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ANDRÁSFALVY BERTALAN
Vásár, búcsúvásár, sokadalom
A javak cseréje egyidős az emberiséggel. A gyűjtögető, vadászó, halászó népek is rászorultak a maguk
területén nem található, de nélkülözhetetlen, mások által előállított javakra, azokat azonban nem csak vásároknak nevezhető alkalmakkor szerezhették meg. Például kedvelt témája volt az etnológusoknak az
úgynevezett néma csere, melyet főként a trópusok földműves, és az erdőkben tanyázó zsákmányoló, vadász népek közt jött létre. Az erdőlakók egy meghatározott, hagyományosan kijelölt helyen és időben lerakták feleslegeiket, gyűjtögetett vagy vadászattal megszerzett árujukat, majd elvonultak távolabb. A
földművesek pedig kivitték termékeiket és letették oda, ahonnan az erdőlakók áruit elvitték magukkal.
Eladó és vevő nem is látta egymást, talán nem is értették volna egymás nyelvét vagy éppen háborúban is
lehettek egymással. A csere azonban mindkét félnek hasznos volt, és a vevők igyekeztek kielégíteni az
eladók igényeit, igazságosan. Ha nem így tettek volna, legközelebb elmaradt volna a kínálat. Sokfelé még
20. századi földműves népek sem mindig a vásárokon jutottak hozzá legfontosabb javaikhoz. Például baranyai és tolnai parasztok egy része nem a vásárokon adta el vagy vette tenyészállatait, hanem elmentek
azokba a falvakba, ahol tudták, hogy ott az éppen nekik való állatokat nevelték, és ott, a faluban ismerőseik vagy a kocsmáros segítségével felkeresték azokat a gazdákat, akiknél eladó fiatal tenyészállat volt. Ott
személyesen láthatták az eladásra szánt állat anyját, a gazda egész állatállományát is, és a vásárt nem kellett elsietniök. Házaló kézművesek is jobbára a falukat járva kocsiról adták el portékáikat, rendszerint
nem is pénzért, hanem terményért, így a fazekasok, kosárfonók, teknővájók, késes-köszörűsök. Ma is járnak a dinnyések, gyümölcs és hagyma-árusok így faluzni, de már hangosbeszélőt is használva. A vásárnak a puszta árucserén kívül más értelme, vonzereje is volt. A sokadalom, a csak ritkán, éppen a vásárok
idején látható, megismerhető, más faluból, vidékről, országból összesereglett emberek, különös foglalkozások, mutatványosok és mutatványok vonzották az embereket. A Világ megismerése, a kíváncsiság, a
megszokottól eltérő élmény keresése, velünk született, örök emberi tulajdonság, szükséglet. A vágy, megismerni azokat, akik messzebb, a látóhatár mögött vannak, de a vásáron szemtől szembe, láthatóvá és
megtapinthatókká lesznek. A vásár a faluközösségen túlmutató, nagyobb közösséghez, népcsoporthoz,
nemzethez, országhoz tartozás érzését is felkeltő, ilyen értelemben is igényelt ünnepélyes alkalom
volt, a régiségben ugyancsak vásárokhoz kapcsolt búcsújárásokkal.
A központi hatalommal szervezett állam egyik legfontosabb intézménye volt a vásár, ezért törvényekkel szabályozta azt. Elsősorban azért, mert az az országlakók gyarapodását, gazdagodását tette
lehetővé, ha az biztonságban működhetett. A középkorban azért kapnak a megerősített városok vásártartási jogot, mert azok fegyveres erővel szavatolhatták a vásár biztonságát, melyet kötelességévé is
tett a vásártartás jogát írásba foglaló királyi kiváltságlevél. A vásáron összegyűjtött sok érték sokszor
csábította az ellenséget vagy a rablókat a támadásra, a vásár megütésére, ha azt kellően nem védték
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meg. A török hódoltság korában számos vásárütésről maradtak feljegyzések, hol a török támadta meg
gyors, portyázó lovasaival a királyi oldalon lévő sokadalmat, hol a végvári vitézek és hajdúk a hódoltság területén zajló vásárt. A szenvedő mindenképpen az odasereglett, vásárlásra vagy eladásra
kényszerült nép és a kereskedők voltak. A központi hatalom, a király, a vásárokon ellenőrizhette és
adóztathatta meg országa gazdasági életét a vásárvámokkal, melyek a középkori állam egyik legfontosabb bevételét jelentették. /Ez a vásárvám a mai általános forgalmi adóhoz hasonlítható./
Szent István király a vasárnapot jelölte meg a vásár napjául. Rendelete szerint minden tíz falunak
templomot kellett építenie, és e templom körül vasárnap, a nap neve kétségtelenül a vásár-napból ered, a
kötetező misehallgatás után, sor kerülhetett az áruk cseréjére is. Ismerve az ország igen tarka, sokféle népi
összetételét, ezek a vasárnapok és vásárok a különböző nyelvű és műveltségű népcsoportok békés együttélésének előmozdítását is segítették. Hétnyolcszáz évvel később, amikor ismét gyakorivá lettek a vasárnapi vásárok, a vásártartó mezővárosok szigorú rendtartása szerint a vásárt csak az istentisztelet befejezése után lehetett megindítani, aki ez előtt mert venni vagy eladni, azt megbüntették, áruját elkobozták.
Egyik legrégibb, az 1015-ben keltezett oklevelünk, mellyel Szent István király a Szűz Mária és
Szent Benedek tiszteletére, a Vashegy tövében megalapította a pécsváradi apátságot, felsorolja birtokait és kiváltságait. Ebben említi a szolgálattevők közt a vásárok vámszedőit, és azt az engedelmet,
hogy hetente két ízben vásárt is tartsanak Pécsváradon. Egyet a falu felső végén, Szent Péter egyháza
mellett vasárnapon, a másikat az Alszegen, szerdán. A belőlük származott vámot pedig a monostornak adta egészen. Egyébként pedig a vám összegének kétharmada a királyt, egyharmada az ispánt
vagy a várost illette, akinek kötelessége volt a vásár biztonságát szavatolni. Az említett alapítólevélből kitűnik, hogy még akkor sem volt a vasárnap a vásárok kizárólagos időpontja. I. Béla pedig átteszi a vásárt a szombati napra, hogy aztán Szent László idejében határozottan meg is tiltják a vasárnapi
vásártartást,- egypár századra. László király vásártörvénye azt is kimondja, hogy „senki ne adjon
vagy vegyen a vásáron kívül”, vagyis ne merészelje senki se kijátszani a vásárvámot. E törvény egy
másik részében igen fontos, nemzetgazdasági és biztonsági meggondolásra figyelhetünk fel. Megtiltja
ugyanis, hogy bárki, a király engedélye nélkül, a végeken, vagyis az országhatárok közelében tartott
vásárokon lovat adjon el. Elsősorban azért, mert ezekre a vásárokra külföldiek is eljártak, és a lopott
ló így kikerülhetett az országból és örökre eltűnhetett, ha azonban a ló az országban maradt, előbb
utóbb jegyéről, bélyegéről felismerhették lopott voltát és a bűnöst megkereshették, ha a tulajdonos is
kerestette jószágát. A másik oka ennek a tilalomnak az volt, hogy a magyar lovas hadsereg fölényét
évszázadokon át biztosító, kemény és kitartó, gyorslábú lófajta ne kerüljön külföldiek kezére. Emlékeztetek arra, hogy a kalandozások idején a német fejedelmek azzal készültek fel a magyar lovas hadak ellen, hogy maguk is harci lovak fokozott tenyésztésébe kezdtek. Egy ilyen, fejedelmi lótenyésztő teleptől kapta Stuttgart is a nevét, hallottam német történészektől.
Még a 11. és 12. században, kisebb térségek központi vásárok tartására alkalmas pontjain megjelentek
azok a helységnevek, melyek e falu, város vásártartási napjára utaltak. Szombathely, Nagyszombat, Csíkszereda, Csütörtökhely, Tardoskedd, Hetvehely /Hétfőhely/ stb., valamint a vásár szóval képzett helynevek: Kézdivásárhely, Balavásár, Vásárosnamény stb.
A legnevesebb vásárok helye és ideje bizonyos helységre, vidékre jellemző termények betakarításának idejéhez is fűződött. Fontos termények betakarítása eleve ünnepi alkalomnak számítódott ősidők óta az egész Világon. Így például Zengővárkonyban október 18-án volt az ú.n. Lukács-napi leányvásár, a három megyében is elszórt, református, magyar ifjúság ismerkedési alkalma, a híres, zengőalji gesztenye betakarításával esett egybe. Minden udvaron ropogott a rőzsetűz és sütötték a gesztenyét a távolról jött vendégeknek. Úgy rendezték ezt e naphoz közeleső szombaton, hogy másnap, a
szomszédos Pécsváradon állat- és kirakodó vásár volt, ahol a legény, szándéka komolyságát kifejező
mézeskalácsot is vásárolhatott választottjának. A baranyai Hegyháton, az oroszlai leányvásár Szent
Mihályt követő vasárnap volt, a szüret után. A csicsói búcsú-vásár - Szakály mellett, Tolna megyében,- cseresznyeéréskor. A híres, bajai fokhagymavásárnak nevezett sokadalom Péter-Pálkor volt. A
falu búcsúja, a templom védőszentjének ünnepe mindig összekapcsolódott egy kisebb-nagyobb vásárral, s ez többnyire egyben leányvásár is volt, az egy népcsoporthoz, egy felekezethez, nyelvhez, mű-
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veltséghez tartozó néprajzi csoport fiatalságának találkozási alkalma. Ennek a rendnek párhuzamait
megtaláljuk másutt is a Földön. Például a neves finn tudós, Kustaa Wilkuna is írt egy tanulmányt a
finn falvak búcsúszerű, falu-ünnepeiről, ami mindig valamilyen termény megjelenéséhez, például az
új hagymához fűződött és egyben a környékbeli fiatalok találkozási, ismerkedési napja is volt.
Az igen gazdag, vásárokról szóló, magyar néprajzi irodalom sok, érdekes részleteit itt nem kívánom
felsorolni, csak utalnék Dankó Imre e témában írt sok szép tanulmányára és a téma összefoglalására a
Magyar Néprajz III. kötetében. Csak emlékeztetnék arra, hogy a vásárra nem mehetett akárki és akárhogyan. Például kiskorúk nem mehettek, legfeljebb igen szigorú szülői felügyelettel, hiszen könnyen elveszhettek, bajuk történhetett, különösen az állatvásárban. Viszont a szülők, keresztszülők nem térhettek
haza vásárfia nélkül. A keresztanyák a mézesbábosnál vásároltak babát keresztlányuknak, és huszárt vagy
kardot a fiúgyereknek. Ha mást nem, itt a Duna mentén vittek haza „bikát", vagyis főtt sulymot, melynek
tényleg olyan alakja van, mint egy nagyszarvú bika fejének. Még a házasságra előkészítő leányvásárokra
sem mehettek a nagylányok egyedül. Ha nem szüleik, akkor falubeli legénypajtásaik kísérték el, akik
rendszerint már rokonnak számítottak, és mint házastárs, szóba nem jöhettek. Felnőttek sem mentek
egyedül. Két, három barát vagy koma, esetleg házaspár szövetkezett össze, egy kocsival mentek és a vásár helyén, a kocsitáborban hagyták járművüket. Ilyenkor kihúzták a rúdszárnyak közül a kocsirudat,
hogy az hosszan kinyúlva ne akadályozza a közlekedést, és függőlegesre állítva odatűzték a kocsi oldalához, esetleg kendőt, csóvát tűztek a végére, hogy messziről felismerje ki ki a sajátját a kocsirengetegben.
A lovakat kifogták, s míg a vásárban jártak, azok a kocsiderékból zaboltak, vagy ették a szénát. Esős időben gyékény vagy vászon ernyőt is felszereltek, hogy a holmi el ne ázzon, de e sátor alatt a leányok a nap
folyamán többször is átöltözhettek, hogy úgy mutogassák ruháikat és szépségüket. Vásárba félünneplősen
illett járni, nem olyan cifrán, mint a templomba, hanem úgy, ahogy a lányok táncba, vagy az emberek hivatalos helyre jártak. A kocsihoz a nap folyamán többször visszatértek, ettek, ittak a hazaiból és váltakozva ügyeltek az állatokra és a holmira.
Az egyes portékáknak, de főleg az állatok vásárlásának megvolt a pontos rendje, szertartása. Több
szépírónk is foglalkozott ezekkel, például hogyan vásároltak kaszát, kapát, miként vizsgálták meg a
lovak fogát, járását, mozgását lépésben és trappban, s majd az egyesség végén, hogyan paroláztak és
„itták be” vagyis ittak áldomást az alkura a közeli italmérésnél, kocsmában, melyet az egyik vagy
másik fél fizetett. Hozzátartoztak a vásárokhoz a különféle sátoros kereskedők mellett a mutatványosok, a tűznyelők, kardnyelők, kötéltáncosok, históriások, hírvers-mondók, ponyvaárusok, szerbeknél
még a 19. század végén a vásárokat látogató guzlások, akik hősénekeket zengtek Márkóról vagy más
hősők tetteiről. Hozzátartoztak még a jósok, kártyavetők, az öt lábbal született borjak, kétfejű csirkék,
kétmázsás asszonyok megmutatása, csekély belépődíj ellenében. A vásárt meg szokta látogatni, kellő,
fényes kísérettel, a főbíró, a polgármester, a földesúr vagy ispánja, a püspök és a helyőrség parancsnoka. A 18. század végén, a 19. század elején a vásárokon tartották a legfényesebb és legeredményesebb verbuválásokat, katona-toborzókat. A legjobb zenekarokat és a legügyesebb táncosokat, legfényesebb mundérokban itt vonultatták fel, hogy a bámész, de büszke legényeket lépre csalják. Kevesen tudtak ellent állni annak a kísértésnek, hogy e kitüntetett helyen, ilyen jó muzsikára, ennyi nép
előtt meg ne csillogtassák tánctudásukat. Egyáltalán, a sokadalom kihívást jelentett az embereknek.
Vásárokon rendezték, sokszor hónapokig elodázott viszályukat például a pásztorok, szép sorrenden
várakoztak egymásra, hogy nagy nyilvánosság előtt megverekedjenek egymással. Ilyenkor „botoltak”
a pásztorok és cigányok, vagyis hozzátartozóik fújta botoló nótákra, botot forgatva, megküzdöttek
egymással. A vásárok izgalmas, érzelmileg felfokozott légkörében gyakran került sor összeütközésekre, ezek elhárítása, kezelése, az alkalmi, vásári tolvajok lefülelése mellett, komoly feladatot jelentett a vásárért felelős hatóságnak, a vásárbírónak és segítségének, helyi rendőrségnek, csendőrségnek
is. Vásárokon hirdettek ki komoly rendeleteket, híreket, törvényeket, és vásárok alkalmával hajtották
végre a bűnösökön az ítéleteket. Pálcázás, akasztás, lefejezés, boszorkányégetés és bélyegzés a nép
elrettentésére, ez az idő és hely volt a legalkalmasabb.
Bátran mondhatjuk, hogy a vásárok hozzá tatoztak egy nép műveltségéhez. Annak egésze sűrítve
itt jelenhetett meg mások előtt is. Az oda látogatók úgy öltöztek fel, hogy mindenki láthassa, honnan,
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kicsoda jött a vásárba. Ennek volt gyakorlati jelentősége is. A pécsi vásárokra például a kiskanizsai
„sáskák” otthoni viseletükben jelentek meg, hogy mindenki láthassa, hol vásárolhat garantáltan elsőrangú zöldséget. A drávamenti horvátok a pécsi vásárba felvették viseletüket, amit már otthon nem
hordtak, hogy a vásárlók messziről láthassák, hol lehet szép, házi szőtteseket vásárolni.
A sokadalom alkalmat adott a helyi és tágabb identitás kinyilvánítására, megélésére, egyben sajátos atmoszférája kihívást is jelentett, ki mennyire tud ellent állni a tömegkínálta szélsőséges megnyilvánulás ingerének is. Itt tehát nemcsak kultúráját, hanem egy nép tartását, értékrendjét is megismerhette a Világ.

