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SZABÓ LÁSZLÓ
Adatok a pocsaji Leányvár mondáihoz
1956/57-ben a frissen alakult Tóth Árpád Gimnázium III. osztályos tanulója voltam. A fél évszázados jubileumát ünneplő egykori iskolám kérésére fényképek és írások után nyomoztam régi családi
iratok között, s ekkor bukkantam rá egy kockás füzetben néhány feljegyzésre. Talán nem érdektelen,
ha ezekből néhányat közreadok.
Osztályfőnököm és történelemtanárom a nem rég, nyolcvan éves korában elhunyt Varga Gyula,
Bihar kitűnő kutatója, Kismarja monográfusa volt. Történelmi szakkört szervezett az iskolában, varázslatos egyéniségével az iskola legjobb humán érdeklődésű tanulóit sikerült maga köré gyűjtenie.
Élénk viták során ismerkedtünk meg a történelem kulcskérdéseivel, a Hajdúság és Debrecen szerepével, szóltunk a hivatalos tananyagból hiányzó népi írók műveiről, hallgattunk Kodály-, Bartók-műveket az akkor nagy dolognak számító mikrobarázdás lemezekről. Egy alkalommal megcsillantotta előttünk annak lehetőségét, hogy a tavaszi szünidőben önkéntes ásatási munkásként részt vehetünk a
Déri Múzeum egyik vidéki ásatásán. A III. a. osztály lelkesedése határtalan volt. A pocsaji Leányvár
nevű halmon a múzeum két igen tehetséges ifjú munkatársa és osztályfőnökünk vezetésével az egész
szünetet munkával töltöttük el. Kralovánszky Alán (a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként
hunyt el) és Makkai János (egyik meghatározó egyénisége napjaink régészetének) szigorúan fogott
bennünket, fegyelmezett munkát követelt tőlünk, s közben élvezetes kiselőadásokat tartott a régi idők
embereiről, feltárva előttünk az előkerült leletek titkait. Osztályfőnökünk pedig a falut és határát járta
be velünk, magyarázta a falu, a paraszti élet kézzelfogható, látható jelenségeit, elvitt Kismarjára,
szülőfalujába, engedett bemászni az akkor tsz-raktárnak és magtárnak használt vár pincéjének ablakán. Két pocsaji osztálytársunknál, Gaál Gyulánál és Pályi Sándornál, és még más családoknál
aludtunk és kosztoltunk. Osztályfőnökünk felhívta a figyelmünket arra, hogy esténként minél többet
beszélgessünk a háziakkal és jegyezgessük fel ezeket. Jómagam külön feladatot is kaptam: érdeklődjem meg, hogy mit tudnak a Leányvár nevű halomról, ahol az ásatás folyik. Fűződik-e hozzá
valami történet, miért hívják Leányvárnak. A kusza jegyzetekből néhány névmagyarázó történet is
előkerült. Az első, amit hallottam - ez talán a legáltalánosabban elterjedt – mindössze ennyi: „A
várdomb helyén régen egy nagy vár volt. A várat Árpád apánk kapta egyik lánya hozományaként. A
fáma úgy tartja, hogy hatalmas lakodalmat tartottak benne: innen kapta a Leányvár nevet.”
Néhányan a lakodalmat is elmondják, ami nyilvánvalóan egy mai lakodalom hevenyészett
összefoglalása. Különleges esemény nem kapcsolható hozzá. Egy másik felbukkant magyarázat
szerint egy török basa őriztette itt a lányait, akiket a kérők meg akartak szöktetni, el akartak rabolni.

Harmadik, és eléggé általánosan elterjedt magyarázat a névre az, hogy egy halott leányt találtak itt,
aki nem idevaló volt, s akinek a szelleme bizonyos alkalmakkor kísért, hazajár. Egy valaki tudni
vélte, hogy egy leány ebédet vitt az apjának és ezen a részen egyszer csak nyomtalanul eltűnt, soha
nem került elő. Végül itt egy erdész a föld alatt kincset talált, amit egy fehérruhás lány szelleme
őrzött. Többen tudni vélik, hogy egy réges-régi vasajtó van a föld alatt, és aki oda bejuthat, rengeteg
kincset talál mögötte. Minden elbeszélés meglehetősen szűkszavú volt és töredékes. Akadt azonban
egy idős bácsi, aki egyszer a szekerére is felvett néhányunkat és este bevitt a faluba. Szépen beszélt
és látszott, hogy szereti mondani is. Elmentünk hozzá és kérésünkre erről is beszélni kezdett. Sajnos a
nevét akkor nem jegyeztem fel. Lehetett úgy hetven év körüli. Ő kissé másként ismerte a vár nevének
történetét, és hajlandó volt akár esküvel is megerősíteni, hogy ez az igaz, hiszen az apjától hallotta:
„Valamikor nagyon régen, még az apám nagyapjának az idejében egy halott leányt találtak a
várdombon. A lányon szép fehér ruha vót. Kiment az egész falu megnézni. De senki se ismerte,
nem idevalósi leány vót. A falu népe annak rendje és módja szerint eltemette. Nem a temetőbe,
hanem a vár oldalába. Róla kapta a vár a Leányvár nevet. A lány azonban nem nyughatott a
sírjában. Minden két évben András-nap éjjelén visszajön és megáll az úton. Ha szegény ember
megy arra, kézen fogja és elvezeti a vasajtóhoz. Megnyitja neki és az bemehet. Annyi kincs van
bent, amennyit ember még nem látott. Csupa ezüst és arany minden. Aki bemegy, annyit hozhat
magával, amennyit csak elbír. [Az öreg szeme csillogott, mikor ezt mesélte. Mintha maga is
járt volna a vasajtón túl, s mintha most is maga előtt látná a kincses kamrát.] A gazdagot meg
megbünteti. Ott kell őrizni neki a kincset addig, míg valaki fel nem váltja. [A bácsi kis időre
megáll a beszédben, de aztán meg sem lehet állítani.] Mikor apám gyerek vót, még a titkos
vasajtó teljes épségben megvót. Akkora lakat vót rajta, mint egy gyermekfej és se kiásni nem
lehetett az ajtót, se felnyitni. Az én gyermekkoromban már csak a keretje vót meg. Biztos,
valami villám vagy más efféle csapta ki a sarkábul. Sokat játszottunk ott, de lemenni nem mert
senki, meg nem is lehetett vóna. Olyan mély vót, mint egy kút. Egyszer megnéztük, de három
petrencés rúd is alig érte el az alját. [Körülnézett a közönségen és látta, hogy lelkesen
figyeljük, hát tovább folytatta.] Mások meg – nem is kevesen, sokan – azt beszélik, hogy azért
hívják Leányvárnak, mert Árpád apánk fia kapta egyik vezér lányával hozományba. A
lakodalmat is itt tartották. Hát a leányról nevezik így. De ez nem igaz, mert akkor vár se vót.
