Zsáka a váradi béke szerint területileg is a
Habsburg-ellenes táborhoz tartozott, azaz az Erdélyi Fejedelemséghez. Az Erdélyi Fejedelemségben
mindjárt a kezdetekkor (Báthori Zsigmond) felütötte a fejét a császáriakhoz való csatlakozás óhaja.
Ezek a törekvések nemcsak dinasztikus jellegűek voltak, hanem a reformáció és az ellenreformáció
szélesebb körű társadalmi vetületével is bírtak. Ezek a törekvések a későbbiekben is ott lappangtak
ezek a törekvések és újabb és újabb szabadságharcokhoz vezettek.
Zsáka városa és vára, valamint a hajdúság kapcsolata szempontjából legfontosabb szabadságharc,
a Bocskai István vezette szabadságharc volt 1604-1606 (Bécsi béke) között. Mint köztudott a később
itt birtokos Rhédey Ferenc volt Bocskai egyik legkiválóbb hadvezére. Rhédey 1605-ben hajdúcsapatokkal szabadította fel a Dunántúl északi részét, a Kisalföldet, a Dunamentét, egészen Pozsonyig. Sok adat áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy Rhédey hajdúinak egy részét Zsákáról és környékéről,
a Sárrétről, általában szólva Biharból szerezte. De csak egy részét s talán nem is a jelentősebbet, fontosabbat. Egy dolog viszont biztos; Rhédey Ferenc (és Bocskai István se) nem telepített hajdúkat Zsákára. Zsákán, ebben a mezővárosi státus felé haladó jobbágyfaluban nem is éltek hajdúk (ha a várban
teljesíthettek is szolgálatot!), hacsak úgy nem, ahogy Szabó Pál leírta az Ahogy lehet-ben. De ennek
kevés a valószínűsége, mert hiszen egy, az utolsó pillanatokig meglévő és viszonylag jól működő ura-

dalom jobbágyfalujából nem igen lehetett csak úgy „elkóborolni, portyázni, lesvetést tenni”; távol lenni hosszú időn át a munkából. Ezt észrevette Szabó Pál is és ezért mondta a regényben, hogy a
zsákaiak „marhával” mentek el tavasszal, azaz az uradalom megbízásából szarvasmarhákat hajtottak
(mint hajtók!) ausztriai, vagy még inkább németországi vásárokra. Csak majdnem véletlenül keverednek bele a dunántúli „hajcihőbe”, egy nagyobb szabású portyába, ahol aztán lovakra tesznek szert;
összel „lovakkal jöttek haza”. Itt nyitva maradt egy kérdés. Nem az eladott szarvasmarhák árából vették-e a lovakat? Egyáltalán, kié volt az eladott szarvasmarha, kinek tartoztak elszámolással? Kié lett
végül is a pénz, amit a szarvasmarhákért kaptak? Mert ha itt egy közönséges hajcsárkodásról van szó,
akkor vajmi kevés értelme lenne előjönni a hajdúsággal. De nyilvánvalóan nem csak egyszerű szarvasmarha ügyletről van szó. Véleményem szerint voltaképpen egyáltalán nincsen szó szarvasmarhavásárról, Szabó Pál nagyon ügyesen, a szarvasmarha-kereskedelemre, a hajtásra való célzásával a hajdúkra, a hajdúság jelenlétére akart utalni.
Szabó Pál regénye azzal kezdődik, hogy Pethő János hajdúhadnagy különben pásztorember, 1592
októberében nyolcadmagával hazaérkezik berettyómenti falujába, Zsákára. Ez a Zsáka természetesen
nem egészen a mai Zsáka elődje, hanem egy korabeli falumodell, amiben igen sok részlet Ugráról; a
környezet pedig Szücs Sándor (A) Régi Sárrét világából való. A hazajöttek közül három falusi ember
(Cseppentő Ferenc, Hájó Lajos és Szappanos István), a többi öt pedig pusztai, azaz pásztor. A pusztaiak könnyebben mozoghatnak, mert nem volt feltűnő a faluban a távollétük; ellenben a három falubélinek óvatosnak kell lennie, tudják, hogy hónapok óta odavannak, hogy hajdúk, és abból nagy baj
származna, ha az utánuk kutató törökök felfedeznék őket. Este érkeznek a falu alá, a malomhoz, a három falusinak nem igen tanácsos hazamennie. „Lehetne azt csinálni, hogy a pusztaiakkal menne a három falusi is, meghálnának a pásztortanyákon, olyanok ezek, mint megannyi kis vár, és reggel majd
bemennének a faluba.” Az idézet furcsa körülményekre enged következtetni. Eszerint a falusiak és a
pusztaiak között óriási különbség van, a pusztaiakat nem ismerik a faluban. A falubelieket pedig nagyon is számon tartják, mondhatni, minden lépésükről tudnak. A pásztorszállások szinte kis váracskák,
tilos hajdúnak állni, félnek is, hogy a „törökök utánuk kutatnak”. Mindez nagyon valószínűtlen a XVI.