KÜLLŐS IMOLA
Két bihari költő: Bessenyei György (1747-1811) és
Nadányi Zoltán (1892-1955)
Kereken 50 éve, hogy 1955 februárjában Budapesten
meghalt Nadányi Zoltán. A hivatalos irodalomtörténet és
a verseket sem kedvelő utókor megfeledkezni látszik róla az utolsó „trubadúr-költőről”, a 20. századi magyar líra egyik jelentős forma és stílusművészéről, aki a bihari
tájon született és itt is élt évtizedeken át Középiskoláit
Nagyváradon végezte, majd apja kívánságára jogot végzett, 1917-ben doktorált is, de végzettsége ellenére
Nagyváradon majd 1920 és 1926 között Pesten
újságíróskodott. Első verseskötete 1914-ben jelent meg.
Családját azonban költőként és újságíróként már nem
tudta eltartani, ezért hazatért szülőföldjére, ahol egy
versszerető főispán, Almásy Imre hivatalhoz juttatta: Bihar megye főlevéltárosának nevezte ki. dr. Nadányi Zoltán 1926-tól 1944-ig Berettyóújfalun élt feleségével és
két kislányával, és megbecsült megyei tisztviselőként
dolgozott. A fasizmus idején bátor humanistaként hamis
papírokkal látta el az üldözötteket; majd az ostrom után
a fővárosba költözött. Életének utolsó évtizedében már
kevés saját művet írt, energiáit Heine, Burns, Moor,
Bessenyei György portréja
Miczkiewicz és Lermontov költeményeinek műfordítása
kötötte le. Méltatói, pályatársai elsősorban a szerelmi érzés bravúros költőjeként tartották számon. A két világháború között több versét meg is zenésítették és
sanzonként énekelték. Az ő „Ezüsthálóval foglak” című verséből született a Karády Katalin előadása
nyomán közismertté vált Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte kezdetű dal.
Nadányi halálának 20 évfordulójára egyik lánya, Gertrúd válogatott és rendezett sajtó alá verseiből
egy szép kötetet1, majd 1981-ben Kalász Márton adózott emlékének egy újabb, kisebb versválogatással A magyar irodalom gyöngyszemei c. sorozatban.
1925-ben, a Szép nő az ablakban c. kötetében jelent meg először „A testőr” c. verse, több irodalmárunk szerint a két világháború közötti magyar líra egyik legszebb alkotása, amelyet a „bihari remete”-ként
emlegetett Bessenyei Györgyre is emlékezve szeretnék bemutatni. Nadányi Zoltán ebben a 7 szakaszos,
hibátlan jambikus lüktetésű versben nemcsak hajdani földije, a daliás bécsi testőr, majd filozófus-író Bessenyei György alakját és jellemét varázsolja elénk a „bakonszegi csendből”, hanem záróakkordként felhangzik benne saját emberi/költői hitvallása is: az élet csak úgy elviselhető, ha alkotunk. Ha azt műveljük,
amire elhívattunk. Ha ki-ki megragadja azt a szalmaszálat, amely kimentheti őt folyamatos fuldoklást jelentő, szűk látókörű, egyéni sorsából. Tudjuk: a magyar felvilágosodás elindítójának, Bessenyei György-
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nek és a személyes lírát művelő Nadányi Zoltánnak az önkifejező írás, a költészet jelentette ezt a biztos
kapaszkodót. Én legalább is most így „fordítom át” prózába a kettős költői portrét sűrítő vers üzenetét, ami - jól tudom - paradoxon, hisz egy költemény, a művészi alkotás valójában sohasem „fordítható le”,
minden tolmácsolás szimplifikál. - Ezért hát mindenek előtt hadd idézzem fel Nadányi remekművű versét, majd néhány gondolatot is ennek kapcsán.

Itt nyugszik ő, sok bécsi hölgy
szerelme. Költő, dalia.
Királynénk, szép Terézia
testőre, Bessenyei György.

A testőr
Én nem a testőrt tisztelem,
hanem azt, aki hazatért,
otthagyva minden csatatért.
És állt a parton dísztelen.

Itt nyugszik ő, Bakonszegen,
Nem Bécsben és nem egyebütt.
Lovával együvé feküdt,
kifent bajusszal, délcegen.

A zöld Berettyót látta itt,
a borzas fákat, bokrokat,
miután látta már sokat
a szép királyné vállait.

Kalandozott és megpihent.
A lármás, fényes Bécs után
ölébe vette őt puhán
a csend. A bakonszegi csend.

Ült csendben a tornác zugán
és nézte a bukó napot.
Aztán a toll után kapott,
utolsó szalmaszál után.

Bizony, utolsó szalmaszál,
bizony, fuldoklik, aki él.
De aki több a többinél,
e szalmaszállal partra száll.
Először gimnazista koromban találkoztam „A testőr”-rel. Egykori, anyámként szeretett latin-magyar
szakos tanárnőm olvasta fel nekem, a lázadozó kamaszlánynak egy másik, általa sokat idézett Nadányi
verssel a „Fohász”-szal együtt. [Úristen, adj erőt, / hogy szeghessem kötelességemet. / Ne járjak, mint a
pontos óragép / és mint a ló, mely ostorszóra lép…] Míg a „Fohász”-ban a saját úton való járás gondolata,
a normasértés kegyelemből is megadható lehetősége ragadott meg, „A testőr”-ben akkor leginkább a vers
hangulata, az ölelkező rímek zenéje, az ellentétes képek tetszettek: a „lármás, fényes” bécsi udvari élet
után a bakonszegi kúria tornácán szemlélődő költőt körülölelő csend. A csatákkal teli, hívságos emberi
életet lezáró nyugalom. Évtizedek múltán, magam is túl életem delén, azt hiszem, már jobban értem a
Nadányi vers végső üzenetét. Ezért is választottam mottóul utolsó nyolc sorát a naív női önéletírásokat
elemző folklorisztikai tanulmányom elé.2
Nemrégiben a kezembe akadt Szabó Magda nagy írói beleérzéssel megírt eszmefuttatása is „A
testőr”-ről3, s örömmel fedeztem fel benne a saját értelmezésemmel azonos gondolatokat.
Az írónő kiválóan megszerkesztett halotti emlékbeszédnek fogja fel Nadányi versét. Első szakaszaiban a kései utód felidézi a daliás testőrírót, aki bécsi udvari élet magas színvonalú szellemiségétől
és rokokó bájától olyannyira elütő szerény, szegényes bakonszegi tájat választotta nyughelyéül.
Nadányival, a főváros vonzásától nehezen elszakadó kései utóddal együtt a sírhely körül álló közönség is különösnek érezheti Bessenyei döntését: hazatérni a szülőföldre, a császárváros és az Udvar
szellemi ragyogásából a kulturálisan is, gazdaságilag is elmaradott Magyarországra. Miért? Mi végre?
A versben természetesen nincs benne az, amit minden középiskolát végzett magyar - így Nadányi
is - tud, hogy Mária Terézia, a „szép királynő” és franciás szellemiségű környezete, a színházi előadások, a muzsika, a képgyűjtemények és könyvtárak a nyelveket sem tudó, felületesen művelt ifjú
testőrben, - egy szabolcsi nemes hetedik fiában - haláláig tartó tudásszomjat és a saját nemzete iránti
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felelősségérzetet ébresztett. Hogy az ifjú Bessenyei hamar felismerte műveltségbeli hiányait és még
testőrként komoly tanulásba kezdett. Angol és francia filozófusokat olvas, német és francia nyelvtudását fordításokkal, magyarításokkal tökéletesíti. Hogy nemcsak felismerte, de hirdette is, hogy a
„közjó”, a haza boldogításának kulcsa a tudományokban rejlik, ehhez azonban az általa is megtapasztalt sárospataki kollégiumiénál jóval magasabb színvonalú oktatás és a magyar nyelv kiművelése
szükséges. Ezért egyetemet, valamint a nyelv, az irodalom és a tudományok ügyeivel szakszerűen
foglalkozó Magyar Tudós Társaságot, egy tudományos akadémiát álmodik Budára. Odahagyva a
testőrgárdát állami hivatalt vállal Bécsben, de tulajdonképpen kultúrpolitikusként dolgozik, felvilágosult nézeteit röpiratokban, színdarabokban adja közre. Minden írásában a magyar nemzeti kultúra, az
anyanyelvű irodalom és tudomány megteremtéséhez szükséges lépéseket fejtegeti. „Miért ne lehetne
egy nemzetnek annak mulatságára az anyanyelvén írni? … Most volna egyszer ideje a magyarságot
emelni…. Mozgásba, tűzbe kell hozni a nemzet elméjét újsággal4, még pedig a maga nyelvével, mert
ha őtet a maga dicsőségével nem indítjuk, idegen dolgokra egészen meg nem indul. … A régi módhoz
ne ragaszkodjunk, mert ahhoz ragaszkodni annyit tészen, mint a tudatlanságot sóhajtani. (Magyarság, 1778) Hamar megtapasztalja, de felvállalja az úttörő gondolkodóknak kijáró megnemértést, tiltást, mellőztetést.
A verses sírbeszéd első három szakasza a maga tömör,
fejfafelirathoz hasonló, egyszerű mondataival mindezt csak
sejteti. A költő közös emlékeinkre, közös tudásunkra épít,
de - úgy érzem - egy kissé még távol tartja magától a 18.
századi testőríró vállalt sorsát. A negyedik szakaszban
azonban hirtelen személyessé válik a hangja: a szintén vidéki életbe „menekült” 20. századi költőből kibukik a vallomás:
Én nem a testőrt tisztelem,
hanem azt, aki hazatért,
otthagyva minden csatatért.
És állt a parton dísztelen.
Ugyanis Bessenyei György is élete delén, 1782-ben tért
vissza szülőfalujába, a Szabolcs megyei Bercelre, majd alig
negyvenévesen áttelepült bihari birtokaira. 1787-től haláláig Kovácsi pusztán, a Berettyó partján, Berettyóújfalu és
Bakonszeg közelében gazdálkodott. Bár Mária Terézia halála után elvesztette befolyásos bécsi hivatalait, sőt saját
hitsorsosaival, a reformátusokkal is meghasonlott konzerBessenyei György bakonszegi emlékoszlopa
vatív szellemiségük miatt; kezdetben mégis aktívan részt
vett a megyei és országos politikai életben, bejárt Váradra és Diószegre, az úriszékre és a megyegyűlésekre. 1795-től azonban felvilágosult monarchista szemlélete miatt fokozatosan elszigetelődik köztársaságpárti kortársaitól, író barátait Kazinczyt, Szentjóbi Szabót, Szlávyt bebörtönzik, Barcsayt internálják; így hát magányosan, elmélkedve és írogatva él. A magyar felvilágosodás minden jelentős
írója és gondolkodója elismeri szellemi elsőbbségét, gondolatai emelkedettségét és hazafiúi törekvéseit. Csokonai az írta róla: „Bakonszegen a mi horizonunk elsetétedését úgy nézi, mint a földünk golyóbisa alá fordult, de azért meg nem szűnő nap.” (1801). A századfordulón készített művei: „A természet világa vagy a józan okosság” című, több mint 10 ezersoros filozófiai költeménye; majd az
életfilozófiáját összegző „Bihari remete, vagy a világ így megyen” című eszmefuttatása és az ugyancsak filozófiai tartalmú, Mária Terézia emlékének szentelt szatirikus államregénye, a „Tarimenes
utazása” a cenzúra miatt kéziratban maradtak. 1804-ben végleg letette a tollat. Haláláig derűsen már
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csak olvasgat és gazdálkodik. Végakarata szerint egyházi szertartás nélkül, kedves almafája alá temették el 1811 februárjában.
Az idősödő Bessenyei környezete, az udvarházát körülvevő fás, bokros táj, a „zöld Berettyó” és vidéke többször is felbukkan Nadányi költészetében: hol az elérhetetlen messzeségben lévő „más világok” reális, fájdalmas ellenpontjaként, (épp úgy mint „A testőr”-ben):
Be szépek a nagy hegyek…
….
Be szépek a tengerek…
….
Be szép lehet Páris is…
….
De lám,
én csak itt maradtam.
A Berettyó partján állok mozdulatlan.
(Ezüsttollú madár);
hol a fájdalmakkal teli „világvadonban” a családjának biztonságot adó menedékként; hol szerelmi
pedig bánatát gyógyító helyként:
Ez az a hely, ez adott menedéket,
itt enyhült meg, mikor legjobban égett,
a szúrt sebem itt, a Berettyó mellett…
(Ez az a hely).
Olykor hasonlatait is a folyó inspirálja. Egy-egy tilos
szerelem úgy tör rá, mint a Berettyó pusztító árvize, ami
után a tavaszi nap melegére
Egy villanás volt csak. Fölemelem
fejem, legyőztelek,
nyúlós iszap, nyavalyás szerelem.
(Áradás után)
A tornác zugában meghúzódó, naplementét néző sokat
megélt költőt felvillantó képnek, hangulatnak is megtaláljuk a párját a „Patóh Károly tiszteletes úr emlékének”
szentelt versében, ahol az idős papot
Kicsalta most a nap, padon ül és meleng,
a tornyot nézi és a felhős végtelent,
fölötte őszi fény a felhőt lékeli,
mögötte tarlott kert, tarlott emlékei.
(A tiszteletes úr)
Nadányi Zoltán arcképe