[Itt elhallgatott. Úgy látszik belefáradt a beszédbe. Minket azonban érdekelt a dolog… és újra
belevittük a mesélésbe.] Mán nem is tudom kitől hallottam, hogy még a török időkben vót itt
egy nagyon gazdag basa, akinek négy szép lánya vót. A basa büszke vót rájuk és nem akarta
akárkihez hozzáadni őket. De híre ment a szép lányoknak akkor is és sokan próbálták
megkérni a kezüket vagy elrabolni őket. Nemcsak a törökök, hanem a magyarok is
próbálkoztak. A basa, hogy biztonságba tudja a lányait, inkább nekik adta a pocsaji várat és
mind a négyet ide záratta be. Saját katonasága vót a négy lánynak. Sokszor próbálták bevenni
a várat, de olyan mocsár vette körül, hogy nem lehetett megközelíteni. Hogy mi lett a
lányokkal, azt mán senki se tudja, de a nevét a négy leányról kapta a vár…”
Ítéletnapig elhallgattuk volna, de aztán elhallgatott. Megköszöntük az öreg bácsi meséit és ki-ki
hazament a szállására.
Az ásatás véget ért, de mindenkiben örökre megmaradt a hatása. Osztályunkból jóformán
mindenki tovább tanult, főiskolát, egyetemet vagy legalábbis magas szintű szakmai tanfolyamokat
végzett. Lett légyen belőle orvos, mérnök, erdőmérnök, közgazdász, pedagógus vagy postatiszt azt,
hogy mi a régészet, a néprajz egy életre megjegyezte; a múzeumok mellett nem ment el közömbösen.
Jómagam muzeológus lettem. A néprajzzal jegyeztem el magam egy életre. Első gyűjtésem az itt
közölt kis töredékes mondaanyag. Akkor nem tudtam, hogy amit akkor leírok, annak köze van a
néprajzhoz. Büszkébb voltam arra, hogy osztályfőnököm íratott velem egy kis cikket a megyei lapba
az ásatásról, s ezt megfelelő tanári átgyúrás után a Napló közölte is.
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Pocsaj, Leányvár, 1957. – Megbeszélés munka közben . A képen balról jobbra:
Makkai János régész, Budai György, Ruszoly József a Tóth Árpád Gimnázium tanulói.
Másik osztályból, Szabó László, Kralovánszky Alán régész, Feke József, Pályi Sándor,
Sulyok Barna, Veréb Tibor. Varga Gyula felvétele

SZILÁGYI MIKLÓS
A „kismúzeumok” problémái
(Egy előadás cikké formált változata 1973-ból)
A magyar vidék szellemi életének különös jellemzője, hogy a helyi közvélemény tevékeny
részvételére, egyetértő támogatására számító mozgalmak időről időre, ha nem is „ugyanúgy”, de az
előzményükhöz nagyon-nagyon hasonlóan meg szoktak ismétlődni. Anélkül azonban, hogy a
kezdeményezők tudatosítanák magukban, hogy mindannak, amit „most” a legfontosabb eszköznek
tekintenek, az öntevékeny és önzetlen munkálkodás a lokálpatrióta lelkesültség felpezsdítésére,
bizony-bizony vannak előzményei: néhány évtizeddel korábban (természetesen nagyon más lehetőségek közepette!) már voltak hasonlóan lelkes, elkötelezett helyi apostolai a jó ügynek. Pedig hasznos
lenne a történeti összefüggések tudatosítása: talán el lehetne kerülni néhány előre látható, a múlt
tapasztalatai alapján könnyen kikalkulálható buktatót.
Magam is akkor figyeltem fel erre az „ismétlődésre” és a múlt tanulságaiból való okulás elmaradására, amikor előkerestem e dolgozat kéziratát az annak idején nem közölt (visszautasított avagy érdemi indoklás nélkül örökre elfektetett) irományaim közül. Olyan szövegeket kerestem elő, s a közelmúltban már publikáltam is közülük néhányat,1 melyeknek mai tanulsága is lehet azon túl, hogy
továbbgondolásra-hasznosításra érdemes gondolat fogalmazódik meg bennük, az elutasítás-elfektetés
annak idején írásba foglalt vagy hallgatásba, könnyen átlátható eufémizmusokba beleburkolt érvei a
mögöttünk hagyott korszakról is elárulnak egyet-mást.
Nos, ennek a cikkemnek, annak ellenére, hogy első változata a honismereti mozgalom egyik (ha
jól emlékszem, Kalocsán rendezett) országos fórumán, felkérésre, előadásként hangzott el, tehát
amikor a szervezők publikálásra biztattak, már ismerték mondandójának lényegét, a kiadási
nehézségekkel, az éveken át tervezett Honismeret című folyóirat indulási nehézségeivel megindokolt
csendes elfektetés lett a sorsa. Én azonban tudtam: a „szigorúságomat” minősítő baráti
zsörtölődésekből következtethettem rá, hogy inkább a honismereti mozgalom akkori vezetőinek a
felettébb lelkes és önzetlen helyi aktivisták érzékenységével-sértődékenységével kalkuláló
óvatoskodása lehet a háttérben. Vagyis a lelkesedést csak fokozó dicséret-elismerés felépített
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mozgalmi taktikába zavart volna bele a cikkem. E taktikának pedig az volt a lényege, hogy a „túl
szigorúan” csak a tudományos érdekeket hangoztató, a dilettantizmust ostorozó véleményem
elriaszthatja, elkedvetlenítheti a honismereti mozgalomért, ennek részeként a helyi múzeum
megteremtéséért időt, pénzt, energiát áldozó, a hivatallal hadakozó, támogatásért kilincselő
„névteleneket” – akik okkal-joggal elvárják, hogy ha támogatást, pénzt nem is, legalább „jó szóban”
kifejeződő elismerést kapjanak azoktól, akik sokkalta kedvezőbb körülmények között dolgozhatnak
ugyanazért a nemzeti célért.