században. Nem valószínű például, hogy a pásztortanyák olyanok lettek volna, mint egy kis vár, erődítmény. Hiszen a pásztorépítmények, amennyiben ha egyáltalán voltak, anyaguknál és ideiglenességüknél fogva sem lehettek „kis váracskák”. A pásztortanyákat inkább a védelemre kedvező, az elbúvást elősegítő földrajzi tényezők tették biztonságosabbakká. Sokszor a falvakból menekülni kényszerülő lakosság búvóhelyeivé. De, ami a mi szempontunkból fontosabb, az így szól:
„Hogy én ne lássam meg az asszonyt ma este? Olyan Isten aztán nincs…” acsarkodik Hájó. De
Cseppentőnek is van felesége és három gyermeke, milyen iszonyú ideje annak, hogy nem látta őket?
Nem látta biz' a tavasz óta. Végül is hazamennek, nem várnak reggelig. A hazamenéssel kapcsolatos
néhány mondat is fontos. „Menjünk az isten bánja” – mondja az egyikük és megindulnak.
„Szabadszájú, káromkodós emberek ezek egy szálig, de bent a faluban káromkodni nem szabad, így hát
igyekeznek kiadni magukból, ami még bent maradt. A tavasz óta ittak, öltek, káromkodtak, raboltak,
dorbézoltak, s mire beáll az éjszaka, rendes, istenfélő emberek lesznek megint.” Mert, és ez Szabó Pál
hajdúképe szempontjából rendkívül fontos: „Elmentek a tavaszban marhával, hazafelé jövet már állott
a Dunántúlon a hajcihé, ki állná meg, hogy be ne álljon a sorba ? Íme, milyen különös a szabad hajdú
élete, gyalog mentek el és lóháton jönnek haza.”
Nos, a hajdúság kialakulásáról, kezdeti szakaszáról már sok elképzelés volt. Általában olyan földönfutó, tehát állandó lakhellyel nem bíró kisnemeseknek és jobbágyoknak gondoltuk őket, akiket a

török terjeszkedése, az országot fenyegető külső veszéllyel párhuzamosan fokozódó, régóta dúló feudális anarchia elűzött otthonaikból,
megfosztott birtokaiktól. Általában
úgy véltük, hogy ez a földönfutó
népség részben a végvárakban, a király szolgálatába állott (királyi hajdúk), részben saját maguk választotta
vajdáik, kapitányaik, vagy hadnagyaik vezetésével kisebb-nagyobb
csapatokba verődve szerte kóboroltak az országban és hosszabbrövidebb ideig zsoldért birtokos nemesek, főurak, megyék, városok
szolgálatába állottak (földesúri hajdúk). Vagy pedig – és ez a fajta volt
elképzeléseinkben a leggyakoribb –
senkihez sem szegődve, vezetőikkel
az országban kóboroltak és a maguk
szakállára, hasznára hadakoztak,
„lesvetést tettek” (szabad hajdúk).
Vagyis az volt vélekedéseink lényege, hogy a hajdúk ház- és birtok nélküli szegénylegények voltak. A szegénylegény(-ek) összetett szavunk
legény(ek) része sem közömbös, hiszen Sillye Gábor, a hajdúk történetének egyik első kutatója, történetíróVándorló hajdú asszony; XVII. századi metszet
ja, a Hajdúkerület utolsó főkapitánya, egyenesen azt állította, hogy a hajdú szó onnan vette eredetét, hogy hajadon legényt, vagyis család nélküli embert jelölt.
Szabó Pál hajdúképében és egyúttal Zsáka-képében is az a leglényegesebb mozzanat, hogy a hajdúkat otthonnal, házzal, kerttel, birtokkal és ami legfontosabb családdal, asszonnyal, gyerekekkel rendelkező embereknek ábrázolja. Ábrázolása minden korábbi hajdúábrázolással szemben nyomatékosan
ráirányítja figyelmünket a hajdúk tényleges életkörülményeire. Azokra a mozzanatokra, amelyek, önmagukban talán jelentékteleneknek látszanak, összességükben azonban döntően befolyásolják a hajdúkról kialakított véleményünket. Szabó Pál nyilván nem történeti studiumok eredményeként, hanem
inkább az írói ábrázolás valóságra törekvésével, következetességével, írói úton, irodalmi eszközökkel
jutott el olyan történelmi tényezőkhöz, amelyekhez a történettudomány is csak napjainkban ért el. A
legutóbbi hajdúkutatások a hajdúságot két nagy csoportra osztották: a kóbor hajdúság mellett megkülönböztették az úgynevezett „balkáni”, vagy balkáni típusú hajdúságot. Azaz olyanokat, akik nem kóboroltak el, nem hagyták el házukat, birtokukat, családjukat, hanem otthon maradtak. Csak időszakon-

ként, kis csoportokba verődve ruccantak ki egy-egy portyára, egy-egy rajtaütésre, vagy valamilyen
ügy, ember, építmény veszélyeztetése esetével, segítségre. De visszajöttek, nem hagyták el lakhelyeiket, nem hagyták el családjukat. Ezek szerint a regényben szereplő zsákai hajdúk a balkáni hajdútípusba sorolhatók. A regényben egy-egy ilyen portya akár az egész nyáron eltarthatott; tavasszal mentek el (a regényben: „marhával”, azaz talán szarvasmarhákat hajtottak eladásra) és ősszel jönnek viszsza: „lóval”.