Nadányi mindig pontos, finom, impresszionisztikus
képekben írt az őt körülvevő természetről, a bihari vagy a balatoni tájról - de sohasem érezte jól magát vidéken. Verseiben a természeti jelenségek, a fák, a vizek, a madarak és az évszakok mind-mind
szimbolikus jelentést kapnak:
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Én a szabadban élek. Tarkahátú
domboldalon magam tapostam útat.
Engem a szél mindennap át meg átfú.
Kifútt belőlem mindent, mit kifúhat.
…
A folyóparton élek. A folyóban
a végzet foly. Talán már indulóban
vagy útban is van a hullám, a hab,
amit nekem meglátnom nem szabad.
(Szabadban élek)
A művelt és érzékeny Nadányi Zoltán nehezen viselte el a provinciális „Újfalu” kicsinyes mindennapjait. Életének és költészetének mégis a bihari táj volt az egyik ihletője, meghatározó színtere. A
Piripócsnak elnevezett alföldi „faluváros”-ról szatirikus életképeket és jellemrajzokat rögzítő versciklusában ironikusan, másutt többnyire panaszos rezignációval írja:
Tovább akartunk menni. Én a tengert
ígértem és Párist, nem a falut.
Tovább akartunk menni. Nehezen telt
a tél. Minden fényesség ránkaludt.
De a tavasz mégis csak ittmarasztal,
Vigasztal és marasztal.
(Ittmaradtunk)
A vidékiről városba vágyódó Nadányi verseiből, különösképp pedig „A testőr” néhány mondattal
felvázolt portréjából mégis kihallató, - bár halkabban és visszafogottabban - a „magyar Ugar” és Párizs között „föl-földobott kő”-ként hánykódó Ady Endre vallomása:
Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.
(A föl-földobott kő)
Csak mindezek ismeretében érthetjük meg „A testőr” utolsó két szakaszát. Szabó Magda szerint az
utolsó négy sor már nem is része a rég halott, bár eszméi révén halhatatlanná lett Bessenyei előtt tisztelgő sírbeszédnek, ez már Nadányi önmagát bíztató, önmagát erősítő üzenete:
Bizony, utolsó szalmaszál,
bizony, fuldoklik, aki él.
De aki több a többinél,
e szalmaszállal partra száll.
Ám ez a 80 év előtt leírt üzenet több ennél: örökérvényű művészi hitvallás, amely nekünk, az utókornak is szól. Nadányi Zoltán - anélkül, hogy versében a „hazaszeretet”, a „szolgálat” vagy a „küldetés” szót leírta volna, - a nemzet és a szülőföld iránti elkötelezettségről és hűségről, az alkotó munka megtartó erejéről tett hitet - példát adóan, sanyarú körülmények között is, mindhalálig.
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BAKÓ ENDRE
Sorok Horváth Lajosról*
Az 1920-as, 1930-as években jó néhány paraszti sorban élő fiatalember verseket, novellákat kezdett írni, és
jelentkezett velük különböző lapoknál. Hogy az egyre terebélyesedő népi mozgalmon belül megkülönböztessék
őket az értelmiségből származó népi íróktól, a "mezítlábasok" elnevezést ragasztották rájuk. Az ország minden
részén támadtak ilyen mezítlábas írók, de sehol sem anynyian, mint Biharban, a Sárréten. Ennek okát már több
tanulmányban próbáltuk felderíteni, most csak annyit,
hogy az országos átlagnál is kegyetlenebb népsors, a
művelődési igények, a tehetségből áradó önmegvalósítás
szándéka egyként motiválta a megszólalókat. Gondoljunk csak arra, hogy Szabó Pál Biharugráról, Sinka István a bihari pusztákról, majd Vésztőről, Költő Nagy Imre Sárrétudvariból, Hegyesi János Füzesgyarmatról adott
jelt arról, hogy létezik. S ez csak a jéghegy csúcsa. Ma
már jószerint nem emlegetik a bojti K. Pető Sándort, akiről azt írta Nadányi Zoltán, hogy regényének tündéri
részletei vannak, a bakonszegi Z. Horváth Piroskát, a
dancsházai Horváth Lajost, hogy a többiekről, legalább
10-15 rendszeres bihari verselőről most ne is beszéljünk.
Horváth Lajos portréja
Szabó Pál az 1940-ben, a budapesti Vígadóban rendezett
parasztírók estjén azt mondta, hogy legalább 500 rendszeresen írogató parasztembert tartanak nyilván
országszerte. Ők Veres Péter találó megállapítása szerint nem is az irodalom, hanem a szociológia
terrénumába tartoznak. Pedig legtöbbjüknek nem a tehetsége hiányzott, hanem életkörülményeik voltak mostohák, elszigeteltségük, nyomorúságuk ólomsúlyai lehúzták őket, s nem tudtak felszárnyalni.
Nem tudott felszárnyalni Horváth Lajos sem, pedig ő közel volt hozzá, hiszen kb. ötven verse napvilágot látott, zömmel a Zsirkay-féle Magyar Faluban, és a Bihar c. újságban, legtöbbször Sinka István
és Nagy Imre verseinek szomszédságában. Horváth Lajos tudta, hogy mindketten különb költők, mint
ő, ezért minden irigykedés nélkül követte figyelemmel barátai pályáját. Különösen Nagy Imre állt a
szívéhez közel, akit a Sárrét legszebb hangú pacsirtájának tartott. Ott volt Sérrétudvariban akkor is,
amikor átadták neki a Magyar Falu bronztulipánját. Vele rendszeresen könyvet cserélt és levelezett,
és gyakran személyesen is találkozott. De felkereste Sinkát is Vésztőn, méghozzá gyalogszerrel.
Horváth Lajos, saját vallomása szerint a háborús élmények hatására kezdett verselni, Petőfi, Reviczky és Ady költészetének ismeretében. A háború borzalmai érlelték gondolkodó emberré. Gondolatait olykor versben, olykor a publicisztika műfajában fejezte. ki. Az 1930-as években már nevezetes
ember lett a tájon, Kállai Gyula előbb "Költő" Nagy Imrét látogatta meg Sárrétudvariban, majd őt is
felkereste szerény falusi otthonában. Tapasztalatait megírta egy szociográfiai riportban, ami a Bihar
vármegye monográfiájában jelent meg. "A földműves sors másik bihari megtestesítője a dancsházai
Horváth Lajos. Szintén költő. Földtelen zsellér gyermeke. Az elemi iskola elvégzése után megkezdődött életében a kétkezi munka korszaka: a harmados kapálás, a részes aratás, a vályog- és téglavetés
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és napszámba járás a váradi hegyen. Olvasásra, továbbképzésre csak a vasárnap nyújtott alkalmat.
Amikor Pesten pályajavításoknál dolgozott, minden szombat este vett egy napilapot és egy szépirodalmi lapot. Társai ezért sokat gúnyolták. De Horváth Lajos tűrte. Érezte, hogy ő már magasan áll a
csúfolódók hada fölött. A Vasárnapi Újságot olvasta, s az Ady versek bűvkörébe került. A világháború új életet, új embereket láttatott meg vele. Hazajött, nemzetőr lett és írt. Első igazi jó versét 1923ban írta Petőfi születésének 100 éves jubileumára. Ezt a Magyar Falu leközölte. Ettől kezdve sűrűn
írogatott több budapesti hírlapba A Magyar Falu szerkesztősége 1930 őszén meglátogatta dancsházai
kis házában, amelynek udvarából 11 község tornyát lehet látni. Zsirkay János a karácsonyi szám vezércikkét róla írta. Úgy látszott, költői pályájának ívelését semmi sem zavarja. Minden jel arra mutatott, hogy a költő egy magasabb síkon, a sajtó nyilvánosságán keresztül kapcsolódik bele a közösség
életébe. De a Magyar Falu megszűnt. Új publicitást keresni pedig Dancsházáról igen nehéz. Idegrendszerét családi bajok is őrölték. (…)"
Kállai cikke azért is fontos, mert életrajzi mozzanatokat tartalmaz, amelyből megtudjuk, hogy
Horváth Lajos 1923-ban írta első versét, majd egy magasabb síkon, a sajtó nyilvánosságán keresztül
kapcsolódott bele a közösség életébe. Felolvasó esteket tartott Bihartordán, Nagyrábén és
Dancsházán. Kállai így fejezte be riportját: "Nagy Imre, Horváth Lajos és Pethő Sándor a haldokló
bihari népszellem utolsó megszállottjai. Mint egy és ugyanazon örökség letéteményesei igen gyakran
vándorútra kelnek, hogy felkeressék egymást."
Zsirkay János vezércikket írt róla, de ennél a forrásnál fontosabb, hogy Oláh Gábor is megismerte
és megörökítette Naplóiban. Horváth Lajos ugyanis egy szép napon Debrecenben termett, s felkereste
az embergyűlölő Kar utcai remetét. "A minap meglepett egy parasztember, Horváth Lajos dancsházai
földművelő, ötvenéves. Éppen ebédeltem, mikor bekopogott. Minden áron látni akart, mert a legtöbb
könyvemet ismeri, sokat meg is vett belőlük; s a Szabó Dezső tavalyi kis füzetében rólam is van valami. 'Hadd lássam már, milyen ember ez az Oláh Gábor.' Megnézett. És hamarosan kutyafuttában,
felolvasta két kis versét, a zsebéből előrántott zsíros noteszéből. Jó vers mind a kettő. A formája
ügyes és modern, nem népi forma. Nagyon szeretem Adyt - mondja. Szeretné megvenni a kötetét, de
nincs rá 5 pengője. Sokat szeretett volna velem beszélni, különösen a verseit rendbe bemutatni, de én
kettévágtam a lobogóját, hírtelen dedikáltam neki Két testvér regényemet, s a kezébe nyomtam. Mehetsz komám, engem vár a leves. Még hadarva mondott valamit Szabó Pálról, a regényíró parasztról,
és Sinka Istvánról, a versíró szolgalegényről. Olvassa, járatja Németh László folyóiratát, a Tanút. Dicséri. Ez nagyon meglepett. Hiszen nehéz, tudományos cikkekkel van tele. Remek alkotás a magyar
paraszt. Igazán a legjobbat onnan, tőle várhatjuk. Horváth uram aztán ellépett. Megígérte, hogy még
úgyis felkeres. (…)
Horváth Lajos 1945 utáni tevékenységéről kevés konkrétumot tudunk, de annyi bizonyos, hogy
néhány évig új reményekkel feltöltve cselekvően benne élt a falusi élet sűrűjében. Az E. betű a neve
előtt ragadvány, s Elnököt jelent. Pedig már elmúlt hatvan éves, minthogy 1885. augusztus 24-én született, így kevés ideje maradt arra, hogy egészségesen szolgálja közösséget. A csalódások is kedvét
szegték, ő paraszti demokráciát, önigazgatást remélt és nem diktatúrát. Amikor e sorok írója 1966ban felkereste, a betegség már ágyba döntötte. Szűcs Sándor, a Sárrét nagy krónikása hívta fel rá a figyelmemet, mondván, igen derék ember. Örülök, hogy kis riportom ma már életrajzi dokumentumnak számít, de elszomorít, amit évekkel később János fiától tudtam meg, hogy egy állítólagos néprajzi gyűjtővel, aki megszabadította tulipános katonaládájától, üzent nekem, hogy szívesen tollba mondaná élete történetét, élményeit, küzdelmeit, de ezt az üzenetet nem kaptam meg. 1968-ban halt meg,
halálhírét is késve tudtam meg.
* A 120 éve Bihardancsházán született parasztköltőre, E. Horváth Lajosra emlékeztek október 22-én a községben. Kocsis
Csaba író bemutatta a Bihari Füzetek új számát, mely a bihari költő verseiből ad válogatást, Bagosi Sándor polgármester köszöntötte az ünnepség részvevőit, és megemlékezett az 1956-os forradalomról. E. Horváth Lajos költői és közéleti munkásságát
Péter Imre helytörténész és Bakó Endre irodalomtörténész méltatta. Kiss Gábor helyi képviselő, Hegedűsné Török Ildikó és
Szigeti Varga Viola pedagógus verssel idézte meg a költőt. Az évforduló alkalmával emléktáblát avattak a polgármesteri hivatal falán, amelyet Bagosi Sándor és a parasztköltő fia, Horváth Kálmán leplezett le.
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MAGYARI MÁRTA - PETROVSZKI ILDIKÓ
Népművészeti örökségünk a Déri Múzeumban
A debreceni Déri Múzeum néprajzi gyűjteménytára közel 25 ezer tárgyat számlál. A gyűjteménytár jelenlegi formájának, arányainak kialakulása több mint száz éven át tartó gyűjtemény
gyarapítási, gyűjtemény építési folyamat eredménye. E folyamatban a tudatos válogatás és a véletlenszerűen felbukkanó lehetőségek megragadása egyaránt jellemző.
A XX. század elején a múzeum néprajzi gyűjteményébe hiszen ekkor még kizárólag városi múzeum - elsősorban
olyan tárgyak kerültek, amelyek a debreceni cívisek, kézművesek tárgyi kultúráját reprezentálták. Zoltai Lajos következetesen gyűjtötte a kézműipari együtteseket (a kézművesek termékeit és szerszámait), ezen túl a debreceni és a
nádudvari kerámiából kialakított kollekció is szisztematikus
gyűjtőmunkára utal. Ecsedi István munkásságának eredményeként a hortobágyi pásztorélet, valamint a tiszántúli halászat és vadfogás tárgyi világával tágult a gyűjtemény. Az
1930-as évek végéig a néprajzi tárgyak több mint 90 százaléka Debrecen város közigazgatási területéről, illetve közvetlen környezetéből származik, a fennmaradó hányad pedig
érzékletesen jelzi a város gazdasági és kulturális kapcsolatainak irányát, amely elsősorban a tágabb alföldi régió, illetve
Erdély felé mutat.
Alapvető és hosszú távra szóló változást jelentett a debreceni Déri Múzeum néprajzi gyűjteménytárának életében az,
hogy 1938-ban Déri György népművészeti magángyűjteményét Debrecen városának ajándékozta. Hatására megváltozott a gyűjteménytáron belül az egyes tárgycsoportok tematikai aránya, hiszen jelentősen megnövekedett a népművéDebreceni késtok a Déri Múzeum
gyűjteményéből (V.1937.29.)
szeti tárgyak száma, ezentúl földrajzi határa is kiszélesedett.
Déri György tüzér ezredes gyűjteményének első darabjait
még az 1900-as évek elején, nagyszebeni állomáshelyén szerezte be, innen származik az erdélyi
szász és a habán kerámiák nagy része. Később a Dunántúlon, Győrben letelepedve folytatta a
gyűjtőmunkát, tudatosan építette gyűjteményét. Budapestre költözve az 1920-as évek végétől
rendszeresen tanulmányozta a nagy múzeumok kiállításait és állandó kapcsolatban volt a korszak
legtekintélyesebb néprajztudósaival. Ezek hatására gyűjtő tevékenysége egyre elmélyültebbé vált,
igyekezett gyűjteményét megközelítően teljessé tenni. Törekedett arra, hogy egy-egy jellegzetes
néprajzi tájegységet a legjellemzőbbnek gondolt tárgyi világon keresztül - népviselet, bútorok, sajátos díszítő technikájú reprezentatív, ünnepi használatra szánt tárgyak - tudjon megragadni.
Gyűjteménye minden egyes darabjáról pontos leírást készített és azokat szakszerűen csoportosította. Térképlapokon is rögzítette gyűjteményének földrajzi kiterjedését, elsősorban a továbbfejlesztés szándékával.
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Angyalházi só-, illetve paprikatartó a Déri Múzeum gyűjteményéből (V.1925.47.)