Utólag belátom: volt valamelyes igazság ebben az érvelésben. Hisz a honismereti mozgalom helyi
aktivistái, miközben felesküdtek a nemzeti és a lokális önismeret szolgálatára, s megpróbálták
„másképp” értelmezni a megbecsülendő értékeket, mint az ideológiai-politikai töltetű történelemszemlélet által kijelölt „haladó hagyományok” kánonja szerint akkortájt illendő lett volna, a hatalom
hivatalainak ellenállásával, gáncsvetésével, mintsem támogatásával találkoztak. Utólag belátom –
akkortájt inkább bosszantott, hogy „taktikai okokból” tudomásul kell vennem, sőt támogatnom illik
az önzetlen lelkesedés álorcáját magára öltő dilettantizmust.
És utólag is – több mint harminc évvel ennek a dolgozatnak a megszületésétől – szomorú vagyok
amiatt, amiért annak idején elmaradt az a tisztázó vita, amire biztattam a cikk végén, s amit őszintén
reméltem. Úgy látom ugyanis, hogy a „kismúzeumokkal” kapcsolatos, akkor jelzett gondok máig
gondok maradtak: változatlanul a „mindent gyűjtő kis nemzeti múzeum” az eszménye a napjainkban
helyi gyűjteményt gründoló lelkes (és ma nem is annyira önzetlen…) lokálpatriótáknak; újra meg újra
fellángolnak az áldatlan viták, hogy vajon milyen jogon viszi el az országos avagy megyei múzeum a
faluban előkerült műkincseket – miközben a 10-20-50 évvel ezelőtt megnyitott kismúzeum mai és
jövőbeli üzemeltetési költségeit szeretné elhárítani magától a helyi önkormányzat – hisz „semmi
haszna”, alig látogatják, másra is kellene az a pénz – ám nincs kire: a megyei múzeumnak is csak
újabb púp a hátára…
Abban a reményben közlöm tehát ezt az annak idején kéziratban maradt cikkecskémet, hogy hátha
felhívja a figyelmet rá: mégsem jó, ha úgy teszünk, mintha a mai gondjainknak nem lennének
számontartandó történeti előzményei.
>>A
„kismúzeum” elnevezés a honismereti mozgalommal összefonódott, jellegzetes
gyűjteménytípust jelöl, melyet „falumúzeumnak”, „helytörténeti gyűjteménynek” is szoktunk
emlegetni. Az 1960-as évek első felében rendezett honismereti konferenciákon szenvedélyes viták
kísérték az ilyen gyűjtemények gyors szaporodását: a muzeológusok (különösen az illetéktelen
ásatások miatt jogosan háborgó régészek) a dilettantizmus fenyegető rémét emlegették és tudományos értékek pusztulásáról panaszkodtak; a lelkes szakkörvezetők, múzeumalapítók sértetten utasították vissza a vádakat, s pusztuló értékek mentése címén követelték a múzeum alapításához való
jogot. Napjainkban már elcsitultak az indulatok. A kismúzeumok egy részét önálló intézményként
legalizálták, másoknak az anyaga egy-egy megyei múzeum, tájmúzeum gyűjteményébe került vagy
magángyűjtemény részeként bukkan fel újra, s az újabb alapítási kísérletek mind ritkábbak – mostanában inkább a magánmúzeumok szaporodnak.
Mégsem célszerű a „kismúzeumok” ügyét lezárt napirendi pontként kezelni: a legalizált
gyűjtemények gondokkal küzdenek, a hellyel-közzel jelentkező alapítási kísérletek gondot jelentenek
a megyei múzeumi szervezeteknek, ezekkel a gondokkal pedig szembe kell néznie a honismereti
mozgalomnak. A szembenézés szándéka vezetett, amikor néhány évvel ezelőtt hosszabb
tanulmányban kíséreltem meg áttekinteni a „kismúzeumok” történetét, felvázolni a lehetséges
perspektívát.2 Most e korábbi cikkemben részletesebben kifejtetteket foglalom röviden össze.
A „kismúzeumok” ügye a honismereti mozgalom zászlóbontásánál jóval korábbi. Kis túlzással azt
mondhatnók, hogy a felszabadulás óta több hullámban is végigsöpört a magyar közművelődésen a
múzeum-alapítási láz. Az tényszerűen is igazolható, hogy az 1950-es évek első felében a néprajzi
gyűjtőmozgalom már számot vetett a mozgalom jelentkezésével, s módszertani segítséget is
igyekezett adni a gyűjtőknek. A „mozgalom” az 1950-es évek végén, az 1960-as elején tetőzött:
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ekkortájt aligha volt az országnak olyan községe, ahol a múzeum-alapítás ötlete hosszabb-rövidebb
ideig ne lelkesített volna egy-két embert.
A kezdet rendszerint az volt, hogy egy (vagy néhány) ember – hivatalos támogatással vagy a meg
nem értéssel dacolva – eleve eltökélt múzeumalapítási szándékkal vagy a távolabbi cél kijelölése
nélkül – elkezdett gyűjteni mindent, ami régi, s ami valamilyen szempontból értékes lehet. Ingyen
kunyerálta el a tárgyakat vagy a maga zsebére volt gavallér a múzeumszervező, s ez eleve megszabta
a gyűjtés korlátait: még a jószándékú és hozzáértő amatőr sem válogathatott, mindent köszönettel
kellett fogadnia. A véletlenen és a szerencsén – s nem mindig a tudatos gyűjtésen – múlott tehát, ha
az ilyen gyűjteményekbe páratlan értékű néprajzi tárgyak és megszerezhetetlennek tűnő újkortörténeti
dokumentumok is bekerültek, a jellegtelen „tucatáru” és a selejtes minőségű tárgyak mellett. De nem
is az volt a fő gond az ilyen múzeumszervezőkkel, hogy „mindent” összegyűjtöttek, labilisan ítélték
meg a múzeumi érték fogalmát, hanem az a szemlélet, mely a „kismúzeumokat” életre segítette. A
múzeumszervező abból az (érthető és indokolt) tapasztalatából indult ki, hogy a régi tárgyak naprólnapra fokozódó ütemben pusztulnak. Össze kell tehát gyűjteni a tárgyakat, közszemlére téve
megőrizni – ahogyan azt a múzeumok teszik. Vagyis a „kismúzeum” ugyanolyan funkciót igyekezett
betölteni az adott helyen – egy vagy néhány, önképzés útján különböző színvonalra eljutott polihisztor „szakemberével”, amilyet a több szakemberrel dolgozó, nagy hagyományú és államilag dotált
múzeumok töltenek be – korántsem maradéktalanul. Vállalták a gyűjtést (ez látszik a legkönnyebbnek, pedig ez sem végezhető komoly szakismeret nélkül), a gondos megőrzést (ehhez
épületet kellett volna szerezni, ami leggyakrabban megoldhatatlan problémát jelentett) és a kiállítások
rendezését (ha készültek ilyen kiállítások, a tiszteletre méltó szándék ellenére a múlt századi
raktárszerű kiállítások színvonalán valósultak meg…) Mindezt a szerteágazó munkát pedig minden
múzeumi tudományágban!