Említésre méltó tényező, hogy a zsákaiak is, a hajdúság pedig egyértelműen törökellenesek; csak a
töröktől tartanak, csak ellenük harcolnak, csak őket pusztítják, gyűlölik. Ellenük folytatnak – mai fogalmak szerint – gerilla-háborút, ellenük vezetnek portyákat, csinálnak lesvetéseket, rajtaütéseket stb.
Kétségtelen, hogy ennek a gyűlölködésnek az az alapja, hogy a törökségnél egy, a sajátjuktól teljesen
eltérő kultúrával; nyelvvel, vallással, szokásrendszerrel, magatartásformákkal; merőben más értékrenddel találkoztak. Mellettük az országot és népét ugyancsak pusztító, hódítóként fellépő németekről
(és más idegen zsoldosaikról) szó sem esik. Mellesleg eléggé következetlenül, hiszen 1566-ban mégiscsak a német katonákat űzték ki Zsákából és mégiscsak a „királyiak”, a királypártiak ellen küzdenek és
hát arról se szólnak, hogy bár a török hódoltatta Zsákát is, de soha sem ostromolta, foglalta el, szállta
meg, vagy pusztította el, hacsak nem a „királypártiakat”, a török támogatta Erdély ellen fellépőket, Erdélynek a császári udvar kezére való átjátszásán fáradozókat üldözték és büntették meg.
Nagyon fontos tényező az újabb hajdú-kutatásban a demográfia, közelebbről a történeti demográfia szempontjainak az érvényesítése. Valóban! Mi biztosította majdnem két évszázadon keresztül a
hajdúság utánpótlását, ha nem volt családjuk, ha nem voltak gyerekeik, akik kénytelen-kelletlen örökölve apjuk jogállását, életkörülményeit, hajdúkká lettek? Föltétlen a hajdúcsaládok gyerekei is! Mégpedig nem kis mértékben. Joggal vetődhet fel ezek után a kérdés, hogy hányan is voltak hát a hajdúk?
Ez a kérdés egyes esetekben a képzeltnél nagyobb jelentőséggel is bír. Például 1606-ra vonatkoztatva
is, amikor Bocskai István fejedelem 9.254 vitézét letelepítette a későbbi Hajdúkerület városaiban. Ez
azt jelentette, hogy Kálló (cserélve később Böszörmény), Nánás, Dorog, Hadház, Vámospércs városoknak és az ugyanakkor kapott pusztabirtokoknak, Varjasnak, Simának és Vidnek egyenként másfélezer hajdú lakosa lehetett, ami képtelenség egyrészt kis-, másrészt nagy számuk miatt. Kicsi ez az átlagszám a nagy települések esetében és nagy a kisebbek, különösen pedig a puszták esetében. De akár
kicsi, akár nagy, mindenképpen irreális, mert nem veszi számba a családtagokat, az asszonyokat, a
gyermekeket. Már pedig ezek is voltak! És ha csak az említett szám felét adjuk is hozzá a letelepített
hajdúk számához (9.254 + 4.627 = 13.881) olyan jelentős népességet kapunk, amely könnyem érthetővé teszi egyrészt azt, hogy a különböző helyekre letelepült hajdúk az ott talált csekélyszámú népességet
minden további nélkül beolvaszthatták maguk közé; másrészt, hogy bizonyára többen nem telepedtek
le a birtokul kapott helységekben, hanem a környék nem hajdú telepein maradtak és az önálló hajdúkerületté sohasem szerveződő szabolcsi-, szatmári-, bihari településeken éltek tovább és igyekeztek a
hajdúkiváltságokat lakhelyeiken érvényesíteni. Hosszabb-rövidebb ideig eredményesen is.