Az 1930-as évek végén érlelődött meg a gondolat Déri Györgyben, hogy népművészeti gyűjteményét egy nagyobb városnak ajándékozza, valószínűleg bátyjának példája is hozzájárult ahhoz, hogy
Debrecen mellett döntött. Déri Frigyes - a debreceni múzeum névadója - 1921-ben ajándékozta Debrecen városának értékes antik, távol-keleti iparművészeti, képzőművészeti, numizmatikai és fegyver
gyűjteményét. Déri György népművészeti tárgyai szerencsésen egészítik ki fivére gyűjteményét, hiszen ez néprajzi tárgyakat nem tartalmazott, csupán a 350 lapból álló színes néprajzi grafikai albumban kívánta hitelesen - a kor jeles képzőművészei számára a megörökítendő témákat néprajztudósok
jelölték ki - bemutatni a népéletet. Déri György gyűjteményét azzal a feltétellel ajándékozta a városnak, hogy önálló múzeumi egységként kezelve, állandó bemutatásáról gondoskodik.
Déri György ezredes néprajzi gyűjteményében 2131 tételszámon 2318 darab népművészeti tárgy
szerepel. Ezek a tárgyak határozottan elkülönülő tematikus csoportokra oszlanak, a legnagyobb
egységet a viselet együttesek és viselet darabok alkotják (35%). Ugyancsak jelentős számú kerámia
tartozik a gyűjteménybe (25%), a díszített, népművészeti értékkel bíró háztartási eszközök aránya
ennél kisebb (12%). A házberendezés és a bútor számaránya, darabszámot tekintve ugyan nem nagy,
de mivel nagy kiterjedésű, kiemelkedő értékű tárgyak ezek a gyűjtemény szerkezetében mégis
domináns a jelenlétük (6%). Ugyanez mondható el a textíliákról is, melyek között szintén számos
igen értékes darab található. Az állattartás és a pásztorművészet körébe sorolható tárgyak, a
szokásokhoz kapcsolódó és a szakrális tárgyak, valamint az üveg és ón edények közel hasonló
részarányban vannak jelen (5-5%).
A gyűjtemény egészében a tárgyak földrajzi megoszlása a történeti Magyarország nagytájai között
viszonylag egyenletesnek mondható. Déri György népművészeti gyűjteményének valamivel több,
mint egy harmada származik a Dunántúlról, kicsivel kevesebb, mint egyharmad pedig az Alföldről és
Észak-Magyarországról, részben a Felvidékről. Érdekes, hogy bár hangsúlyos az erdélyi anyag, s a
gyűjtemény első darabjai is innen származnak, mégis számarányát tekintve ez a legkisebb (12%).
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Déri György gyűjteményének kiemelkedő értékű darabjai a döntően a XVIII. századból és a XIX. század első
feléből származó dunántúli és felvidéki valamint erdélyi
szász és székely régi stílusú hímzések, lepedőszélek, párnavégek. A gyűjtemény egyik legteljesebb egysége a kerámia kollekció, hiszen ez szinte minden számottevő
fazekasközpontból őriz emlékanyagot. Ezeket még értékesebbé teszi a rajtuk gyakran megjelenő datálás és a különböző feliratok. A pásztorfaragások közül kiemelkednek azok a somogyi, a XIX. század első feléből származó
kisméretű tárgyak, amelyeken míves spanyolozott díszítés látható. A bútorok között több darabból álló
tárgyegyüttesek, szobaberendezések nem találhatóak, viszont mindegyik jelentős egyedi értékkel bír, s a nagyobb
bútorkészítő központok jellegzetességeit mutatja. Néhány
bútordarab pedig kifejezetten kuriózumnak számít, így
többek között az állatfigurákkal díszített nyugat-dunántúli
támlás szék, az áttört háttámlájú palócföldi pad és a vésett
szarvas figurával díszített somogyi ácsolt láda.
1941 őszén került sor Déri György ezredes gyűjteméTúrkevei paprikatartó
nyének nyilvános bemutatására, hosszas előkészítő mun(Déri Gyűjtemény-1608.)
ka után a Déri Múzeum mellett található iskolaépület néhány termében nyílt meg a népművészeti kiállítás. A
gyűjtő eredeti alapkoncepciójához igazodva - ezt a koncepciót a kiállítást a Déri Múzeum részéről
rendező muzeológus, Lükő Gábor is elfogadta - a bemutatás legfontosabb rendszerező elve a tájietnikai csoportosítás volt. Az egyes kisebb egységeket a viseletegyüttesek és a köréjük rendezett, az
adott vidékre jellemző díszes, ünnepi tárgyak (hímzések, bőrmunkák, fafaragások, népi kerámiák valamint kisebb méretű bútordarabok) alkották. Ez a kiállításrendezési elv megfelelt a korabeli gyakorlatnak. Az üveges vitrinek berendezése során a dekorativitás mellett fontos szempont volt a megjelenítés hitelességére való törekvés is. A megjelenítés tudományos hitelét azzal is meg akarták erősíteni,
hogy a bábukat az adott tájegységen élő népcsoport antropológiai karakteréhez igazították. A bábuk
fejét Endrő Margit keramikus művész mintázta meg fotográfiák alapján.
A kiállításhoz készült egy fényképekkel ellátott „vezető” is, amelyben Lükő Gábor igen részletesen és alaposan leírja, ismerteti a kiállítást. A térbeli tagolás is jól követhető, hiszen mindenütt megjelöli, hogy az adott látnivaló melyik teremben (I-IV. terem), vagy a folyosón és hogy szekrényben illetve pódiumon látható. Az ón és az üveg tárgyakat, valamint a habán edényeket iparművészet címszó alatt Lükő Gábor külön terembe rendezte. A nagyobb földrajzi egységeket a következő kifejezésekkel nevezi meg a rendező: Nyugati végek, Alföld és palócság, Dunántúl és Délvidék, Erdély és
Kárpátalja. Ezeken belül a kisebb egységeket bemutató szövegekben gyakori az etnikumra, etnikai
csoportra való utalás, sok esetben az alcímekben is megjelennek az erre vonatkozó kifejezések. A vitrinekben láthatóak voltak: rábaközi, palóc, matyó, kunsági, debreceni, jászsági, egri, gyöngyösi, sárközi, ormánsági, buzsáki, bácskai, baranyai, kalotaszegi, székelyföldi és gyimesi viseletbe öltöztetett
bábuk, valamint a történeti Magyarország területén élő nemzetiségek közül a felvidéki tót, a délszláv,
román, ruszin népviselet.
A második világháború utolsó évében a Déri György ezredes Néprajzi Múzeum kiállítását biztonsági okból kénytelenek voltak a múzeum munkatársai lebontani.
A gyűjtemény tárgyai azóta önálló, lezárt nyilvántartási egységként a Déri Múzeum néprajzi gyűjteménytárába tartoznak. Lezártsága ellenére a gyarapítás az 1940-es évektől kezdve folyamatos, tudatosan vállalt feladata a gyűjteményt gondozó muzeológusoknak. Elsősorban - az alaptematikába illeszkedően - a tárgyak földrajzi eloszlásának fehér foltjait igyekeztek eltüntetni. A legkorábbi kiegé-
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szítő tárgygyűjtéseket még a Déri György ezredes Néprajzi Múzeum kiállításának megnyitása előtt
Lükő Gábor végezte el, 1940-ben máramarosi és észak-erdélyi településeken, 1941-ben pedig Székelyföldön és Gyimesben járt és vásárolt viseletegyütteseket, valamint díszített használati eszközöket.
A későbbiekben a legnagyobb arányban a népviseletek gyarapodtak. Déri György eredeti gyűjteménye közel ötven komplett viseletet tartalmazott, a kiegészítő gyűjtéseknek köszönhetően ma már több
mint száz viseletes bábu lenne felöltöztethető belőle. Teljes viseletegyüttesek kerültek a gyűjteménybe sárközi településekről, egy Tolna megyei német faluból, az igen archaikus női viseletet megőrző
Zoborvidékről, a polgárosult alföldi vidéken szigetszerűen megmaradt gazdag viseletet őrző Ajakról
és a hímzéséről ismert Furtáról. Az erdélyi viseletek palettáját gazdagítva a Fekete-Körös völgyi, kalotaszegi, Gyimes völgyi és moldvai csángó településekről származó gyűjtések érzékeltetni képesek
az egyes viseletcsoportokon belüli variációk gazdagságát. Az egyik legnépesebb, a hagyományait
napjainkig őrző erdélyi településről, Székről az eredeti funkciójukban létező, az élő népviselet működésére rávilágító ruhadarabokat sikerült több időmetszetben, részletes adatolással gyűjteni.
A viseletek mellett a népi kerámia emlékeinek gyűjtése a kevéssé ismert dunántúli és a kisebb erdélyi műhelyek termékeinek felkutatásával folytatódott.
A folyamatos gyarapítás és feldolgozás ellenére Déri György ezredes néprajzi gyűjteményének újrarendezésére, állandó kiállításon történő bemutatására a második világháború vége óta nem nyílott
lehetőség. Csupán a gyűjtemény egyes tematikus egységei kerültek időszaki kiállítások keretében a
múzeumlátogató közönség elé. 1983-ban Varga Gyula rendezett impozáns kiállítást a viseletekből, ez
a tárlat a későbbiekben több hazai és külföldi bemutatót is megért. Ugyancsak több helyszínen bemutatták a gazdagon díszített bőrruhákból és bőrből készült viseletkiegészítőkből összeállított kollekciót.
A népi kerámiákból 1988-ban nyílt egy nagyívű, rendszerező igényű kiállítás.
Ezek a kiállítások is hozzájárultak ahhoz, hogy a szakmabeliek által már korábban is nagyra értékelt gyűjteményre - melynek legkvalitásosabb darabjai már évtizedek óta ismertek a szakmai közvélemény előtt, hiszen népművészeti kiadványokban számos alkalommal publikálásra kerültek - felhívják a szélesebb érdeklődő közönség figyelmét.