Az ilyen alapítási kísérletek nagyobb része hosszabb-rövidebb idő után zátonyra futott. A nagy
lelkesedéssel összehordott tárgyak elkallódtak, szétszóródtak, különös véletlen, ha a gyűjtemény java
anyaga valamelyik múzeumba bekerülhetett. A sikertelen alapítási kísérleteket rendszerint egyetlen
lelkes ember egyéni ambíciójának függvényeként kell értékelnünk, még akkor is, ha a múzeumkezdemény szakköri gyűjteményként igyekezett nyilvánosságot kapni. E lelkes ember (rendszerint a
szakkörvezető) amellett, hogy gyűjtött, gyűjtést szervezett, támogatásért is kilincselt, és
rátermettségén, rámenősségén, kapcsolatain múlott a hivatalos támogatás. Ha ez elmaradt, az alapítási
kedv is lelohadt. Még rosszabb, ha a múzeumszervező elkerült a községből. Az összegyűjtött anyag
hamarosan ebek harmincadjára került: az ügy „örökösei” mit sem törődtek a tárgyakkal, „értéktelen
kacatként” igyekeztek túladni rajtuk.
Akadtak persze szép számmal sikeres vállalkozások is. Ennek eredménye – legalábbis részben –,
hogy a vidék 1960-ban nyilvántartott 83 közgyűjteménye 1970-ig 183-ra szaporodott. A hivatalosan
legalizált „kismúzeumok” között vannak példaszerűen működők és vegetálók, de sem a jó, sem a
rossz példák nem módosíthatják a lényeget: az ilyen típusú, „komplex” tevékenységet vállaló
„kismúzeumok” túlságosan személyhez kötöttek… Csak a létrehozó autodidakta polihisztorok képesek szervezni a minden múzeumi szakágra kiterjedő tevékenységet – bizonyos megalkuvások, olykor
színvonaltalanság árán. Ha valamikor is szakképzett – és szükségszerűen specializáltan szakképzett –
muzeológus kerülne az ilyen múzeum élére, jó lelkiismerettel nem léphetne az alapító elődök
nyomdokába. Márpedig egy közgyűjtemény-típus léte nem lehet függvénye az alapító munkakedvének, munkabírásának és életkorának. A jövőt a mindinkább anakronisztikussá váló polihisztorkodástól függetlenítve kell elgondolnunk.
A jövő csakis a specializált, „tiszta profilú” kismúzeum lehet: a helyi adottságokból szükségszerűen következő, speciális forrásgyűjtemény. Hadd tegyem hozzá a korábban elmondottakhoz: a jó
például szolgáló kismúzeumok, azok, amelyek 10-15 éve működnek, általában speciális
gyűjteményként alakultak. Létrehozói rendszerint néprajzi gyűjtők, esetleg szakképzett (vagy
öntevékenyen szakképzettséget szerzett) néprajzosok voltak, akik eleve nem vállalták a
„polihisztorkodást”, hanem egy falu néprajzi anyagát gyűjtötték monografikus igénnyel. Ilyen
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forrásértékű néprajzi gyűjteményt őriz például a nagytarcsai Falumúzeum. (Igaz, ez a példa is eléggé
speciális, mert – mint minden más kisgyűjtemény – személyhez kötött, léte az alapítók néprajzi
érdeklődésének és képzettségének függvénye, így a szakszerű gyűjteménygyarapítás, a gondos
nyilvántartás, raktári megőrzés, a színvonalas kiállítások szerteágazó munkáját más tiszteletdíjas
aligha vállalná.)
A jövő tehát a speciális, a szakirányú kismúzeum – a néprajzi jellegűek mellett az ún. emlékmúzeumoknak van reális perspektívája. De ha az ilyen típusúakról beszélünk, akkor is célszerűbb a
gyűjtést – nyilvántartást – anyagmegóvást, illetve a kiállítást különválasztani. A „kismúzeum” ezek
szerint olyan közgyűjtemény, melynél nem szükségszerű a gyűjtés, a feldolgozás és a kiállításrendezés egymást feltételező egysége, egymásra épültsége. A múzeumot viszont ez az egymásra
épülés teszi múzeummá.
A gyűjtésnek (ezt minden muzeológus tapasztalati tényekkel bizonyíthatja) ma már nincsenek
korlátlan lehetőségei: a néprajzi – népművészeti tárgyak piaci forgalma megnőtt, így a szakértelem és
a mind több utánjárás mellett komolyan számításba kell venni az anyagiakat is. Csak ajándékokból, a
falubeliek lokálpatrióta lelkesedésére számítva aligha lehet valamennyire is jelentős forrásgyűjteményt egybegyűjteni.
A gyűjtés anyagi bázisát egyetlen úton-módon lehet megteremteni: ha a gyűjtő megkeresi
„természetes szövetségeseit”, a megyei múzeumok, tájmúzeumok néprajzos muzeológusait. Az
együttműködésnek az anyagiak mellett szakmai előnye is van, hisz közösen alakíthatják ki a
tudományosan megalapozott, a reális igényeket és lehetőségeket figyelembe vevő tematikus vagy
monografikus tárgygyűjtés tervét. Így azt gyűjtenek – a muzeológus és az önkéntes gyűjtő, az
adottságoknak megfelelően megosztva a munkát –, aminek gyűjtése szélesebb összefüggésekben
szemlélve is indokolt.