A hajdúk családi viszonyaival való nem foglalkozást fényesen igazolja az ikonográfia is. A hajdút
szinte kizárólagosan egyedül álló, harcias, fegyveres férfiként ábrázolják. Ezért hat az újdonság erejével az a hajdú asszonyt ábrázoló XVII-XVIII. századi metszet, ami csak a legutóbbi időben vált ismertté Magyarországon. Rendkívül érdekes ez a kép, bár végül se tudhatjuk meg róla, hogy a vándorlás
közben ábrázolt hajdúasszony miféle, melyik hajdúcsoporthoz tartozó hajdúasszony lehetett. A különféle hajdúösszeírások, mustrák se jelölték családi állapotukat

Szabó Pál hajdúábrázolása figyelmünket első sorban a történeti demográfia felé irányítja a hajdúk
esetében, de felvet több más megválaszolandó kérdést is. Az Ahogy lehet című regényben számtalan
ilyet találunk. Regényében tanulságosan szemlélhetjük a tudomány számára is feladatot adó művészi
alkotást.

Úgy gondoljuk, hogy Szabóné Máthé Mártáról megemlékezni a Rálátásban követelmény; egyáltalán, emlékét megőrizni, ösztönző-ihlető hagyományként tisztelni a bihari, a Berettyó menti területek –
települések – sajátos feladata. Ezzel a rövid nekrológgal fel kívánjuk hívni az ezután emlékezők figyelmét erre a sajátos szempontra is.

HAJDÚ Z SIGMOND

DANKÓ IMRE
Sz. Máthé Márta emlékezete
1945-2002

Régész kollegái a fentivel azonos címen írt, elégikus – személyes hangú, irodalmi értékű nekrológot írtak Róla a Múzeumi Hírlevél 2002. évfolyamának 347. lapján. Ezúttal Sz. Máthé Márta régész
muzeológus, a Déri Múzeum Biharban, a Berettyó mentén alapvető jelentőségű terepbejárásokat és
ásatásokat végzett főmuzeológusáról szeretnénk megemlékezni.
Máthé Márta 1945. november 3-án született Szentendrén. Az általános iskolát szülővárosában végezte, majd a Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatta tanulmányait. A gimnáziumban Soproni
Sándor régészeti szakkört vezetett. Máthé Márta a szakkor tagja volt és a foglalkozások rendszeres látogatójaként egész életére elkötelezte magát a régészettel.
Ettől kezdve pályája egyenesen haladt. 1965-ben iratkozott be az ELTE BTK régészet-történelem
szakára, ahol 5 év múlva Bóna István tanítványaként végzett. A Bóna István által kezdeményezett
bronzkori tell kutató programhoz csatlakozva tudatosan választotta munkahelyéül a debreceni Déri
Múzeumot és kezdett bele a kor színvonalán legkorszerűbb módszerekkel a Berettyó menti tellek
szondázásába. Ebből a tárgykörből írta doktori értekezését 1986-ban, majd ez jelent meg a Magyar
Nemzeti Múzeum kiadványaként 1988-ban „Bronze Age tells in the Berettyó valley” címmel. 1989-től
folytatta a Polgár melletti Kenderföldek nevű lelőhelyen a tell-kutatást. Élete nagy célkitűzése volt egy
nagy, összefoglaló tell monográfia elkészítése. 1996-ig az autópálya Hajdú-Bihar megyei szakaszán
történő megelőző feltárásokat irányította megyei referensként. Közben a bronzkor kutatásának nemzetközileg elismert személyisége lett. És mint ilyen számtalan szakkonferencián vett részt itthon és külföldön egyaránt. Szervezett, előadott és kiállítást rendezett. Máthé Márta nem tartozott a „termékeny”
tudósok-kutatók közé. Bár számos szakcikket, kisebb tanulmányt is írt, inkább a nagyszerű ásatási
módszer, a rendszerezési készség, az adattarozás, a leltározás, a meghatározás pontossága, a szigorú
következetesség, a határozott szerkesztői készség jellemezte. Hozzá kell ezekhez tennünk még azt,
hogy önmagához is szigorú, nem panaszkodó, állandóan munkálkodó, soha se tétlenkedő ember volt.
1996 után – betegségére hivatkozva – visszavonult a terepmunkától. A múzeumban átvette a
könyvtár irányítását és a kiadványok szerkesztését. Rövid ideig még kijárt fiatalabb kollégáival a Kenderföld melletti bronzkori temetőfeltárásra. Szerette a fiatalok társaságát, a szép bronzkori tárgyakat és
az őszi napfényt… 2001-ben még részt vett a „Csillagos ég lakói” címmel a Déri Múzeumban nyílt új
állandó régészeti kiállítás forgatókönyvének írásában és a kiállítás rendezésében is. 2002-ben az új évkönyv és egyéb kiadványok szerkesztése közben kiújult betegségével azonban már nem tudott megbirkózni.