SZABADI ISTVÁN
Református levéltárak a kettészakított Biharban a 20. században
Trianon után a Tiszántúli Református Egyházkerületből Romániához került a partiumi és a bánsági
rész Máramarostól le egészen Orsováig 183 anyaegyházban és a hozzájuk tartozó filiákban mintegy
25O.OOO reformátussal. A Trianon okozta sokkhatás után Romániában két lehetőség kínálkozott
az egyház megszervezésére: csatlakozás az Erdélyi Egyházkerülethez vagy önálló kerület létrehozása.
Az utóbbira került sor: 1921-ben kimondták a nagyváradi székhelyű Királyhágómelléki Református
Egyházkerület megalakulását, 1922. februárjában beiktatták hivatalába első püspökét, Sulyok István
volt bihari esperest. A román állam részéről csak 1926-ban történt meg az egyházkerület elismerése.
A Tiszántúli Egyházkerületből átkerült nyolc egyházmegyéből hat alakult, név szerint a nagybányai
(19 egyházközség), a nagykárolyi (16), az érmelléki (34), a bihari (3O), a nagyszalontai (29) és a
bánsági (25). Az új kerület püspöki hivatala a nagyvárad-újvárosi parókia épületében működött 1936ig, amikor elkészült a püspöki palota, és a királyhágómelléki kerület gyarapodásnak indult levéltári
anyaga is ide került át, átélve számtalan, a levéltári anyagra nézve általában is veszedelmes költözése
közül az első vándorlását. Az iratanyag kezelésében, rendezésében és mentésében a két háború között
meghatározó szerepe volt Csernák Béla esperes, kerületi főjegyzőnek.
Az első és második bécsi döntés következtében a Kárpátalja és a Királyhágómellék reformátusságának zöme visszakerült az anyaországhoz, ideiglenes egyházkerületeik működése megszűnt, egyházközségeik pedig 1942. január 1-től hivatalosan is újra a Tiszántúli Református Egyházkerület testébe épültek be.
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A Tiszántúli Református Egyházkerületnek ekkor Révész Imre volt a püspöke. Révészről ma is
köztudott, hogy kiváló egyháztörténész volt, de nagyszerű levéltáros is: közvetlenül püspökké választása előtt, 1936-1938 között ő vezette a tiszántúli egyházkerületi levéltárat. A két háború között kedvező feltételek között folyt a munka, a levéltárban két levéltári tiszt és általában hat levéltári írnok tevékenykedett. Az 1938-ra elkészült levéltári úrmutató alapján a kerületi közgyűlés
meghatározta "A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltári ügyrendjét és kezelési szabályzatát". Révész alatt a visszacsatolt területeken is ennek az elvei érvényesültek.
A volt királyhágómelléki egyházkerület iratainak elhelyezése egy ideig kérdéses volt. 1941.
decemberében több levélváltás történt Révész Imre és Sulyok István között. Sulyok így írt: "Pár
nap még és a királyhágómelléki egyházkerület az egyházi törvény rendelkezése szerint megszűnik, bár a likvidálás folyamatban van, mégis amennyiben ezidőszerint megállapítani nem tudom,
hogy mikor nyer befejezést, - a munka nyugodt folytatása céljából kérdésbe kell tennem méltóságod előtt, hogy az irattárt teljes egészében, vagy pedig bizonyos részletekben méltóztatik-é átszolgáltatni? ... az a tiszteletteljes véleményem, hogy maradjanak azon a helyen, ahol ma vannak". Révész ezzel egyetértett válaszában: "A királyhágómelléki egyházkerületi irattár átszolgáltatásának kérdését egyelőre teljesen Főtiszteletűséged bölcs belátására bízom...", pár nap múlva
mégis a következő döntést hozza: "A visszacsatolt területeket személy és tárgyi tekintetben érdeklő ügyek lehető zavarmentes továbbvitelének biztosítása elkerülhetetlenül szükségessé teszi,
hogy a megszűnt kárpátaljai és a királyhágómelléki egyházkerület püspöki hivatalainak teljes irattára áttétessék a tiszántúli egyházkerület püspöki hivatalához...... Csernák Béla volt egyházkerületi főjegyző urat felkérem és megbízom azzal, hogy a királyhágómelléki egyházkerület visszacsatolt részének a püspöki hivatalban ott kezelt ügyiratait és az ezekkel kapcsolatban lévő rendtartási
könyveket (iktató, betűsoros, postakönyv, stb.) megfelelőnek látszó módon áttenni szíveskedjék".
A mai napig a debreceni egyházkerületi levéltárban lévő iratanyag összetételéből látható, hogy
az áttételre a fenti módon került sor. Ugyanis míg a püspöki hivatal iktatói Debrecenben vannak,
a hivatalban keletkezett iratok tetemes része Nagyváradon maradt, érdekes helyzet elé állítva azt
a néhány mai kutatót, aki a királyhágómellék két háború közötti történetével szeretne foglalkozni.
Noha Debrecenben az iratok darabszintű rendezése, jelzetelése rég megtörtént, elővigyázatosságból még az 1984-es Kormos László-féle levéltárismertetőben is csak a fond megnevezésével találkozunk. A királyhágómelléki egyházkerület 1919-1941 közötti iratai 86 kötetből és 195 dobozból állnak, azaz mintegy harminc folyómétert tesznek ki. Az anyag egyik legértékesebb része a 13
folyóméternyi betűrendes egyházközségi irat- és adattár. A negyvenes évek elején szükségessé
vált a visszakerült egyházmegyék levéltárai állapotának felmérése. Ezt lényegében Révész Imre
levéltáros ismeretekkel is felvértezett tanítványi köre végezte el. Kéziratban maradt ránk Nóbik
József jelentése a nagyaszalontai egyházmegyéből: "Az 1941 évi Levéltári Útmutató pontos áttanulmányozás után kezdtem hozzá a munkához. Amikor a szekrények tartalmát is kiürítettük s
magam előtt láttam azt az óriási tömegű, össze-vissza kevert iratcsomót, vállalkozásom emberfelettinek látszott. Csupán azt kell megjegyezzem, amit Makó Pál tanító úrtól tudtam meg, hogy a
megszállás alatt ezeket az iratokat feldúlták, egy sarokba és a szekrények tetejére hányták, már
tüzelni is kezdték, amikor az egyik segédlelkész azokat behányta a szekrényekbe. Végeredménybe hat szekrényből került elő az iratanyag. A rendezésnél lehetőleg alkalmazkodtam az Utasításhoz. Tárgyi, időrendi és ahol szükséges volt, alaki csoportosítába vettem. Bizony itt nem sok
nyomát találtam a régi tervszerű rendezésnek. Sokszor még véletlenül sem volt egymás mellett
két összetartozó irat, vagy jegyzőkönyv, évkönyv, stb. Nagyon megnehezítette a munkát, hogy
közé volt keverve a gyülekezet irat és levéltára is. A százezernyi iratot darabonként kellett megállapítani, hogy hova is tartozik". Az érmelléki egyházmegye levéltáráról Sass Kálmán készített beszámolót (ez utóbbi, más beszámolókhoz hasonlóan, nyomtatásban is megjelent az Egyháztörténet című folyóiratban, 1945-ben). A jelentés kitér arra az állandó és ma sem megoldott problémára, mely szerint az esperes személyének változásával az egyházmegye levéltára is mindig az éppen hivatalba lévő esperes parókiájára költözik, s ez az állandó költözés az iratokra nézve óriási
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veszélyt jelent. A nem megfelelő tárolás is együtt jár a gyakori költözéssel (a levéltárat igen
gyakran a templom magtárnak is használt szobájában vagy portikusában helyezték el), s egy-egy
esperesi parókia leégése gyakran eredményezte a felbecsülhetetlen értékű iratok pusztulását,
ahogy történt ez a beregi egyházmegyében a 19. század elején, vagy az említett Érmelléken 1784ben. Sass Kálmán beszámolója szerint az érmelléki egyházmegye 192O utáni húsz évének anyagából csak a trianoni határokon belül maradt öt egyházközség iratai vannak meg ("A román megszállás alatti idők iratanyagának nagy része hiányzik a levéltárból. Minden jel arra mutat, hogy a
nyugállományba vonuló esperes magánlevelezésének nagy részével együtt a levéltár anyaga is a
kemencébe került").
Révész Imre gondosságának köszönhetően a negyvenes években, azaz a háborús események
árnyékában készült egyházmegyei levéltári jelentések zöme ma is a kutatás rendelkezésére állnak.
1944-ben a Tiszántúlt nemcsak az orosz hadsereg szállta meg, hanem az őket követő Maniu és
Vlagyimirescu bandái, valamint nagy létszámú román reguláris erő, meg sem várva az 1947. februárjában újra ránk parancsolt békediktátumot. Az egyházigazgatást illetően a volt
királyhágómellék továbbra is Révész Imrét ismerte el püspökének. Noha Bihar megye román
prefectusa közölte, hogy visszaáll minden a maga 194O augusztusa előtti rendjébe s így a nagyváradi református egyházkerületnek is folytatnia kell éveken át szünetelő működését, Csernák Béla mint Révész Imre megbízottja járt el például a lelkészek és tisztviselők purifikálása ügyében.
Csermák 1945. május 31-én még így írt Révész Imrének: "Midőn alulírott egyházkerületi tanácsbíró, mint a volt nagyváradi egyházkerület lelkészi főjegyzője, a trianoni vonalon innen eső bihari, érmelléki, nagykárolyi, szatmári, nagybányai, máramarosugocsai egyházmegyék és intézmények felett Főtiszteletűséged helyetteseképen a közigazgatással járó teendőket átveszem, abban a
reményben cselekszem ezt, hogy a megbízatást rövidesen visszaadhatom a tiszántúli egyházkerület Elnökségének". Ferenczy Károly egyházkerületi főjegyző 1945 júniusában a trianoni határokon túl eső egyházközségeket látogatta végig, és jelentést tett a kerület elnöksége felé. Leírja,
hogy a román kultuszminisztériumnak a "nagyváradi református püspökségtől" adatokat követelő
leveleire Soós István egyházkerületi tanácsbíró válaszképpen rendszeresen azt közli, hogy egyfelől ilyen egyházkerület ezidő szerint nincs és mandátuma sincs senkinek az intézkedések megtételére. Az államsegély folyósitása miatt szükségesnek látja Ferenczy törvényes képviselők kiküldését. Délerdélyről is vannak információi: Nemes Elemér, a bánsági egyházmegye esperese egyházi
testület nélkül, diktatórikusan kormányoz, bukaresti utasítások hivatkozva. Az ingó vagyonok
tömeges elkobzásával kapcsolatban megjegyzi: rövid időn belül egész tömegében jóformán még a
rajtavalóból is ki lesz forgatva és mindenétől meg lesz fosztva a magyarság, elsősorban pedig az
állami szolgálatban állott tisztviselők és alkalmazottak.
A háború és a megszállás okozta pusztításokról Révész Imre körlevelében áttekintő képet kért
az egyházközségektől, egyházmegyéktől. A jelentésekből ma már a történeti irodalomból is feltárt képet kapunk az emberek elhurcolásáról, az atrocitásokról, amelyek a trianoni vonalon túl eső
reformátusságból talán a beregieket és máramaros-ugocsaikat érintette a legmélyebben. Egyházi,
iskolai irattárak, levéltárak, anyakönyvek állapotáról 165 egyházközség küldött be jelentést.
Ezekből 1O9-ben a károsodás csekély, 53-ban súlyos. Az anyakönyvek vagy azok legnagyobb része megsemmisült vagy eltűnt 16 egyházközségben, a levéltár elpusztult 7 egyházközségben, a
többiben károsodott. A történelmi helyzet kényszerűsége folytán ismét hivatalosan is darabjaira
hullott a Tiszántúli Egyházkerület: 1946-ben megalakult a Nagyváradi Református Egyházkerület
(ennek püspöke előbb rövid ideig az idős Csernák Béla, majd Arday Aladár lett.
A két csonka - Tiszántúli és Nagyváradi - kerület központi levéltáraiban egyformán anarchikus
állapotok uralkodtak. Debrecenben a Református Kollégium adott otthont már 1823 óta az egyházkerületi levéltárnak. A levéltár helyiségeit 1944-ben előbb a németek, majd az oroszok foglalták le katonai kórház céljára. Ekkor már Nagy Sándor volt a levéltáros, aki több jelentésében leírja, hogy a sebtében történt költöztetés során, s az újabb, összesen öt alkalommal való átszállításokkor a kötegek jó része szétesett, a kerületi levéltár anyag teljesen összekeveredett a vele együtt
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őrzött kollégiumi iratanyaggal. Mikor 1945 őszén megtekinthette, az iratokat halomba ömlesztve
találta, azok csak 1947 tavaszán kerülhettek vissza az eredeti helyiségekbe, de a 70 köbméternyi
anyag további ömlesztett állapotban várta sorsát. Nagy Sándor még 1950- ben is azt írta a Levéltárak Országos Központjának, hogy "anyagáról ez idő szerint még kimerítő és rendszeres képet
adni nem lehet... A rendezés közel négy év óta szakadatlanul folyik, s némely iratsorozat nem és
időrend szerint már használható állapotban és rendben van", úgymint a kerületi jegyzőkönyvek,
számadási okmányok, püspökök, gondnokok iratai, díjlevelek, iktatókönyvek, naplók, egyházlátogatási jegyzőkönyve (ezek a mai állomány tíz százalékát teszik csak ki!). A rendezéssel párhuzamosan katalógus készült, ilyen előzőleg nem volt, vagy az irathalmazban lappang -ahogy Nagy
Sándor fogalmazott, aki a rendezést magát is a padlón kezdte meg, bútorzatot csak a negyvenes
49-5O körül kapott. 1951-április 1-ig egyedül dolgozott (gondoljunk a háború előtti két levéltárosra és hat írnokra), majd kapott két segéderőt, de hármójuk munkaideje csak együtt volt heti 36
óra. Nagyon sok irat kallódott társintézményekben illetve magánszemélyeknél, így a kerület legrégebbi jegyzőkönyvei az egyházmegyéivel együtt a teológiai akadémián voltak, a debreceni
egyházmegyei anyag egy része megsemmisült, más része Sárándon hányódott, protokollumok, vizitációs jegyzőkönyvek professzori hagyatékokban hevertek, a máramarosszigeti líceum 1918ban Magyarországra került levéltári anyaga a püspöki hivatalban várta sorsát ládákba csomagoltan (máig rejtély, hogy miért került az Árpád-kori, Anjou-kori oklevelek tucatjait tartalmazó, több
száz darabból álló gyűjtemény a Nagykönyvtár kézirattárának állományába, s miért kell katalogizálatlanul ott lennie ma is).
A rendezés, pontosabban a helyreállítás az 1950-es években folyamatosan bővülő lehetőségek
között haladt. Az állami szakmai felügyelet itt jótékony hatást gyakorolt, s az 1950-60-as években
a rendezés olyan szintig jutott, hogy az iratanyagról segédletként levéltári leltárak készültek, a
megfelelő tárolás, jóllehet fapolcokon, de biztosítva volt, s az egyházkerület elnökségének szorgalmazása mellett sor került számos egyházmegyei történeti értékű irat, protocollum beszállítására. 1969-ben nyilvánította a művelődésügyi miniszter szaklevéltárrá, 1973-ban Kormos László
igazgatói kinevezésével kezdődően pedig új korszak kezdődött az egyházkerületi levéltár életében. Szakszerűen megtörtént az iratanyag fondokba, állagokba rendezése, 1976-ra elkészült a
fondjegyzék, 1984-ben pedig az egyházkerületi és kollégiumi levéltár ismertetője, amelyet a teljes szakma elismeréssel fogadott, s példaértékűnek ítélt.
A Nagyváradi, illetve 199O-től ismét Királyhágómelléki Református Egyházkerület levéltára,
ahogy említettem, 1936-ban a püspöki palotában nyert elhelyezést. Ezt az épületet azonban 1952ben a kommunista állam kisajátította, 1962-ben erőszakkal a tulajdonjogot is megszerzi reá, a levéltár pedig a hivatallal együtt visszaköltözik a nagyvárad-újvárosi parókiára. De mindezek előtt
az egyházmegyékben, egyházközségekben lévő levéltári anyagra is igyekezett rátenni a kezét az
állam, 1947-48-ban az anyakönyveket gyűjtik be elébb a néptanácsok, azaz a helyi önkormányzatok, innen kerülnek az állami gyűjtőlevéltárakba. Pusztulásukról legendák keringenek, az tény,
hogy ha meg is van túlnyomó részük, használatuk finoman szólva erősen korlátozott. Nem tudni,
nem jártak-e jobban azok az egyházközségek, amelyek anyakönyveiket különféle utakon Magyarországra menekítették, hiszen ez utóbbiak ma is használhatóak, hozzáférhetőek. 1969-70-ben
a nagyváradi egyházkerületi levéltárból is kiemelik az értékesebb okiratokat, adományleveleket,
jegyzőkönyveket, amit hiába kérne és kér vissza bármely egyházi intézmény is.
A királyhágómelléki kerületi levéltár életében a fentiek ellenére vagy azzal együtt pozitívumot
is hoztak az 1960-as évek, ugyanis Eszenyei Gyula a román állami rendeletek nyomán elkészítette a levéltár két egységének iratjegyzékét. Egyik a "Királyhágómelléki református püspökség levéltári leltára 1920-1943", a másik "A lugosi református püspökhelyettesi hivatal levéltárának leltára 1923-1949" címet viseli. Sajnos az úgynevezett csoportokba osztott iratok leírása darabszám
szerint történik (pl. az elsőként említett iratjegyzék 15.054 lapot ír le 24 év 59 csoportján belül),
és ma már, a levéltár azóta történt többszöri felforgatása miatt ne használható, más segédlet pedig
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nincs. A két iratjegyzék mellett az 1966-ot megelőző három év alatt, megintcsak Eszenyei Gyula
irányításával, nyolc egyházmegye 222 egyházközsége készítette el levéltári leltárát, s küldte el a
kerületi levéltárba. Ezek nagy szerencsénkre ma is megvannak. Eszenyei tervezte az összes levéltári anyag - tehát a különböző ügyosztályok asztalfiókjainak, szekrényeinek, iratgyűjtőinek egyesítését, irattári tervet készített, valamint az egyházközségek számára külön rendezési tervet a
levéltári test kialakításához, évenkénti majd tárgy szerinti csoportosításához, iratjegyzék készítéséhez, palliumozáshoz, s a rendezett anyag későbbi kezeléséhez. Hogy mennyire valósultak meg
elképzelései, nem tudni, de ma azoknak nem sok nyomát lehet már találni.
1973-ban az egyházi hivatalnokokból és világi levéltárosokból alakult Közös Bizottságok utasítást adtak ki az egyházközségi és az egyházmegyei levéltárakban-irattárakban lévő úgynevezett
"idegen anyagok" összeírására, amelyek sorsáról a rendelet szerint később döntöttek volna. Az intézkedés nagy ellenkezést váltott ki (Pl. a szatmárnémeti lelkész ekkor írja Eszenyei Gyulának:
Most jön ez az illető - Tóth László állami levéltárigazgató - és ritka szemtelen hangon ad utasításokat és amint az írásból kitűnik, oly méretű munkákat ír elő, hogy végezzük el július 31-ig,
amely legalább egy évet vesz igénybe" - s hivatkozik arra, hogy a levéltárat 1971-ben Bántó Bálint már rendezte. Mindenesetre az egész kerületből csupán négy egyházközség tett jelentést idegen levéltári anyagról. Ennek ellenére egy 1977-es törvényerejű rendelet után újra nagyobb
mennyiségű egyházi anyag került állami levéltárak raktáraiba.
A megmaradt iratok, mintegy 120 folyóméternyi anyag nemrégen új helyre költözött, a
Partiumi Egyetem épületébe, és elsősorban magyarországi pályázati támogatásból sikerült megfelelő módon berendezni a helyiségeket. 2000 óta Fazakas Márta levéltáros vezetésével kiváló
szakmai munka folyik, és elkezdődött iratmentés céljából egyes egyházközségi iratanyagok beszállítása és rendezése is.

KOLOZSVÁRI ISTVÁN
A Füzesgyarmati Tájház kovácsműhelyének megújulásáról
Folyóiratunk munkatársai, illetve a Sárrét és környékének múltja, egykori népélete iránt érdeklődő olvasói számára bizonyára ismerősen cseng a már több, mint 30 éve működő füzesgyarmati
Csánki Dezső Honismereti Egyesület neve, illetve az általuk létrehozott és azóta is működtetett
Füzesgyarmati Tájház, hiszen működésükről az Egyesület alapító elnöke, Borbíró Lajos helytörténeti kutató több ízben is beszámolt helyi érdekeltségű kiadványokban (Füzesgyarmati Helytörténeti Füzetek), a Békés Megyei Hírlap, valamint a Honismeret folyóirat hasábjain, és a honismereti akadémiákon egyaránt. Tevékenységüket 1972 óta végzik szervezetten, előbb a helyi könyvtárban tartottak összejöveteleket, majd a tárgygyűjtés elkezdése után a művelődési ház helyiségeit, padlását vették igénybe. Első kiállításuk „Őseink hagyatéka” címmel 1973 augusztusában rendezték, mely sikerén felbuzdulva a szakkör tagjai állandó kiállítóhely kialakítását kezdték szorgalmazni. Ennek folytán vásárolták meg a Simonyi utca 1. szám alatti ingatlant, ahol aztán sor kerülhetett a tájház kialakítására. Az első szoba és a konyha enteriőrként került berendezésre, a hátsó szobában vitrines-tablós helytörténeti kiállítás található. A melléképületek raktárként funkcionálnak, mely szerepüktől egyre nehezebb mentesíteni azokat, hiszen napjainkig intenzív tárgymentés, tárgygyűjtés folyik, és az összegyűlt anyag elhelyezésére egyéb lehetőség még nem adódott.
Ezeket követi mintegy külön kiállítási egységként egy helyben megőrzött kovácsműhely berendezésének, használati tárgyainak, illetve a szintén helyben megmaradt kovácstermékeknek a
bemutatása. A műhelyt az 1890-es években építette id. Giszmán József, ebből az időből származik
a fújtató, a munkaasztal és az üllő. Fogadott fia, ifj. Giszmán (Gidai) József az 1940-es években
vette át apja műhelyét, a ma megtekinthető szerszámok zömét már ő szerezte be, illetve a kiállított készítmények egésze az ő munkája. Ő szintén fogadott fiának, Gidai Szabó Lászlónak adta
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tovább a mesterséget és a műhelyt, 1966-ban, akinek 1978-ig volt a birtokában. A kiállítás így
hűen bemutatja a kovácsmesterség tárgyi világát három generáció, és szűk száz év viszonylatában. Ez külön értéket is jelent, hiszen a mesterség ilyen ívű bemutatása országosan is ritkaságszámba megy. A néprajztudomány kézművesség-kutatásaiban is sokáig mostohagyermekként kezelte a kovácsmesterséget. Elsőként Bodgál Ferenc vállalkozott - Borsodban - az 1960-as években rendszerező gyűjtőmunka elvégzésére.1 Váratlan halála után azonban nem akadt jelentkező az
ilyen irányú kutatások folytatására. Még kevésbé jelent meg a színen olyan kutató, aki a kovácsmesterség, a népi vasművesség vizsgálatát országos kérdéssé, feladattá szélesítette volna - ahogyan ezt Bodgál Ferenc is tervezte.2 Hogy a szakemberek figyelmét a terület további kutatása
mégis elkerülte, talán annak tudható be, hogy a tsz-rendszer kiépülésétől, illetve a mezőgazdaság
gépesítésétől kezdődően lényegében visszavonulóban van a kovácsmesterség. Akik pedig ma is
folytatják, új eljárásokat, technológiai folyamatokat, korszerű eszközöket alkalmaznak, melyek
egyre inkább kiszorítják a hagyományos kovácsolást. Az alapműveletek és legfontosabb szerszámok azonban évszázadok óta változatlanok, mivel a modern eszközökkel nem - vagy csak részben - helyettesíthetők.
A kovácsmesterség kutatásának, a még élő emlékezet lejegyzésének, valamint a gyakorolt eljárások és eszközkészletek számbavételének és lehetőség szerinti bemutatásának ma is nagy jelentősége van. E téren is nagy lehetőségek rejlenek a füzesgyarmati műhely, és utolsó kovácsa esetében, hiszen a teljes eszközkészlet mellett az eredeti tudás- és élménytár rendelkezésre áll.
A kiállítás kapcsán gyakorlatilag egyetlen komplex tematikus egységről beszélhetünk, mivel a
kovácsmesterség eszköztárának egésze az eredeti helyén kerül bemutatásra. Ezen belül elkülönítve kapnak helyet a kiállított készítmények. Ezek elhelyezésére a műhelyen belül a munkaasztalon
került sor, mivel azon - néhány darabtól eltekintve - semmilyen szerszámot nem tároltak, a folyamatos munkához szabadon kellett állnia. Ezen belül két kisebb egységet különíthetünk el, félkész- és késztermékeket.
Megtalálható valamennyi rögzített tartozék (fújtató, tönkőre erősített szarvasüllő, munkaasztal,
állványos kézifúró, 2 db szerszámfogas, fali akasztó, ill. fali fogóállvány), mozgatható berendezési tárgy (vasaló- vagy patkolószék, vizes köszörű, lóca, illetve a kalapácsok és üllőbetétek tárolására szolgáló rámaszék), valamint a kéziszerszámok (54 darab - 12 különböző funkcióra bontható
- kézikalapács, 32 darab /6 típusba sorolható/ tüzifogó, 11 darab különböző funkciójú üllőbetét,
1-1 simító, lyukasztó domborító és erező nyeles szerszám, 6 db nyelesgömbölyítő, 3 db
nyelesvágó, 2 db mérőszalag, 5 doboz - különböző méretű - kovács-, ill. patkószeg, 1-1 db pataszedő fogó, szegszedő fogó, pataszedő ráspoly, szegcsonkhúzó reszelő, talpkiszedő kés, patafaragó kés, szegcsonkvágó, pataigazító körző /cirkli/, 3db. kül. méretű mentetvágó. A tűztér környékén 1-1 db. tűzpiszka, tűzilapát, pamacs, víztartály, kézi vasfűrész, 3 láda szén. Az udavaron álló,
de a műhelyhez tartozó patkolókellékek: 1 db patkolóbak, 4 db. ráfhúzó, 1 db lókaloda, 1 db pipa,
1 db korlát, stb.) E részletes felsorolással külön is hangsúlyozni szeretnénk a műhely értékességét, hiszen az ennyire egységes, ráadásul egy az egyben, eredeti helyszínen megőrzött és bemutatott kovácsanyag valóban kuriózumnak számít manapság. Próbálkozásokról, kísérletekről van tudomásunk, de sokszor a legbiztatóbb előjelek dacára sem valósul az meg. Legelrettentőbb példaként említhetnénk a közeli Hencida esetét, ahol egy a XIX. század második harmadában épült
műhelyt és annak teljes tárgyi anyagát hozták rendbe, sőt restaurálták a Bihari Múzeum munkatársai, ám a többszöri betörések miatt a távol élő tulajdonosok bezárták a „kiállítást”, mi több a
műhely tárgyait is elvitték. Azóta a helyiség lényegében lomtárként funkcionál. Természetesen
akadnak azonban elöljáró példák is, gondoljunk csak Verpelétre, vagy a szintén bihari Álmosdra.