Ha a gyűjtésben sikerült megteremteni az együttműködést, aligha fordulhatnak elő olyan áldatlan
illetékességi viták, melyek a korábbi múzeumalapításokat kísérték. Hosszú ideig arról folyt a vita,
hogy az anyag a megyei múzeum, tájmúzeum raktárába kerüljön-e, vagy helyben őrizzék azokat. A
lokálpatrióta lelkesedés – mert értékesnek tudja az összegyűjtött tárgyakat – szeretne mindent
helyben megőrizni, a tudományos érdek viszont az anyag koncentrálását kívánja. A tudományos
érdek pedig mindenképpen elsődleges kell, hogy legyen, különösen, ha sem a biztonságos
állagmegóvás, sem a szakszerű nyilvántartás nem oldható meg a kismúzeumban, ha nincsenek meg
ennek személyi és tárgyi feltételei. Célszerűbb is, egyszerűbb is már meglevő adottságokkal
rendelkező közgyűjteményt fejleszteni, mint újnak a feltételeit megteremteni.
A gyűjtemény megőrzésének problémája tulajdonképpen elvezet a kiállításokhoz. Az alapítók
terveiben rendszerint nem egy forrásgyűjtemény létrehozásának tudományos szempontjai kerültek
első helyre, hanem az anyag bemutatásának igénye. Az önálló falumúzeum – értsd: múzeumi kiállítás
– berendezése volt a végső cél. Az ilyen cél a „minden értéket közszemlére tenni” jelszavát jelentette,
vagyis egy anakronisztikus – mert raktárszerű kiállítást eredményező – szemléletet konzervált a
múzeumi munkában. A magyar muzeológia jó régen túllépett az ilyen szemléleten: mondanivalót
hordozó, didaktikusan felépített, külső megjelenésében esztétikus kiállítások láthatók minden
nagyobb múzeumunkban. Természetesen a „kismúzeumok” kiállításainak is ilyeneknek kellene
lenniük, hogy a szándékolt közművelődési funkciót maradéktalanul betölthessék. Ahhoz, hogy ilyen
legyen a kiállítás, ismét a megyei múzeum, tájmúzeum szakmai segítsége szükséges. A didaktikusan
felépített, az adott község specifikumait hangsúlyozó kiállítás mellett a gyűjtemény kiállításra nem
került részének helyben alig van jelentősége. Csak gond van vele (állagmegóvás, raktári rend,
nyilvántartás!), így mindinkább ballasztként nehezedik a gyűjtemény kezelőjének amúgy is alaposan
megterhelt vállaira. Az állandó kiállítás felújításakor, időszaki kiállítások rendezésekor a megyei
múzeum, tájmúzeum raktárában őrzött anyag ugyanúgy számításba vehető, mintha helyben őriznék
azt. S ami a tudományos érdek szempontjából nagyobb súllyal esik a latba: a nagyobb gyűjteménybe
kerülő anyag egyszersmind a tudományos kutatás „vérkeringésébe” is bekerül.
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Az eddigiekből is kiderült, hogy – véleményem szerint – még a speciális „kismúzeumoknak” is
elsősorban kiállítóhelyként, s nem múzeumi funkciókat betöltő közgyűjteményként van közművelődési jelentősége. Kérdés, hogy milyenek legyenek ezek a kiállítások. A néprajzi gyűjtemények
legcélszerűbb bemutatásának módja viszonylag egyszerű (mind szakmailag, mind technikailag): egyegy helyben megőrzött, eredeti berendezéssel helyreállított (részben rekonstruált) parasztház –
„néprajzi ház” – lehet a reális cél. Ilyen falumúzeum először Tiszacsegén valósult meg példamutatóan, s azóta – helyi kezdeményezéstől függetlenül is: néhány idegenforgalmilag exponált megye tervszerűen törekszik ilyenek létesítésére – egész sor hasonló „szabadtéri múzeum”, „tájház”
létesült (Parádon, Verpeléten, Mikóházán, Hollóházán, Nagyvázsonyban, Tihanyban stb.).
Hiba lenne persze a „néprajzi házat” egyetlen lehetséges kiállítási formaként feltüntetni!
Bármilyen kiállítás csak akkor töltheti be a szándékolt közművelődési funkciót, ha nem „uniformizált”, ha speciális jellege, karaktere van. Márpedig egy-egy szomszédos falu „néprajzi háza”
nagyon-nagyon hasonlítana egymáshoz… Alaposan mérlegelni kell tehát, hogy az adott községben
indokolt-e ez a kiállítási forma, figyelembe véve a helyi adottságokat, s azt is, hogy a vidék népi
építkezését, lakberendezését már megvalósult vagy célszerűbben megvalósítható „tájház” nem
reprezentálná-e jobban, hatásosabban. Akadnak olyan községek, melynek – szakmailag is – jellegzetes népművészetét, népviseletét indokolt bemutatni. Ilyen esetben a legjobb a tematikus, modern
installációval, vitrinekben rendezett kiállítás.
A „kismúzeumok” felvázolt problémái a honismereti munkával, néprajzi gyűjtéssel foglalkozók
körében eléggé közismertek ahhoz, hogy egy ilyen vázlat is elegendő legyen az elmondottak
továbbgondolásához. Az indulatoktól, szenvedélyektől mentes, a legjobb megoldást kereső vita
érdekében azonban valamit még el kell mondanom. Szándékosan tartózkodtam attól, hogy
rendeletekre hivatkozzam: azt szeretném, ha érvek ütköznének a vita során. Azt azonban feltétlenül
figyelembe kell venniük vitapartnereimnek, hogy amit összefoglaltam, nem csupán egyéni vélemény:
részben már megjelent, részben készülő rendeletek és a megyei múzeumok kialakította gyakorlat
hasonló gondolati koordinátában keresik a „kismúzeumok” helyét a magyar közművelődés
rendszerében.<<
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DANKÓ IMRE
Sárospatak Bocskai és hajdúi kezén
Sárospatak, a sárospataki uradalom és különösen Sárospatak várának birtoklása mindenkor
kulcskérdése volt a történelemnek. Különösen a XV–XVII. században tudták – ismerték a város
gazdagságát, az uradalom gyarapodását, jól szervezettségét, jövedelmezőségét, a vár rendkívül
kiépített, erődített, jól felszerelt voltát – egyszóval erejét. A vár birtoklása szinte reprezentatív
jelentőséggel bírt. Ezért is igyekeztek – például szabadságharcaink alatt – megszerezni. Így volt ez
Bocskai Istvánnal is; hadjáratának elsődleges célja Kassa elfoglalása és ottani berendezkedése volt,
de mindjárt, Tokaj várát is „elkerülve” Sárospatak, a pataki vár megszerzéséhez fogott.