2002. szeptember 19-én, hosszan tartó betegség után, 56 éves korában elhunyt Dr. Szabó Sándorné
Dr. Máthé Márta régész-muzeológus, a Déri Múzeum főmunkatársa. Szeptember 26-án vettünk Tőle
búcsút a debreceni Köztemetőben.

Egy falucsúfolónak vett zsákai szólás-mondás histórikuma
Erről a témáról szól a közelmúltban megjelent Kiss Jenő nyelvész professzor 60. születésnapjára
kiadott tanulmánykötetben a Baj van Köpecen – Baj van Zsákán! című tanulmányom.1 Ez az itt, a Rálátásban megjelenő tanulmány természetesen nagymértékben az említett tanulmányomra épül, de erőteljesebben tárgyalja a zsákai vonatkozásokat és behatóbban foglalkozik a XIX-XX. század fordulójának zsákai társadalmával, mint amaz, amely inkább művelődéstörténeti, nyelvészeti szempontokat követ.
A közelmúltban többen is emlegették a múlt század elején szárnyra kelt, falucsúfolónak tartott
mondást: „Baj van Zsákán!”2 Az érdekesnek tűnő szólás felkeltette az érdeklődésemet és elkezdtem
kutatni eredetét. Hamarosan eljutottam a szólás eredetét magyarázó újságcikkhez
A Baj van Zsákán mondás történetét -bk- (Barcsay Károly) írta meg, lapjában a Biharban, 1927ben.3 A kérdéses újságcikk így szól:
A „Baj van Zsákán” anekdota hiteles története eredeti okiratokban. Aki Zsákáról közvetlenül levelezett Ferenc József királlyal.
Alig van .Magyarországon község, amelyhez ne fűződnék egy-egy derűs történet. Minden falunak van egyegy érzékeny oldala, amelynek az érintése miatt nem is olyan régen ugyancsak megzavarták a kedélyeskedő
idegent.
Biharban is mindenki hallotta már néhai való jó L. bátyánk esetét, aki táviratozott Bécsbe, Ferenc József
császár és királynak, hogy jöjjön azonnal, mert baj van Zsákán és a bajt csak Öfelsége személyes jelenléte tudja rendbehozni. Inkább szekeret is küld a berettyóújfalui állomáshoz, a törvény legfőbb szószólójának Zsákáig
leendő fuvarozása céljából.
Az eset csakugyan megtörtént, úgy, amint azt a berettyóújfalui főszolgabíróságnak 2180/1901. számú iratai tanúsítják.
Csakugyan megvolt Zsákán a nagy baj, így beszéli az elsárgult aktacsomó. L. I. bátyánk 1901-ben rájött
arra, hogy az 1845-46 években eszközölt úrbéri tagosításnak a tényleges állapot nem felel meg, legalább is
szerinte nagy „bűncselekmény” történt.
Elmondja az 1901. évi március hó 20-án kelt és a Felséges apostoli magyar király kegyelmes uralkodónkhoz saját kezéhez, Bétsbe címzett jelentésében, hogy Zsáka községben számtalan visszaélések és birtokháborítások történtek. Fel is sorolja ezeket 16 pontban „mindezekről pedig én felelek. L. I. közpolgár.” – Sőt az elintézés módját is megszabja: „a közérdek és igazság védelmébe”, mert azt írja, hogy bármilyen intézkedés és határozat légyen is, mindazok csak az én belegyezésem és aláírásommal lesz érvényes,”
A beadvány aztán – mint az iktató bélyegzők mutatják – felkerült a kabinetirodába, onnan kapott utasítás
folytán pedig a hatóságok megvizsgálták az inkriminált kérdéseket és megállapították, hogy bizony a zsákai
igazságon nem esett semmi sérelem. Megállapítja a községi képviselőtestület, hogy a község az őt megillető
földeket „az utolsó talpalatnyi részig” használja.

Az öreg közpolgár ekkor igen erős offenzívába ment át és egyszerre, egy nap alatt nem kevesebb mint 18
feljelentést adott be „Ferenc József apostoli magyar király rendelkezésére Bétsbe”. Feljelentette a bírót, jegyzőt, az országgyűlési képviselőt, a lelkészt, a berettyóújfalui kir. Járásbíróságot, a görögkeleti esperest, az
aradi püspököt, a főszolgabírót, Kossuth Ferencet, őfelsége bétsi titkárját, a nagyváradi törvényszéket, Perczel
Dezső belügyminisztert, Széll Kálmán miniszterelnököt és az egész „magas kormányt”. Mind a 18 beadványt,
amelyeket az öreg „purifikátor” szabályszerűen felülbélyegzett – 61676-1901. szám alatt iktatta a kabinetiroda.
Úgy látszik, hogy ott aztán sokáig megakadt az ügy, mert egy hónap múlva ismét útnak indult Zsákáról egy
szigorú levél, öt pecsét alatt, express ajánlva „első Ferenc József ausztria-magyar ország apostoli magyar Király kegyelmes Urunk saját kezéhez ó-ausztria Bétsbe.”