19

Rámaszék, háttérben a fújtatóval

A füzesgyarmati kovácsműhely mint kiállítási egység 1978-tól, a tájház megnyitásától lényegében
az abszolút „in situ” típust testesítette meg, hiszen gyakorlatilag abban a formában és állapotban került kiállításra, ahogy azt az utolsó ott dolgozó mester hagyta. Később az egyesület tagjai fontos megőrző munkát hajtottak végre a tárgyak megtisztításával és egyfajta leltárba vételével.3 Ennek fontosságát szemléletesebben hangsúlyozhatjuk a fent említett hencidai eset felemlegetésével. Néhány pozitív kivételtől eltekintve általánosságban elmondható, hogy tájházaink, illetve az ilyen jellegű szakirányú, zömmel falusi, kisvárosi kiállítóhelyeink általános problémája az ott összegyűjtött, kiállított tárgyak leltározottságának, egyáltalán valamiféle nyilvántartásba vételének a hiánya. Ezeken belül ráadásul külön problémát jelentenek a különféle mesterségek műhelyei, eszközkészletei, hiszen azok
különösen speciális tudást igényelnek. A megyei, egyáltalán a centralizált múzeumi szervezetek napja
leáldozóban van, a helyi önkormányzati fenntartásban működtetett, viszont akár területileg is illetékesnek tekinthető tájmúzeumok kapacitása viszont sok esetben a saját helyi anyag feldolgozására sem
elegendő, így a sokak által összegyűjtött tájházi és egyéb specifikus tárgyegyüttesek rendkívül értékes, ám ismeretlen szigetekként jelennek meg a honi muzeológia terepén. Az pedig valóban nagyon
ritka, hogy egy kiállítóhely akár helyben lakó, akár valahonnan odajáró szakmai vezetővel rendelkezzen. A 2002-ben megalakult Magyarországi Tájházak Szövetsége lényegében ennek az elszigeteltségnek a feloldására, általános megismerésükre és megismertetésükre lenne hivatott, ám a fiatal szervezet - mely nem titkoltan arra törekszik, hogy a ritkaságszámba menő magyarországi tájházhálózatot
a Világörökség részévé soroltassa - módszerei és a kapcsolatrendszerek még kiforratlanok. Az előjelek viszont biztatóak lehetnek, hiszen alulról szerveződő együttműködések, és az ezek nyomán meginduló szakmai munkafolyamatok már több helyen jelentkeznek. Ennek egyik bázisa az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, melynek vezetője, Szonda István már évek óta szervez néprajzi táborokat egyetemi hallgatók részére, melyek résztvevői aktív gyűjtő és feldolgozó munkát végeznek.
Lényegében e kezdeményezés vonzataként került megrendezésre Füzesgyarmaton is az első ilyen
tábor még 2001-ben, amikor is a tájház tisztaszobájának feldolgozására, illetve a kiállítás finomítására került sor.
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A legutóbbi alkalommal a kovácsműhely anyagának
feldolgozása történt meg. A munkát a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének néhány hallgatója végezte
ugyancsak Szonda István, illetve a korábban már említett „utolsó kovács”, G. Szabó László szakmai irányításával. Sor került az egység megtisztítására, a műhelybe
nem illő tárgyak kiválogatására, illetve kovácsmesterünk jóvoltából a még hiányzóak pótlására. Ezt követően a csoport elvégezte az állagmegóvást, szükség esetén
a lehetőségek szerinti restaurálásra is sor került. A tárgyak ezután végleges leltárba kerültek, ahol mind az
irodalmi, mind pedig a helyben használt megnevezésük
fel lett tüntetve. A tárgyakról alapos leírás is készült, így
teljes egészében kutathatóvá és értékelhetővé vált az
anyag. Végül valamennyi tárgy a helyére került az első
bekezdésekben már ismertetett módon. A résztvevők sorát gazdagították a budapesti Bokréta Lakásotthon növendékei Árkus Péter vezetésével - aki nem mellesleg a
dévaványai Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény korábbi kiváló vezetője - akik szintén jelentős részt vállaltak a feldolgozómunkában, megismerkedve közben anA felújított műhely ünnepélyes megnyitójának pilnak fogásaival, valamint ízelítőt kaptak a falusi társadalanatai
lom egy szeletéből a kovácsmesterség, illetve annak
egykoron a faluközösségen belüli szerepének megismerésével. Így bátran elmondhatjuk, hogy a néprajzi-muzeológiai munka mellett gazdag és eredményes honismereti-közművelődési tevékenység is
dúsította a tábor tevékenységét.
A munka feltételeit a helyi Önkormányzat biztosította, akiket ezúton is köszönet és elismerés illet,
hiszen felismerve a munka jelentőségét országosan is példát mutattak az értékmegőrzés iránti felelős
elkötelezettségükről. Legyen ez végszó azok számára is, akik még csak most kezdenek ilyen tevékenységbe, de főleg azoknak, akik eddig nem szembesültek azzal, mekkora kincs is van a birtokukban, és mekkora felelősség a kezükben. Akár országos hálózatról, akár helyi kezdeményezésről is legyen szó, nagyon fontos, hogy valamennyi ehhez hasonló értékünk valódi közkinccsé, ezáltal pedig
mihamarabb a világörökség részévé válhasson.
Jegyzetek:
1. Bodgál F.: 1966. 3-12.
2. Kivételt képez kiváló monografikus feldolgozásával Buczkó József. Ld.: Buczkó J. 1994.
3. Szarkáné Bíró P.: 1992. 14.
Irodalom:
Bodgál Ferenc: Néprajzi gyűjtés Borsodban. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai IV. 1966. 3-12.
Buczkó József: Kovácsmesterség Hajdúnánáson. Folklór és Etnográfia 79. Debrecen, 1994.
Szarkáné Bíró Piroska: Füzesgyarmat - Tájház. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 442. 1992.

NOVÁK LÁSZLÓ FERENC
Nyolcvan éves az Arany János Társaság
Az 1867-es kiegyezést követően a polgári átalakulás következményeként jelentős társadalmi
változások következtek be Magyarországon. Átszervezték a közigazgatást, s nagy hangsúly helyeződött a társadalmi szervezetek kialakítására. Ennek talán legfontosabb célja volt az, hogy az
ifjúság, a társadalom egésze vallási, erkölcsi, művelődési tekintetben szervezett legyen, s azt a
hatóságok ellenőrzésük alatt tarthassák. A XIX. század végén gomba módra szaporodtak az egy-
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letek, olvasókörök, egyesületek. Érdekességként
szükséges megemlíteni, hogy Nagykőrösön ezek sorában elsőként alakult meg 1867-ben az Izraelita
Nőegylet.
Az olvasókörök, egyletek jelentették a fő művelődési tevékenységet, a már meglévő Úri Kaszinó
mellett. Arany János 1882-ben bekövetkezett halála
után a hálás tanítványok lépéseket tettek Arany
szellemiségének intézményesített formában történő
őrzésére, azonban egy Arany-szoba 1911-ben létrehozásán - meg Stróbl Alajos szobrának külső pénzügyi támogatással történő felavatásán - kívül egyéb
nem történt.
Az első világháború után, a széles látókörű,
nagyműveltségű polgármester, Dr. Dezső Kázmér
szívügyének tekintette a nagykőrösi kultúra felkarolását, s ennek érdekében tett indítványt az Arany
János Társaság alapítására, amelynek alakuló ülését
1925. március 22-én tartották. Dezső Kázmér alapítóbeszédében elmondotta, „Nagykőrös város társadalma egy nagy jelentőségű kulturális munkának
megalakításához szükséges lépésre határozta el magát, ez a lépés a kultúrának Arany János szelleméArany János ülő portréja
ben való kiépítése, fejlesztése. Nagykőrös város társadalma, amely a nemzeti kultúrára minden időben
tettekkel is áldozott, felérzékelte azt a hiányt már évtizedek óta, pótolni igyekezett, ez volt Arany János szellemében egy társaság megalapítása, amely
Arany János szellemében lesz hivatva minden közművelődést támogatni, és tagjait arra serkenteni, hogy az irodalom és művészetek terén a magyar kultúrát, elsősorban a helybeli kultúrát fokozza. A város érezte azt, hogy amióta Arany halhatatlan szelleme elhagyta városunk falait, igyekeznie kell ezt a társaságot összehozni… Városi szempontból nézve a dolgot, szüksége van városunk
fejlődésének ilyen kultúrtemplomokra… minden város annyit ér, amennyit adnak kultúrájára. Elsősorban nem az fontos, hogy palotasorok emelkedjenek, ne a külső szépségekre adjunk, elsősorban legyen meg városunk belső szépsége, először ápoljuk és minél erősebbé tegyük azt a kultúrát,
amelyet eleink már 500 év óta ápolnak…”
Megalakult az Arany János Társaság. A 19 alapítótag között szerepelt Bordács Szilárd ügyvéd,
Gál Ambrus, D. Halász Gyula földbirtokos, Gáll Dezső kormányfőtanácsos, Jalsoviczky Sándor
ny. államtitkár, Patonay Dezső ref. lelkész, a Nagykőrösi Ipartestület, a Nagykőrösi Közgazdasági
Bank. A rendes tagok közül 31 volt helyi, és 25 vidéki, a pártolótagok száma 151. A tiszteletbeli
tagok között találjuk a nagykőrösi születésű Bakoss Tibor, a gödöllői Nagy Sándor festőművészt,
Bárd Miklós, Herczeg Ferenc Kozma Andor, Rákosi Jenő írót, Juhász Gyula, Szabolcska Mihály
költőt, Bartók Béla, Kodály Zoltán , Kéri-Szántó Imre, Tarnay Alajos zeneművészeti főiskolai tanárt, Dr. Pap Károly egyetemi tanárt, Stróbl Alajos, Zala György szobrászművészt, Vojnovich
Gézát. Megválasztották a tisztikart. Az Elnök: Benkó Imre, Alelnök: Inárcsi Farkas László, Főtitkár: Gaál László, Titkár: Törös László, Könyvtáros: Osváth Ferenc, Pénztáros: Schneider Mátyás,
Ellenőr: Bazsó Lajos, Háznagy: Györe János. A három tagú számvizsgáló bizottság elnöke Olasz
Imre. A Választmány 14 tagból állt, köztük Dezső Kázmér polgármester, Danóczy Antal, Joó Imre, Váczy Ferenc gimnáziumi és főiskolai tanárok, Patonay Dezső ref. lelkész.
Az alapításhoz kapcsolódó iratok - mint hivatalos polgármesteri iratok - megőrződtek a Városi
Levéltárban. Sajnos azonban, a Társaság működésével kapcsolatos iratok elkallódtak, hollétükről
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nincsen tudomásunk. Csak reményünk lehet abban, hogy a Dr. Törös László-féle hagyatékban
legalább egy részük megőrződött.
Az Arany János Társaság első korszaka 1925-től 1949-ig tartott. A Társaság
életéről, különböző rendezvényeiről, kiadványairól az Évkönyve számol be, s ez
számunkra a legfontosabb forrás dokumentum. I-XVIII. kötete jelent meg 1925
és 1943 között. A kétévenként megjelenő
évkönyvet a Társaság főtitkára szerkesztette, így Gaál László 1925-1927, Dr.
Törös László 1927-1939, Dr. Jablonczay
Pethes Géza 1939-1943 között. Az Évkönyvek beszámolnak a Társaság hivatalos működéséről, a közgyűlésekről, amelyeken az elnök tartott megnyitó beszédet, elhangzott a titkári jelentés, amely
beszámol a társaság életéről, közgyűlés
elé került a pénzügyi helyzet. Az évkönyvekben helyet kaptak a különböző
rendezvényeken elhangzott előadások,
megemlékezések, valamint a felolvasott
versek. Rendszerint a Társaság tagjai tartottak felolvasó üléseket, s az ő dolgozataik kerültek az évkönyvek hasábjaira is.
Az első kötet beszámol az 1925-1926.
év történetéről, arról, hogy közfelkiáltással választották meg a rendes tagokat és
tisztikart, Benkó Imre elnök megtartotta
elnöki székfoglalóját, amelyben említette
Az egykori nagykőrösi huszárlaktanya, ma az Arany János Múze„Arany János tanársága Nagykőrösön” c.
um kapuzata
munkáját, s azt, a város mily nagy kegyelettel őrzi nagy költő emlékét. Az üdvözletek sora hangzott el ekkor: a kultuszminiszter üdvözletét dr. Jalsoviczky károly min. tanácsos, a debreceni egyetem, a debreceni Csokonai Kör
üdvözletét dr. Papp Károly egyetemi tanár, a szegedi Dugonics Társaságét Juhász Gyula költő
tolmácsolta, a Képzőművészeti Egyesület nevében Zala György mondott köszöntőt. Az első évkönyvben kapott helyet Benkó Imrének Helmeczi Istvánról, Bárd Miklósnak Arany professzor úrról, Vojnovich Gézának Gyulai Pálról, Váczy Ferencnek Szigeti Warga Jánosról, Osváth Ferencnek Jókai Mór emlékezetéről szóló írása, valamint a nagykőrösi születésű, Gödöllőn élő festőművész és író Remsey Jenő György költeményei. Az 1926. évben Rákosi Jenő (Sipilusz) tartott felolvasást. Az 1930-31. évi VI. kötet Lampérth Géza, Danóczy Antal, Patonay Dezső írásai mellett
Törös László „Sárvári Pál, Arany János professzora” című tanulmányát is közölte Áprily Lajos
költeményeivel együtt. A VII. kötetben Ravasz László ref. püspök „Goethe és világa” címmel közölt tanulmányt, a Gödöllői Művésztelep kiválósága - a szecesszió jeles képviselője - Nagy Sándor „Hogyan festenek az írók?” címmel tartott előadását tartalmazta. Az 1939-ben megjelent
XIV. kötet Törös László és Juhász Béla Kölcsey dolgozatait jelentette meg, Márton Barna karnagy „Az elnémult hárfa” címmel tartott előadását adja közre. Az 1941-42-es XVII. kötet tartalmazza Dezső Kázmér írását a „népzene-társaság” Nemzeti Színházbeli szerepléséről, Szigethy
Ferenc és Arday Aladár Arany Jánosról szóló dolgozatait. Dorozsmai János „Mesék” címmel közölt írást, Nánási Miklós „A mérgező irodalom” címmel írt dolgozatot.
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Az Arany János Társaság önálló kiadványokat is megjelentetett, köztük
Szabó László költeményeit. érdekességként említem meg, hogy Dorozsmai
János „Mesék, aforizmák” c. kötete
Sopronban, az Arany János Társaság
Kiadványaként jelent meg 1943-ban.
Göde Lajos társasági elnök írt hozzá
előszót.
A XVIII. kötet 1943-ban jelent meg,
ebben „Az év története” c. fejezetben
írja Dr. Törös László alelnök: „Főtitkárunk: dr. Pethes Béla súlyos betegen
feküdt, mikor előző Évkönyvünket
nyilvánosságra bocsátottuk, Gondos
kezét nélkülözte ez a hagyományos kiadványunk… Biztatott a reménység
bennünket, hogy ebben az évben kedvezőbb helyzetben leszünk, s bár az
előző évi közgyűlésünkön nem lehetett
jelen, az év történetét műár ő írhatja
meg, és szerkesztheti meg Évkönyvünket. A zivatarosan vágtat idők azonban
más helyzet elé állítottak bennünket:
sok szeretettel és figyelemmel összegyűjtött anyagát még nyomdába adhatta,… a szerkesztés sok pepecselésselgonddal járó munkáját már nem végezhette: felettes hatóságának parancsa
egyik nagy városunk rendőrsége élére
állította...
mi csak annyit jegyzünk meg
A nagykőrösi régi Városháza
itt, hogy mélyen fájlaljuk eltávozását.
Másfél évtizede együtt volt velünk jóban-rosszban, diadalokban és nehézségekben, éreztük, hogy
szíve együtt dobok velünk az Arany szellemének szolgálatában…”
A főtitkár eltávozása egyben azt is jelentette, hogy vége szakadt az Arany János Társaság
nagyszerű évkönyv-sorozatának. Ebben nyilvánvalóan nem csak az anyagi helyzet, hanem a vészterhes politikai helyzet is közrejátszott: a világháború válsága, az ember és anyagi erők végsőkig
történő kihasználása, az 1944. esztendő végén bekövetkezett sorsdöntő változás, a háború végkifejlete.
A háború utáni állapotokról, a társaság működéséről alig tudunk valamit. A politikában bekövetkezett változás nem kedvezett a társasági életnek, különösen nem Arany Jánosnak, a nemzet
halhatatlan költője kultuszának ápolása vonatkozásban. Az 1947-es hatalomátvétel előre vetítette
a szomorú jövőt. A kommunista hatalom 1949-ben belügyminiszteri rendelettel szüntette meg
Magyarországon az egyesületeket, társasságokat, így az Arany János Társaságot is. Megszűnt a
társasági élet Nagykőrösön. Mint sokszor a történelem folyamán, az Arany János Gimnázium jelentette a mentsvárat a nemzeti kultúránk ápolása terén, s ebben Dr. Törös Lászlónak vannak elévülhetetlen érdemei. Arany János kikerült a tankönyvekből, de Nagykőrösön tanították továbbra
is életművét. A Városi Múzeumban 1953-ban nyitotta meg a kiváló Arany-kutató Keresztury Dezső az „Arany emlékkiállítást”, amelyen a hivatalosság közönyét mellőzve, megmentve a kultúra
tisztességét, Törös tanár úr megjelent tanítványaival, s biztosította a kiállítás méltóságát, Arany
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János megbecsültségét - emlékezik vissza a tudós akadémikus Dr. Törös László sírjánál mondott
beszédében.
Nagykőrösön Arany kultuszának ápolója a gimnázium és a múzeum volt az 1950-es években.
A gimnázium falai között nyílt meg 1957-ben az Arany Emlékmúzeum, amelynek kiállítását a Petőfi Irodalmi Múzeum szakemberei rendezték. Jelentős változás 1968-ban következett be.