Bocskai életében, illetve a szabadságharc kibontakozásában három várról beszélhetünk. A felgyorsult események Sólyomkő várából mozdították ki a fejedelmet. A szabadságharc első katonai
eseményei Nagykereki várához kapcsolódtak, a hadtörténetírás és részben a néphagyomány szerint
pedig az álmosdi csata előtt a zsákai várba menekítette kincseit, és az álmosdi győzelem után az
elfogott Petz generálist is e falak között őriztette. Ezek közül a várak közül egy sem volt mérhető a
sárospataki várhoz, talán csak a sólyomkői várral vethetjük össze valamelyest a patakit. Ezt a
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megjegyzést azért tesszük, mert ezzel is hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Bocskai-szabadságharc alatt
Bocskai számára se tartozott a legfontosabb feladatok közé a várak védelme, vagy pedig ostroma.
Mindkettőtől óvakodott.
A Bocskai István vezette szabadságharc (Álmosdi csata, 1604. október 15. – Prága, 1606.
augusztus 6.; Kassa, 1606. augusztus 17., a Bécsi Béke megerősítése) 400 éves jubileuma nagymértékben felkeltette az érdeklődést Bocskai István személye és a katonasága jelentős részét adó
hajdúk, hajdúkatonái iránt. A különben már korábban is jól kutatott és feldolgozott Bocskai István és
a hajdúk tárgykörökben1 újabb kutatások indultak és mindkét tárgykörben nagyszerű, többségükben
újabb források felhasználásával, a mai szempontok figyelembevételével kiváló feldolgozások születtek.2 Az újabb feldolgozások során külön vizsgálták Bocskai és a hajdúk viszonyát az egyes
településeken, különös figyelmet fordítva Bocskai és közvetlen utódai hajdútelepítéseire. Sárospatak
esetében olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bocskai és a hajdúk viszonyát Sárospatakhoz
két nagyszerű feldolgozás is elénk állíthatja. Nagy László, a kiváló hadtörténész, a Bocskaiszabadságharc katonai történetéről írt, alapvető jelentőségű monográfiájában nagy részletességgel
szólt Sárospatak megszerzéséről, Bocskai sárospataki időzéséről is.3 Utóbb pedig Détshy Mihály
történész-műemléki építész a sárospataki várról írt monográfiájában szentelt nagyszerű, önálló
tanulmánynak is minősíthető részt Sárospatak, illetve a sárospataki vár és Bocskai István, valamint
hajdúi viszonyáról.4 Nagy László a hadtörténeti elemeket, Bocskait mint hadvezért, Bocskai
fővezéreit, mint katonákat, a hajdúkat pedig mint különös harcmodort képviselő; érdekesen, a
császári hadszervezettől elütő, erősen különböző szervezettel bíró, abban harcoló katonákat jellemzi.
Détshy Mihály viszont az építéstörténetet vizsgálja, a vár funkcionális kérdéseit [milyen erődítmény,
mikor építették; az építmény részei, a korabeli fegyverzet és az építmény (használhatósága)
összefüggéseit] kíséri figyelemmel első sorban. Mindkettőjük feldolgozását az is jellemzi, hogy
elemzéseik, megállapításaik során erőteljesen érvényesítették a társadalomtörténet, általában a
történeti társadalomtudomány szempontjait. Többek között ennek köszönhetjük, hogy mindketten
behatóan foglalkoztak a hajdúk, a hajdúság kérdéseivel is.
Engem a Sajó-Hernádmelléki hajdútelepek kutatása és feldolgozása (1954–1955-ben) tett érdekeltté Bocskai István és hajdúinak Sárospatakhoz való viszonya jobb megismerésében.5 Akkori
tájékozódásom arra hívta fel a figyelmet, hogy Sárospatakon (és a Sárospatak történetével
foglalkozók) nem nagyon törődtek Sárospatak Bocskai által való elfoglalásával, Bocskai sárospataki
tartózkodásával és még kevésbé a hajdúkkal. Sárospatakon nem is volt hajdútelepítés, nem jött létre
hajdútelep, jóllehet a Sárospataki Uradalom 1632. évi urbáriuma Sárospatakon Boisza Péter hadnagy
vezetésével Szalkai János, Thuri Mihály, Szabó János, Kerekes Gáspár, Aradi Miklós, Jenei János,
Zolyomi András, Juhász János, Egyed András, Baráth Mihály, Balogh András, Tompa András,
Tompa Mihály, Sas Péter, Egri Pál, Szabó István, Kéry Simon, Varga András és Thylok István
hajdúkról adott számot.6
Szinte feltűnő, hogy mennyire nem foglalkoztak Bocskai sárospataki jelenlétével és hajdúi ottani
magatartásával. Jellemző, hogy a Borovszky-féle megyemonográfiában olvasható rendkívül szerény
sorai „1605-ben Bocskay ült rövid ideig a várban és nagy ünnepélyességgel itt fogadta a szultán
követét”7 – visszhangoztak Gulyás József sárospataki történelmi összefoglalásában is, így: „Közben,
1605-ben rövid ideig Bocskaié volt a vár, aki itt fogadta a szultán követét s itt őrizték azt a koronát,
amelyet neki a szultán küldött. (Ezt 1610-ben Thurzó nádor Bécsbe szállította.)”8 Ez annál is inkább
érdekes, mert előzően eléggé részletesen foglalkozott Balassa Bálinttal, illetve a Dobó Ferenc-féle
örökség sorsának (1602. Kamarai birtok, Perényi Zsófia szerepe stb.) alakulásával. Ezenközben
derült fény arra, hogy Bocskai István édesanyja, Sulyok Krisztina révén ugyanúgy unokaöccse volt
Dobó Ferencnek, mint Balassa Bálint. Tehát jogosan élhetett benne valamiféle jogcímtudat arra
nézve, hogy részesülhetne a Dobó-hagyatékból. Talán még azt is feltételezték egyesek, hogy amikor
Bocskai elment Patakra a várba, mint tulajdonos, vagy legalábbis mint résztulajdonos tartózkodott
ott. Csakhát nem ez volt a helyzet. Először is azért nem, mert Dobó Ferenc Bocskait mindenféle
örökösödésből kizárta, másodszor pedig azért nem, mert a várat Dobó Ferenc halála után azonnal
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megszállta a királyi hadsereg. Bocskainak bizony meg kellett volna vívnia Patakért, ostromolnia
kellett volna a várat, ha Dobó Ferenc egyik volt tisztje, a Patakon szolgáló Simonyi György fortélyosan, csellel nem juttatta volna Bocskai kezébe a pataki várat (Nadányi Gergely előtt megnyitva a
vár kapuit).