Biztonság okából az is meg van szigorúan hagyva a borítékon, hogy „ezen levélbe lettek tsak a czimzettnek
van joga felbontani." Ebben aztán már azt is megírja az öreg zsákai magyar, hogy "azt hiszik, hogy egész le
vagyok füstölve, hát tsalódnak.”
A kabinetiroda újra csak a halogatás álláspontjára helyezkedett. Ugy látszik, hiába küldte ki néhai való jó
bátyánk a szekeret az ujfalusi stációhoz, Őfelsége csak nem érkezett. Türelmetlenségében aztán feladta a már
körülbelül történelmi – legalább is bátran történelmi – nevezetességű táviratát, amelyet Bécsben P. 225. sz.
alatt Hoffmann nevű hivatalnok vett fel: „felséges Király Wien. 470. Számú express levél megérkezett-e vagy
nem? L.” Hála a pénzügyi közegek akkor is kiváló éberségének – -a finánc tette a táviratra a legelső intézkedést: kérvénynek nézte és – megleletezte. Odafönn is megunhatták már a dolgot, leküldték az egész iratpaksamétát a főszolgabírónak, aki aztán az egész ügyet az alispánhoz intézett jelentéssel fejezi be:Utasítottam a panaszost, hogy többé ebben az általa hajszolt ügyben alkalmatlankodni ne merészeljen.
Ezzel elhallgat a porlepte iratcsomó és befejezi a történetet, amelynek hőse már rég megtért a jobb világba, de fel-feleleveníti emlékét a zsákaiak megtréfálására emlegetett mondás: „Király úr, baj van Zsákán, jöjjön
azonnal, a szekér várja Ujfaluban.” -bk-

Az újság cikk nem mindenben elégítette ki kíváncsiságomat, kutatásaimat nem hagytam abba
és próbáltam utánanézni a szólás kialakulása társadalmi-művelődési viszonyainak, elterjedése körülményeinek és nem utolsó sorban a rejtélyes L. I. monogrammal jelzett azon zsákai polgárnak,
aki sok-sok eredménytelen feljelentés, felterjesztés, perlekedés és levelezés után türelmét vesztve
azt táviratozta Ferenc Józsefnek, hogy jöjjön azonnal Zsákára, mert baj van Zsákán és hogy szekeret küld elé az újfalui vasútállomásra.
Közben az jutott az eszembe, hogy ezzel a szólásszerkezettel már valahol találkoztam. A „Baj
van Zsákán!” szólás nem tűnt egyedülállónak.
Hamarosan rátaláltam Orbán Balázs (aki 1881-1890 között, haláláig, berettyóújfalui országgyűlési
képviselő is volt) híres-neves A Székelyföld leírása című munkájában a „Baj van Köpecen!” szólás históriájára. Íme a vonatkozó rész: „Gyászos sors érte e falut (tudni illik Köpecet) 1848-ban is. Háromszék dicső
önvédelmi harcza alatt, midőn csak e kis terület népe küzdött a nemzeti ügy szentsége mellett, Heydte az Udvarhelyről működő hadtest parancsnoka Szebenből azon gyászos rendeletet vette, hogy a székelyek elrettentéséért: „Köpecz
und Bölön muss - - - - - etc.” Ezen titokteljes vonalok gyászos vonatkozással bírtak, minek jelentését csak az események magyarázták meg, mert nevezett hadtestparancsnok, egy e hon által szült és táplált jeles családból származó
elfajult egyén, a már Csík leírásánál bemutatott Dániel Imre által vezettetve, beütött váratlanul Erdővidékre, midőn
közegyetértésből az Olt és Feketeügy vonalon és Brassó felől is támadás történvén, a honvédseregek figyelme és tevékenysége minden oldalról igénybe volt véve, s az áldozatul kijelölt Köpeczre bevonulván, beszedték a fegyvereket.