Arany János szülőháza Nagyszalontán
Dr. Balanyi Béla levéltári kutatásai nyomán 1968-ban jelölték meg Nagykőrös - és mellette
Cegléd és Kecskemét - várossá alakulásának 600. évfordulóját. Nagy Lajos királyunk oklevelében
szerepel először „oppidum seu villarum”-ként Nagykőrös. Az ünnepi felbuzdulás vezetett ahhoz a
gondolathoz, hogy újra kell alapítani, illetve meg kell újítani az Arany János Társaság működését.
Az alakuló ülésre 1969. március 25-én került sor. Dr. Nánási Miklós főiskolai tanár köszöntötte a
megjelenteket, akik között volt Darvas József az Írószövetség elnöke, aki egyidejűleg meghirdette
az „Olvasó Népért” mozgalmat. Elfogadták a Társaság alapszabályát. A társaság célját a következőkben fogalmazták meg: „az Arany kultusz ébrentartása és fejlesztése, különös tekintettel Arany
nagykőrösi tanárságára, tártársai emlékének ápolására, a nagykőrösi irodalomtörténet számontartására: általában a szocializmus építésének segítése az olvasóközönség és a társaság tagjai világnézeti és művészeti fejlődésének előmozdításával”. Nyilvánvaló, az utóbbi kitételek azt szolgálták, hogy mint „politikailag megbízható” társaság megkapja a működéshez szükséges engedélyt.
Az alakuló ülésen megválasztották a tisztikart. Az elnök Dr. Törös László gimnáziumi tanár,
Arany kutató, a helyettes elnök Dr. Ruttner Béla szülész főorvos, jeles irodalombarát - első Nobel-díjasunk Szentgyörgyi Albert professzor közeli barátja is -, a titkár Tóth Tibor gimnáziumi
igazgatóhelyettes, a pénztáros Fazekas Istvánné, a jegyző Soós Sándorné, választmányi tagnak
Dr. Nánási Miklóst, Csikay Pált, Karai Lászlót és Rácz Józsefet választották meg. A tisztikar
1975-ig maradt funkcióban. Dr. Törös Lászlót örökös tiszteletbeli elnöknek választották, a társaság elnöke Tóth Tibor, a titkára Tatai István lett. Újabb átalakulás 1978-ban következett be:
1978-ban Tóth Tibor elnökletével a tisztikar lemondott. Dr. Novák Lászlót kérte fel a városvezetés, akit a közgyűlés 1978. június 12-én megválasztott elnöknek. A Társaság háttérintézménye ettől kezdve az Arany János Múzeum, amely tudományos intézmény alapvető feladatai közé tartozik - többek között - az Arany-kultusz, Nagykőröshöz fűződő irodalmi hagyományok kutatása,
ápolása is.
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Az új megválasztott vezetőségben az elnök Dr. Novák László, a titkár Fekete István, a pénztáros Tóth István lett. Negyed évszázad alatt természetesen történtek kisebb változások, személyi
vonatkozásban is. A Társaság módosította alapszabályát, amelyben rögzítésre került, hogy „Irodalmi és Tudományos Társaság”. Az elköltözések miatt személycserék is bekövetkeztek. A 2005.
október 26-án tartott közgyűlés határozata szerint Dr. Dávid István került a vezetőségbe Dr. Szász
László helyére, tagok továbbá Dr. Feldmájer Lídia, Dr. Kovács Gábor, Dr. Novákné Dr.
Plesovszki Zsuzsanna. Az elnök Dr. Novák László, az alelnök Benkéné Szigeti Márta, a titkár
Gyóni Ilona, a pénztáros Apró Zoltánné.
A Társaság híven az alapító okiratban kitűzött célokhoz, Arany János kultuszát,
és egyéb irodalmi hagyományokat ápol,
tudományos fórumokat tart, felolvasóüléseket, tanácskozásokat, illetve konferenciákat rendez. Néhányat szükséges kiemelnünk ezekből. Az újra alapítás évében - a nagykőrösi kötődésű - Sípos Gyula költő mutatkozott be, Áprily Lajos emlékülésen Jancsó Adrienn - Jékely Zoltán
felesége, a menye - működött közre, Dr.
Szépe György nyelvész tartott előadást
Aranyról, Kovács István zeneszerző mutatkozott be, Dr. Czine Mihály tartott
előadást Veress Péter, Váci Mihály, Szabó Pál írókról. Czine Mihály más alkalommal is tartott előadást. Emlékezetes
volt az 1979-es esztendő, amikor Móricz
Zsigmond centenáriumi emlékülést rendezett a Társaság, s Czine Mihály tartott
előadást, Bánffy György előadóművész
működött közre. Az ELTE Egyetemi
Színpada is műsorral lépett fel. A Móra
Centenárium alkalmából Dr. Fazekas István irodalomtörténész - a félegyházi Kiskun Múzeum igazgatója - tartott előadást. Dr. Kosáry Domokos történész II.
Rákóczi Ferencről, Dr. Bona Gábor hadtörténész az 1848/49-es szabadságharc nagykőrösi tisztjeiről, Dr. Orosz László irodalomtörténész
Katona József kutató, Dr. Keresztury Dezső akadémikus, Dr. Tolnay Gábor, Dr. Németh G. Béla,
Dr. Sáfrán Györgyi, Dr. Szörényi László, Dr. Korompay H. János Arany-kutatók, Dr. Erdélyi Ilona és Zsuzsanna - Erdélyi János leszármazottai - irodalomtörténész és folklorista, Dr. Grétsy
László nyelvész, Dr. Szász László irodalomtörténész, Dr. Vásáry István orientalista Kőrösi
Csoma Sándor kutató, Dr. Szabó László néprajzkutató, Dr. Szabó Attila levéltáros történész fordultak meg többek között előadóként az Arany Társaság rendezvényein. Raffai Sarolta író önálló
estje volt 1978-ban, Bartis Ferenc 1991-ben, Czakó Gábor író 1994-ben. szerepelt vendégként
Nagykőrösön. Latinovics Zoltán (1875, 1976), Keres Emil (1975), Darvas Iván, Sellei Zoltán
(1982, 1986), Bodor Tibor (1977), Gombos Katalin (1971), Sinkovics imre (1971), Mensáros
László (1973, 1975,), Bálint András (1973) előadóművészek léptek fel önálló esten vagy működtek közre. Zenei rendezvényekre is sorkerült. Herczeg Hajna a gregoriánról beszélt 2003-ban,
Arany János nagyszalontai ülőszobra
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ugyancsak ő tartott előadást 2004-ben a himnusz műfajának keletkezéséről. Hartyányi Piroska
zenetanár Arany János népdal és H. Kiss Áron népi játék gyűjtéséről beszélt. Ugyancsak ő tartott
2005-ben zenés irodalmi estet a 60 éve elhunyt Bartók Béla tiszteletére. Az elmúlt évtizedekben
Farkas Péter, Dr. Böőr László, Dr. Szász László, Mészáros László, Dr. Jenei Tóth Annamária, dr.
Novák László Ferenc társasági tagok tartottak történeti, néprajzi irodalomtörténeti előadásokat a
felolvasóüléseken.
Az Arany János Társaság több alkalommal rendezett - együttműködve az Arany János Múzeummal - konferenciákat. Első és emlékezetes konferencia 1982. október közepén volt, Arany János halálának 100. évfordulója emlékére és tiszteletére. Ez a konferencia áttörést jelentett a kor politikai viszonyaiban, mivel úgymond, „halál évfordulót” nem volt ildomos „ünnepelni” szűkebb hazánkban.
Mivel Arany halála az 1956-os forradalom előestjén, október 22-én következett be, a politikai hatalom e napon nem engedélyezte a megemlékezést. A konferencia egy héttel korábban, s az ezen alkalomra a múzeum és társaság által megszervezett Arany János Középiskolai Balladamondó Verseny
pedig egy héttel később kerülhetett megtartásra. A konferenciát támogatta a magyar Irodalomtörténeti
Társaság is, s jelen voltak többek között Tolnay Gábor, Mezei József, Szörényi László, Alexa Károly,
Kulin Ferenc irodalomtörténészek is. Az Arany János Társaság 2001-ben Arany János Nagykőrösre
kerülésének 150. évfordulója emlékére rendezte második konferenciáját. A Németh G. Béla Aranykutató professzor elnökletével tartott tanácskozáson Dr. H. Fehér Katalin szegedi egyetemi kutató,
Dr. Szörényi László az MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatója, Dr. Novák László Ferenc, Zuh
Imre (a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum igazgatója), Dr. Imre László debreceni irodalmár
professzor, Dr. Novákné Plesovszki Zsuzsanna előadásai hangzottak el. 2002-ben újabb konferencia
volt, Arany halálának 120. és Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója tiszteletére, amelyen Dr.
Szörényi László elnökölt, s Dr. Kriza Ildikó, Dr. Pálfi Ágnes, Dr. Korompay H. János, Dr. Egyed
Ákos, Dr. Novák László Ferenc tartottak előadást. Nem irodalmi esemény kapcsán, az 1848/49-es
szabadságharc 150. évfordulója alkalmából, a múzeummal közösen került megrendezésre az az ünnepi tanácskozás, melyen Dr. Bona Gábor és Dr. Szabó László elnökletével hangzottak el előadások.
A Társaság életében jeles esemény történt 1992-ben. Nagyszalonta és Nagykőrös között ikervárosi
kapcsolat jött létre a rendszerváltozást követően. A szalontaiak kérésére a Társaság felkarolta Arany
János szobrának Nagyszalontán történő felállítását, ezért közös összefogással gyűjtés kezdődött, hogy
megteremtődjenek Kiss István szobrászművész alkotása bronzba öntésének feltételei. E fáradozást siker koronázta, s a Társaság elnöke egyben az Arany János igazgatója Dr. Novák László a Pest Megyei Múzeumi szervezet gépkocsijával - némi nehézségek árán, a román hatóságok körülményeskedései miatt - ki tudta szállítani Nagyszalontára, ahol 1992. március 2-án felavatásra került Arany János ülőszobra.
Az Arany János Társaság életében fontos esemény volt 1985-ben az, hogy hosszú szünet, 42 év
után ismét megjelent az Arany János Társaság Évkönyve, annak XIX., majd a XX. és 1992-ben a
XXI-XXII. kötet.
A Társaság működését az elmúlt másfél évtizedben sok tényező érintette hátrányosan. Mindenek
előtt az, hogy az anyagi feltételek erőteljesen romlottak, s ennek tulajdoníthatóan nagyobb pénzöszszeget igénylő rendezvényeket, művészek önálló estjeit nem vehette tervein közé. Közhelynek számít
az, hogy telekommunikáció hátrányosan érinti a társasági életet. Általánosan állapítható meg, hogy
lanyhult az érdeklődés. Ez nem csupán az Arany János Társaságra vonatkoztatható megállapítást, sajnos általánosnak mondható az országban. Jelentős generációváltás következett be. Kihalt a régi vágású úri intelligencia - utolsó jeles tagjai közé tartozott Dezső Kázmérné Miskolczy Erzsébet, Erle néni
-, az értelmiségnek az a rétege, amely nem csupán szívügyének, de egyéni kötelességének is érezte a
Társaság támogatását, általában a kultúra ápolását. Felgyorsult a világ, beszűkült az érdeklődés, noha
a lehetőségek bővültek, kiválóak volnának mindenki számára. Bízva abban, hogy a Társaság évről
évre folytatva munkáját az érdeklődés parazsa állandóan izzik Arany kultusza s a nemzeti kultúránk
ápolásában. Ezt segítik a jövőben megjelenő társasági évkönyvek is. A két évtized múltán reánk
következő 100. évforduló számadásai mindezt erősíthetik meg.
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HÍREK
2005. augusztus 12. A siófoki Kálmán Imre Múzeumban nyílt meg Varga Tamás szobrász-és Varga Mátyás festőművész kiállítása. A kiállító művészek Varga
Imre szobrászművész gyermekei, akik ugyanúgy, mint
édesapjuk - ha más megközelítéssel és látásmóddal is szorosan kötődnek a Tiszántúlhoz, a Hajdúsághoz és
Debrecenhez. A kiállításnyitáson közreműködött Balázs
Árpád polgármester Matyikó Sebestyén József múzeumigazgató és a Siófoki Dalkör Egyesület.