Nagy László az egykorú források, köztük az igen kiterjedt korabeli levelezés, a gyakori
helyzetjelentések, tehát levéltári kutatások, feltárások alapján azt írja, hogy Bocskai az álmosdi
győzelem után azonnal, üldözőbe véve Belgiojoso menekülő csapatait, Debrecenbe vonult, ahol is
hódolattal fogadták.
Bocskai csapatai a rakamazi hídnál érték utol Belgiojoso a hídon még át nem ment csapatrészeit. A
nekilendült hajdúk a még át nem keltek közt iszonyú vérengzést vittek végbe, lényegileg minden, a
jobb parton rekedt katonát levágtak. A tokaji várban azonban megmaradt a német katonaság. Bocskai
nem akarta megkísérelni a sok időbe és bizonyára nagy áldozatokba kerülő ostromot, hanem tovább
ment előre; Kassára akart mielőbb eljutni. A Váradról Tokajon át menekülő Belgiojoso is Kassára
tartott. Azonban Kassán nem engedték be s kénytelen volt továbbmenekülni, egészen Szepes váráig.
A sarkában lévő Bocskai, miután mellé álltak a környékbeli várak: Szendrő, Putnok, Krasznahorka és
október 29-én Kálló is (az első királyi vár!), Kassára indult. Kassa október legvégén Lippai Balázs,
Bocskai neves hajdúkapitánya előtt kapitulált és így semmi akadálya sem volt annak, hogy Bocskai
november 11-én ünnepélyesen bevonulhasson Kassára. Bocskai nagyon jól tudta, kellően értékelte
Kassa, a kassai vár stratégiai (gazdasági, katonai, közigazgatási) jelentőségét. Itt alakította ki
székhelyét, innen irányította a hadműveleteket, itt tanácskozott legfőbb híveivel, hadvezéreivel. Innen
figyelte első renden a környék hadmozgását, és minden igyekezetével azon volt, hogy mind belső,
mind külső pozícióját megerősítse. Itt, Kassán fogott bele egy főként hajdúkból álló, műszóval élve
reguláris hadsereg szervezésébe. Három főkapitányt nevezett ki: a hajdúság (a felvidéki és
morvaországi, alsó-ausztriai hadszíntér) főkapitánya Rhédei Ferenc; a megyei hadak főkapitánya
Homonnai Drugeth Bálint; a nyugati vagy dunántúli hadak főkapitánya pedig Némethy Gergely lett.
Roppant fontos időszak volt ez Bocskai életében. Politikai, hadászati tájékozottsága, kivételes
szervezőereje és tehetsége igencsak megmutatkozott. A céltudatos munkában nem tudták megtörni
sem a sorozatos, szerencsére, kisebb jelentőségű csatavesztések (november 17.–Osgyán, november
25–28.–Edelény, stb.), sem pedig a gyorsan fellépő belső bajok (például Lippai Balázs árulása 1605.
január 6-án stb.). Közben az erdélyi ügyekkel is foglalkoznia kellett (a Porta bizalmának megszerzése
és állandósítása, a székelyek megnyerése, szövetség a moldvai vajdával stb). Mindezek eredményeként február 21-én az erdélyi országgyűlés Erdély fejedelmévé választotta.
Beiktatására azonban csak később kerülhetett sor, egyrészt, mert hiányzott még a megválasztását
tudomásul vevő és elismerő szultáni athnamé, másrészt pedig Bocskai nem tartózkodott Erdélyben.
Itt mindjárt ki kell igazítanunk egy sárospataki érdekű félreértést. Bocskai Sárospatakon várta a
szultán követét, aki őt az erdélyi fejedelemségben fejedelemként elismerő, megerősítő okmányt, az
athnamét hozta számára [és nem koronát, ahogy egyes helyeken mondták és le is írták. Egyedül a
Benda Kálmán által szerkesztett Magyarország történeti kronológiája II. kötetében (1526–1848)
olvashatjuk helyesen: „1604. november 20-án Bethlen Gábor egy csausz kíséretében meghozza
Kassára a Porta által Bocskainak küldött erdélyi fejedelmi jelvényeket.”]9 Tehát nem koronáról volt
szó. Bocskai nem is érte be ennyivel s követei révén szorgalmazta a Portánál, hogy királyi koronát
küldjön a szultán neki. A szultán eleinte vonakodott a kérést teljesíteni és csak a Szerencsen
megtartott országgyűlés (1605. április 20.) után, amelyen a rendek Bocskait Magyarország fejedelmévé választották, s majd hogy Erdélybe ment (augusztus 12-én bevonult Kolozsvárra) és az
erdélyi országgyűlés (1605. szeptember 17-én) beiktatta őt fejedelmi székébe, s azután, hogy az
erdélyi rendek tudomásul vették, hogy Bocskait Erdélyben Rákóczi Zsigmond kormányzóként fogja
képviselni, került sor arra, hogy szeptember 11-én Pesten, a rákosi mezőn Lalla Mohamed átadta a
szultán királyi ajándékát, a királyi koronát. Amiről tudjuk, hogy Bocskai csak ajándékként fogadta el,
és nem felségjelvényként.10 Mindez erős és kiterjedt diplomáciai előkészítést igényelt. Bocskai ezt az
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előkészítő munkát nagyrészt Kassáról, egyrészt követei, másrészt a törökországi bujdosók révén
végezte el. És amint láttuk, ebben a diplomáciai munkában Sárospataknak sem kevés szerep jutott.