Ekkor aztán, mikor a mit sem sejtő lakosok az álom karjaiba merültek, a falu négy szögletén felgyujtatott, mire a tábort követő oláhok, ezen gyászos végrehajtó poroszlók, elkezdék a gyilkolást és rablást. Rémjelenetek fejlődtek ki,
melyeket a történész gyászlepellel szeret bevonni, mert undokságuk által piszkos vérfoltokat hagynának az események lapjain. Romhalommá vált a virágzó szép falu s a füstölgő üszkök között a legyilkolt ártatlanok tetemei perzselődtek; vészkiáltás hangzott el az Olt völgyén, s midőn az emberi érzelmeket, a nemzetközi törvényeket ekként meg-

sértő sereget a segélyre siető honvédek a Rikában szétverték, akkor a cserben hagyott csőcselék poroszló-nép igazságosan hullott el a honfiúi boszu csapásai alatt. Tehát a példabeszéd, hogy:„Baj van Köpeczen” még a múltra is
alkalmazható lenne.”4
Orbán Balázs végeredményében a neves szólást nem kapcsolja Köpec elpusztításához, sőt egy korábbi, régebbről ismert mondásnak minősíti, amit lehetne az elpusztult Köpecre is alkalmazni. Nem is marad adós a Baj van
Köpecen szólás-mondás eredetének elmondásával. Az idézethez tartozó jegyzetben a következőket írta: „Ezt a Székelyföldön igen elterjedt példabeszédet akkor alkalmazzák, mikor valamit nem akarnak tenni, vagy midőn nehézség
adja elé magát, s annak eredetét ekként értelmezik: volt Köpeczen egy igen szép leány, kit szárazajtai gazdag legény
kért meg, s a szülők a leány megkérdezése nélkül odaígérték, de ő nem akarván azon legényhez menni, a menyegző
napján megszökött, s a Vadasban találkozván a násznéppel, kérdi, hogy hová igyekeznek. Mi bizony Köpeczre ezért
s ezért a leányért. „De baj van Köpeczen”, mond a távozó leány, mit ezek, a leányt nem ismervén, sehogy sem értették, csak midőn a más úton jövő vőlegénnyel Köpeczen összetalálkozva megtudták, hogy nincsen menyasszony, érték
át a megszökött leány jós szavainak jelentését. Hogy szégyennel ne kellessék visszatérniök, Baróthra mentek, s ottan
keresve menyasszonyt, azt vitték haza, azért az említett példabeszédet kiegészítve, úgy is mondják hogy: „Baj van
Köpeczen s Baróthon igazítják.”5

A szólásokkal foglalkozó nyelvészet ezt az eredeztetést fogadta el, ennek megfelelően foglalkozott
aztán a Baj van Köpecen szólással O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című munkájában.6
De él a szólásnak egy másik, Orbán Balázs által említett, de mindjárt el is vetett eredeztetése is.
Legutóbb ezzel az eredeztetéssel a múlt évben találkoztam. Olvasva Demeter László kiváló tanulmányát a szabadságharc erdővidéki eseményeiről, szemembe tűnt egy fejezetcím: „Baj van Köpecen” –
Köpec elpusztítása.7 Demeter László részben korábbi feldolgozásokból, de sok eredeti, nagyobbára
még nem publikált levélből, emlékiratból, feljegyzésből, naplóból, naplótöredékből megismert anyagadat segítségével részletezően leírta Heydte nyomorúságos gaztettét, Köpec erdővidéki székely község
elpusztítását, a lakosság legyilkolását. Aki tudott menekült. „Egy ilyen menekült kint egy lóra ugrott és
úgy vágtatott Barót felé. Baróton a nagy tűzre, puskaropogásra, jajveszékelésre már felfigyeltek és a
falun kívüli Bakkszeg néven nevezett dombhoz gyűltek, és figyelték Köpecet. Mikor odaért a lovasember körülfogták, kérdezték, hogy mi van Köpecen? Az átélt borzalmak annyira megviselték szegény
embert, hogy csak annyit tudott mondani: Baj van Köpecen - és lerogyott."8 Sokan, sőt a Székelyföldön
majdnem kizárólagosan ebből a mondásból -amelyet több feljegyzés, emlékirat megörökített- származtatják a Baj van Köpecen szólás-mondást. Bárhogy is volt, egy a lényeg, az tudni illik, hogy jóval
előbb a zsákai Baj van Zsákán mondás keletkezése előtt ismeretes és eléggé elterjedt is volt ez az azonos szerkezetű mondás: Baj van Köpecen > Zsákán. Ez a szerkezeti azonosság egyáltalán nem jelenti
azt, hogy a zsákai forma a köpeciből származott volna. Bár éppen Orbán Balázs berettyóújfalui forgolódása révén lehetséges, hogy ismerték ezt a szólást Berettyóújfaluban, Biharban, sőt talán Zsákán is.
Ez azonban csak feltételezés. Ahhoz, hogy a két azonos szerkezetű mondást érdemlegesen össze tudjuk vetni, meg kell ismernünk a zsákai mondás keletkezésének történetét, körülményeit.