Minisztérium Támogatásával Az író és írónevelő Karácsony Sándor címmel tudományos konferenciát rendezett. Közreműködtek: Pércsiné Balázs Erzsébet, Arnóth
Sándor, Kövendi Dénes, Szűcs László, Medvigy Endre,
Kocsis Csaba, Péter Imre.
*
2005. október 3. A Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centruma, a DOTE Irodalmi Pódiuma rendezésében Boda István költő „Megtérek ímé”
című szerzői estjét tartották meg. Közreműködtek:
Virágh Tibor, Kedves Tamás, Kismarjai Lilla, Hartyáni
Zsuzsanna, Lakatos Róbert.

*
2005. augusztus 26-án nyílt meg a XII. Nyári Vajai
Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása. Közreműködtek: Madarssy György, Tukacs István, Banner Zoltán,
Nagy Boglárka és Nagy Veronika.

*

*

2005. október 5-én a Debreceni Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat és a Déri Múzeum „Együtt Európába”
címen koncertet rendezett, amelyen fellépett az
Arsmuzika Sumen kórus is.

2005. szeptember 9. Rendkívül nagy érdeklődést keltett a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának
Munkácsy-képek Amerikából című (válogatás) Pákh Imre gyűjteményéből c. vendégkiállításának nyitása a Déri
Múzeumban. Közreműködtek: Vargáné Szathmári Ibolya, Koncz Erika, Juhászné Lévai Katalin, Kósa Lajos,
Baskó Zsuzsanna, Pákh Imre, Fodor Éva Irén.

*
2005. október 7-én a siófoki Kálmán Imre Múzeumban nyílt meg Gajdán Zsuzsa hajdúböszörményi festőművész kiállítása; Matyikó Sebestyén József, Virágh
Erzsébet és Tarczi Péter közreműködésével.

*
*
2005. szeptember 9-11-ig tartott a nagyon népszerűvé
vált békési rendezvénysorozata a VII. Madzagfalvi Napok. Az igen gazdag program egyik érdekes és nagy sikert aratott rendezvénye volt ezúttal is az Elszármazottak Találkozója (szeptember 10-én), amely a mostani
hetedszeri megrendezésével nagyban hozzájárult a patriotizmus növeléséhez.

2005. október 11-15. között Bocskai-napokat rendeztek a biharkeresztesi Bocskai István Gimnáziumban. A
gimnázium tanulói elfutottak és elkerékpároztak
Nagykerekibe, ahol megkoszorúzták a Bocskai-szobrot.
A Bocskai-napok programjába szavalóverseny, informatikai vetélkedő, sakkverseny, röplabda és futball
mérkőzés mellett környezetvédelmi vetélkedő is szerepelt.

*
2005. szeptember 17-én A BAZ Megyei Múzeumi
Igazgatóság, a Sátoraljai Kazinczy Múzeum és a Kazinczy Ferenc Társaság Éder Gyula festőművész (18751945) emlékkiállítást rendezett, halálának 60 éves évfordulója alkalmából, amelynek keretében leleplezték
Éder Gyula emléktábláját is.. Egyidejűleg emlékkonferenciát rendeztek Evva András (1805-1888) törvényszéki elnök, születésének 200 éves évfordulója tiszteletére. Közreműködött: Evva József, Fehér József, LakLukács László, Lovas Anett Csilla, Tar Mihály,
Szamosvölgyi Péter, Kováts Dániel, Somogyi Gábor.

*
2005. október 13-án az Országos Műszaki Múzeum
Öntödei Múzeuma, a miskolci Herman Ottó Múzeum és
a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum rendezésében a Kazinczy Ferenc Múzeumban megnyitották Az
öntöttvas dícsérete című időszaki kiállítást. Közreműködtek: Veres László, Sándor József, Lengyelné Kiss
Katalin, Fehér József.
*

*

2005. október 13-14. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, Vaja Nagyközség Önkormányzata, a Vay
Ádám Múzeum és Baráti Köre Thököly Imre fejedelem

2005. szeptember 24-én a Karácsony Sándor Művelődési Társaság (Földes) a Nemzeti Kulturális Örökség

28

halálának 300. évfordulója alkalmából tudományos
ülésszakot rendezett. A tudományos ülésszakhoz több
egyéb rendezvény is társult. Közreműködtek: Kiss Gábor, Dám László, Holló József, Móré Katalin, Köpeczi
Béla, R. Várkonyi Ágnes, Zachar József, Czigány István, Varga János, Tóth Ferenc, Basics Beatrix, Gyulai
Líviusz, Szepes Hédi, Nyakas Miklós, Mészáros Kálmán, Kónya Péter, Ulrich Attila, Seres István, Baráth
Júlia, Molnár Sándor.

*
2005. október 14. Budapesten a Néprajzi Múzeumban
nyílt meg a World Press Photo kiállítás, melyet Bozóki
András, a nemzeti kulturális örökség minisztere nyitott
meg.
*
2005. október 17. A Magyar Tudományos Akadémia
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályán székfoglaló
előadását tartotta Schubert Gabriella, a MTA külső tagja. A székfoglaló előadás címe: A színek jelentősége az
ember tájékozódásában és mindennapi élete szervezésében összehasonlító szemlélet alapján.

*
2005. október 14-én Hajdúdorogon ünnepélyes keretek között leplezték le Györfi Lajos szobrászművész
Bocskai-lovasszobrát. Az ünnepségen közreműködtek:
Kujbus Mihály, Fodor István, Prokai Gábor, Csikos
Sándor és az 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár
Díszalegysége és Zenekara, valamint a Bocskai
Néptáncegyüttes, a Bocskai Népzenei Együttes, a Díjugrató Hagyományőrző és Fogathajtó Közhasznú
Sportegyesület. A nagyméretű reprezentatív Bocskaiszobor állítását támogatta: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

*
2005. október 27-én a Debreceni Egyetem TTK Dékáni Tanácstermében, a KLTE Baráti Köre szervezésében Paládi-Kovács Attila tartott előadást A magyarság
a Kárpát-medencében egy etnográfus szemével címmel.
*

Bocskai-lovasszobor Hajdúdorogon. Györfi Lajos alkotása
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2005. október 18-20-án került sor az ezúttal is három színhelyes Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok
megrendezésére. A levéltári napokat Debrecenben
nyitották meg, a második színhely Biharkeresztes
volt, a harmadik pedig Hajdúböszörmény. Minden
helyen az előadások központi témája a Bocskai szabadságharc különböző kérdéseihez kapcsolódott, illetőleg levéltár-tudományi kérdésekről szólt. Debrecenben közreműködtek: Juhászné Lévai Katalin,
Zádorné Zsoldos Mária, Kelenik József, Dominkovits
Péter, Henzsel Ágota, Oláh Tamás, Jeney-Tóth Annamária és Gorun-Kovács György. Biharkeresztesen
Bakó Endre és Major Zoltán tartott előadást. Hajdúböszörményben Ficsor László, Nyakas Miklós és
Szekeres Gyula szerepeltek. A Levéltári Napok keretében mutatták be az akkor megjelenő Levéltári Évkönyv XXX. kötetét és az Iratok Bocskai István és kora történetéhez című forráskiadványt. A Levéltári
Napokon bemutatkozott a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltár és most először került sor arra, hogy
a Levéltári Napokra levéltári küldöttséget hívtak meg
vendégként. Ezúttal a Hajdú-Bihar Megyei Levéltári
Napok vendégei a Nagyváradi Állami Levéltár küldöttsége volt.

2005. november 10. Budapesten elhunyt Supka Magdolna művészettörténész, akinek fő kutatási témája
Aba-Novák Vilmos életének és művészetének kutatása,
valamint Kohán György festőművész munkásságának
összegyűjtése és elemzése volt. Mindkét tárgyköre
nagymértékben Gyulához és kulturális környezetéhez
kötötte.
*
2005. november 11-én Nyíregyházán elhunyt Dr. Udvari István szlavista egyetemi tanár, aki hihetetlen nagy
erőfeszítésekkel Észak-Kelet-Magyarország települési,
művelődéstörténeti, nyelvészeti és történeti kérdéseivel
a görög katolikus ruszinok expanziójáról és asszimilálódásáról végzett történeti, történeti-néprajzi és nyelvtörténeti kutatásokat. Takács Péter történész, egyetemi
tanár barátjával közösen a XVIII. század végi úrbéri felülvizsgálatakor, az úgynevezett kilenc kérdésre adott
jobbágyválaszok alapján szinte az egész Észak-KeletMagyarország gazdaság, művelődés és történetére vonatkozó nélkülözhetetlen forrásanyagot publikált és
magyarázott.
*

*
2005. november 18. Zsákán a Művelődési Ház és
Könyvtár rendezésében a Kölcsey Ferenc Általános Iskola emeleti társalgójában nyitotta meg a „Bocskai szabadságharc 400. évfordulója” című vándorkiállítást
Gyula Ferencné, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.
*
2005. november 24. A Debreceni Egyetem Néprajzi
Tanszéke, a Déri Múzeum Baráti Köre az MTA DE
Néprajzi Kutatócsoportja rendezésében került sor a
Cultural Awareness: Facing Differences and Similarites
- Cultural Recollection at Range of the Carpathians.
Nemzetközi román-magyar konferencia tartására. A
konferencia nyelve angol és német volt. Közreműködtek: Bartha Elek, Martyin Emília, Biczó Gábor, Farkas
Csilla, Bottyán Katalin, Keményfi Róbert, Kotics József, Marinka Melinda, Flavius Solomon (JaşiMünchen), Cathalina Mihalache (Jaşi), Gabiel Benedek
(Jaşi), Radu Filipescu (Jaşi), Lajos Veronika, Agnieszka
Barszczewska (Lengyelország)

2005. október 23-án nyílt meg a Békési Galériában a
„Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesületé”-nek 14., főleg festők és grafikusok kiállítása.
*
2005. október 26-án a Magyar Néprajzi Társaság a
Néprajzi Múzeumban kezdeményezés-számba menő
rendezvényt tartott A táj- és népkutatás legújabb eredményei címen egy a Táj- és népkutatás ma című bevezető előadás után (Paládi-Kovács Attila) Égető Melinda
Kocsis Gyula: A Jászság társadalma, népessége, gazdálkodása a XVI-XVII. században (2005.); Szilágyi
Miklós pedig Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza (2005) című munkáját mutatta be. Az érdekes rendezvény egy, a Balogh Balázs
vezette kerekasztal-beszélgetéssel zárult.
*
2005. november 7. A Magyar Tudományos Akadémia
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományszakjaink felelőssége címmel konferenciát rendezett. A konferencián
előadásokkal közreműködtek: Andrásfalvy Bertalan,
Bartha Elek, Cserhalmi Zsuzsanna, Honti László, Kontra Miklós, Maróth Miklós, Szovák Kornél.

*
2005. november 24-én kelt az az oklevél, amelyben a
Kultúraközvetítők Társaságának 2005. évi Közgyűlése
arról értesítette Bíró Miklósnét, hogy kimagasló kultúraközvetítő munkássága, magas szakmai felkészültsége
elismeréseként Fehér Rózsa Díjjal jutalmazza, s egyúttal a Kultúraközvetítők Társasága meghívja tagjai közé.
Örvendezve adjuk ezt az eseményt hírül a Rálátásban is,
amelynek megjelentetése, terjesztése körül is Bíró

*
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Lilla, Erdei T. Lilla, Szabó Péter, Nyékhelyi Dorottya,
Valter Ilona, Balázsik Tamás, Lovász Emese, Sípos
Enikő, Jósvainé Dankó Katalin. A konferencia keretében nyitották meg a Rákóczi Múzeumban a Divat a késő reneszánsz-kori Felső Magyarországon című kiállítást (Hegyi Klára).

Miklósnénak elévülhetetlen érdemei vannak. Természetesen a Rálátás szerkesztősége, munkatársai és olvasói
nevében is a legjobbakat kívánva Bíró Miklósnénak ehhez a kitüntetéséhez és a meghívásos tagságához gratulálunk és kívánjuk, hogy kimagasló és minden tekintetben jelentős kulturális munkáját nagyon sokáig eredményesen, sikeresen végezze.

*
2005. december 2. A hajdúszoboszlói Bocskai István
Múzeum galériájában nyílt meg E. Lakatos Aranka
szobrászművész és Szilágyi Imre grafikusművész kiállítása (Szénási Miklós).
*
2005. december 2. A Békési Galériában került sor a
Kiskarácsony - Nagykarácsony című élő népművészeti
kiállítás megnyitására: Bencsik Mária (Öcsöd) gyékény-, csuhé-, szalmafonó; Hegyesi Gáborné (Békés)
virágkötő; Kádár Manyi és Kádár Ferenc (Békéscsaba)
mézeskalácsosok; Körös Vegyipari Kft. (Dévaványa)
aranyozás; Feiglné Csukás Klára könyvkötő munkáiból.
A kiállítást B. Szűcs Irén nyitotta meg.
*
2005. december 2. A Debreceni Egyetem Magyar és
Összahasonlító Irodalomtudományi Intézete Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelye,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Bizottsága Bán Imre Emlékezete címen konferenciát rendezett Bán Imre születésének 100. évfordulója alkalmából, melyet emléktábla leleplezésével nyitottak meg; közreműködtek: Kósa Lajos, Nagy János, Csíkos Sándor. - A konferencián közreműködtek: Bitskey
István, Id. Fekete Károly, Abádi Nagy Zoltán,
Görömbei András, Imre László, Juhász Zsuzsa, Imre
Mihály, Jankovits József, Oláh Szabolcs, Gorilovics Tivadar, Szörényi László, Sárközy Péter, Fekete Csaba.

*
2005. december 1-3. A Magyar Nemzeti Múzeum
Rákóczi Múzeuma, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Művelődéstörténeti és Muzeológiai
Tanszéke rendezésében a X. Sárospataki Reneszánsz
Művelődéstörténeti Konferencia keretében Divat a késő
reneszánsz-kori Felső-Magyarországon című nemzetközi konferencia megrendezésére került sor. Közreműködtek: Gyulai Éva, Basics Beatrix, Péter Katalin,
Ambrus Orsolya, Tamás Edit, Pásztor Emese, Tompos

*
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*
A Rálátás szerkesztősége és munkatársi gárdája
lapunk minden Olvasójának
békés, örömteli karácsonyi ünnepeket és
boldog eredményekben gazdag, sikeres új eszten
esztendőt
dőt kíván.

*
Ez a RÁLÁTÁS VI. évfolyam 4. száma.
Megjelent 2005. december 20-án
*
A Rálátás következő száma, a VII évfolyam 1. száma
2006. március második felében fog megjelenni.
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