Cikk írója Barcsay Károly, a Bihar szerkesztője – zsákai születésű Bihar megyei közéleti személyiség, megyei tiszti főügyész– nagy részletezéssel, bevallottan, de különben is láthatóan levéltári
anyagok alapján írta meg a fura történetet.9 Sajnos, nyitva hagyta az L. I. monogramot, amit máig se
lehetett megnyugtató módon azonosítani. Kutatása közben merült fel annak a lehetősége is, hogy Barcsay nem valós monogramot adott meg inkognitóban kívánva hagyni a jeles zsákait Minderre és még
sokmindenre fény derülhetne, ha kézbevehetnénk a Barcsay által idézett, olvasott, kezében tartott iratokat, amelyekből, ha más nem is, de az L. I. monogram megfejthető volna. Csak tekintve, hogy a
zsákaiak szégyellték az egész históriát, illetőleg a mondást a községet sértő falucsúfolónak fogták föl

és ezért sem a múltban, sem a jelenben nem beszéltek-beszélnek róla. Barcsay cikke forrásértékkel bír,
már csak azért is, mert a szólással összefüggő, Barcsay által is idézett-említett iratok sehol sem találhatók. A szólással később foglalkozók kivétel nélkül ebből, az előzőekben teljes egészében közölt
ujságcikkből merítettek.
Zsákán 1901-ben a nagybirtok volt a gazdasági-, társadalmi- és kulturális közhangulatot meghatározó tényező még akkor is, ha a századfordulóra Zsákán is jelentkeztek bizonyos polgári tendenciák
mellett szerény agrárszocialista törekvések is. Az úrbérrendezés körüli vitákat is ezek az ellentétek támasztották. Ezek a tulajdon körüli viták mutatkoztak meg a zsákai erőteljes korai társadalmi szervezkedésekben, egyletek stb. alakításában is (Úri Kaszinó- Polgári Olvasókör).10 Az egyház sem tudott
ezekre a gazdasági eredetű társadalmi kérdésekre válaszolni; többek között azért sem, mert a mindenkori zsákai református lelkészek az "úri társadalom tagjaiként", mint a Rhédey (-és utódai) család
kiváltságolt tagjai vettek részt a közéletben. Ilyen volt a Zsáka történetét először megíró, Zsákán 1891től 1916-ig szolgált Vadon Miklós is. Aki hosszú szolgálata alatt élénk közéleti szereplést vállalt. Ezért
is érdekes, hogy egyház- és falutörténetében egyetlen szót se ejtett szólásunkról és különösen nem a
rejtélyes L. I. zsákai polgárról. Az iskolában kicsit más volt a helyzet. Itt talán arról kellene szólnunk, a
„Baj van Zsákán” mondás eredetét kutatva, hogy 1890-óta (idős) Barcsay Károly volt a rektortanító, a
„fiiskolában”, a szólásunkról elsőnek író Barcsay Károly édesapja. Róla azt jegyezték fel, hogy különösen a millenniumi ünnepségek megszervezésében jeleskedett és ezzel nemcsak a zsákaiak, hanem
messze környék lakosai elismerését is elnyerte. Azt is feljegyezték róla, hogy élénk közéleti szereplést
vállalt. Egyesek szerint ő volt Zsáka első "iskolán kívüli népművelője". Minden valószínűség szerint
idős Barcsay Károly rektortanító úr ismerte szólásunk történetét és biztosnak látszik, hogy hírlapíró fiának is ő hívta fel rá a figyelmét.
Visszatérve a két mondás eredetének kérdésére, úgy látjuk, hogy ezen a téren a két szólás tartalmát, stilusát, hangulatát kell megvizsgálnunk és összehasonlítanunk. A Baj van Zsákán szólásunk nem
valami erős, megrázkódtatással járó, tragikus eseménnyel kapcsolatos, nem valamiféle kétségbeejtő
helyzetből származik. Sőt, kimondottan humoros, jobban mondva gúnyos hangvételű, ezért is lehetett
belőle falucsúfoló. Tehát a Baj van Köpecen mondás azon eredeztetésével rokon, amely a köpeci
menyasszony elszökésével, a szökésben lévő leány mondásából származtatja a szólást. Jellemző, hogy
Barcsay Károly az egész históriát – cikke címében is - anekdotának minősítette. Ez a mondás keletkezését, természetét illető azonosság köti igazán össze a két mondást.
Befejezésül nagyon érdekes és érdemes megjegyezni, hogy Orbán Balázs nagyon is tudott a Baj
van Köpecen mondás másfajta eredeztetéséről. Ezért is írta le Köpec elpusztításának történetét és tette
is mindjárt hozzá, hogy a Baj van Köpecen mondás nem Köpec elpusztításával kapcsolatos, hanem
egy régibb keletű, a megszökött köpeci menyasszony mondásából származik. Fejtegetése végén sietett
megjegyezni: „a példabeszéd, hogy „Baj van Köpecen” még a múltra is alkalmazható lenne.”
Ami pedig a zsákai mondást illeti, hogy Baj van Zsákán! a maga sajátos történetével együtt nem
szégyellni való; nem kell elhallgatni, hiszen valós történeten alapul és szépen tükrözi a magyar falu
múlt századfordulói extremitásainak – Mikszáth tollára méltó – egyikét.
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