Rudolf császárnak olthatatlan vágya volt, hogy a Dobó Ferenc-féle kincseket, örökséget és Patak
városát, várát megszerezze, ha másként nem, akkor erőszakos úton is. A Dobó Ferenc-féle örökséget
kezelő Szepesi Kamara több más kormányszervezettel és vezető politikussal, beleértve Mátyás
főherceget is, mindenféle akadékoskodással közrejátszott a Dobó Ferenc-féle hagyaték elorozásában,
az örökösök kiforgatásában és természetesen Patak elfoglalásában is. Minderről a lehető
legösszfogottabb módon és számos szemelvény, idézet felvonultatásával Szekeres Gyula tájékoztat
bennünket, könyve már említett fejezetében (A Dobó-örökösök harca Sárospatakért). Eszerint Patak
várát 1602 szeptemberében a császáriak rajtaütésszerűen elfoglalták és „tartós ott tartózkodásra”
rendezkedtek be. A lényeg azonban az volt, hogy a magyar, legfőképpen hajdú katonákat kiűzve, bár
titokban, de megkezdték a Dobó-féle kincseket megszerezni. Kocsiszámra szállították el az aranyakat
és egyéb drágaságokat. Hozzáfogtak a levéltár feldúlásához is, kiválogatva az uradalom és a vár
birtoklása szempontjából fontos iratokat; bár itt kisebb kárt okoztak, mint a kincstárban. A lényeg az
volt, hogy jóval Bocskai előtt a császáriak meglehetősen kifosztották a várat, a vár kincstárát és
irattárát. Perényi Zsófia is sokat költött a különféle szervezetek, sőt maga Rudolf megfizetésére,
jóindulatának felkeltésére. Az örökösök mindent elkövettek, még Dobó Ferenc temetésének
halogatásával is, hogy húzzák az időt, remélve, hogy valamiképpen, ha el nem is kerülhetik a
megszállást, legalább lelassíthatják a rablást, a kisemmizést, illetve megakadályozzák a császáriaknak
a várba való erőteljesebb betelepülését.11 Kevés sikerrel. Azért kell ezt a mozzanatot, tudniillik a vár
kifosztását hangsúlyoznunk, mert a későbbiekben Bocskaira és hajdúira fogták aztán a kincstár és az
okmánytár kifosztását. Patak népe egyáltalán nem rokonszenvezett a császáriakkal, hiszen tudatában
voltak annak; a bőrükön érezték, hogy Dobó Ferenc elvesztésével, nem is szólva aztán a vár
elfoglalásáról és a Dobó-féle kincsek és okmányok elorozásáról, a város népének sorsa is rosszra
fordult, hogy vége a Dobó Ferenc-féle „aranyidőknek”. Az eléggé elkeserítő helyzetben akkor
következett be változás, amikor Bocskai elhatározta, hogy Sárospatakot visszaszerzi. Amint már az
előzőekből tudjuk, Patak várát még Bocskai odaérkezése előtt Dobó Ferenc egykori Patakon maradt
tisztje, Simonyi György csellel Bocskai kezére játszotta. Azaz Bocskai harc, várostrom nélkül „ült
be” Patak várába 1605 februárjának közepén. Bocskai rövid ideig időzött Patakon, március 8-án
innen indult Szerencsre, Rákóczi Zsigmond látogatására. Rákóczi Zsigmond, a „nagy dinasztiaalapító” élete a Bocskaiéhoz hasonlóan alakult.12 Az egykor hű császár-párti kiváló katona, a
vagyonban és népszerűségben gyarapodó Rákóczi Zsigmond vagyonára ugyanúgy kivetette a hálóját
Rudolf császár, mint a Bocskaiéra, Rákóczi azonban kitért az udvar ármánykodásai elől, távozott az
udvarból és Szerencsre költözve, minden idejét vagyona gyarapítására fordította. Mondhatni, hogy
természetes szövetségese lett Bocskainak.13
Bocskai Patakról való távozása után Simonyi György lett a várnagy, ő és (Bocskai) hajdúkatonái
őrizték a pataki várat. Bocskai október elején visszajött Patakra, hogy átvegye a pár nap múlva meg is
érkezett, az erdélyi fejedelemségét elismerő szultáni okiratot.
Bocskai hajdúinak az volt Patakon a feladata, hogy megtartsák a várat Bocskai hűségében, hogy
rendet teremtsenek a várban, hogy alkalmassá tegyék magas rangú katonák, követek méltó
fogadására. Ahhoz nem fér kétség, hogy Bocskai is elvitte, illetve elvitette a még megmaradt
kincseket és magához vette a levéltárból is a még megmaradt, őt személy szerint is érintő iratokat, de
szó sem volt arról, amit 1613-ban Lorántffy Mihály írt: „A néhai Bocskay István fejedelem
Sárospatak várát bizonyos hajdúi meg cinkosai meg társaik által valamilyen titkos rajtaütéssel
kerítette hatalmába és foglaltatta el. Ahol is a hajdúk az elfoglalt vár háló- avagy kincsesházát,
amiben a Sárospatakra, Lévára és Lednicére vonatkozó összes okiratot, birtoklevelet és privilégiumot
őrizték, a zárakat és ajtókat kifeszítve feltörték, és a birtoklevelek többségét és javarészét elhordták
meg szétosztogatták.”14 Végeredményben 1618-ban Lorántffy Zsuzsanna is ugyanígy számolt be
Bocskai hajdúinak dúlásairól, fosztogatásáról: „Amikor Sárospatak várát a néhai Bocskay István és a
vele tartó hajdúk és katonák a néhai Perényi Zsófia, akkor Kollonics Szigfrid felesége kezéből
11

kiragadták, feltörték Dobó Ferenc várbeli tárházát, és onnan az ott tartott és őrzött minden arany és
ezüst ingóságokat, köntösöket és mindenféle más anyagból való holmit Bocskay és katonái elrabolták,
felfeszítve a rekeszeket és ládákat. Bocskay pedig ezeket a holmikat mintegy nyolc megrakott
szekérrel Erdélybe meg máshová elhordatta. Ugyanakkor Dobó Ferencnek és másoknak különféle
birtokokról és ügyekről szóló okleveleit, amelyek ugyanebben a tárházban voltak, részben széjjel
szórták, részben elvitték, részben pedig széttépték és elszaggatták.”15 Vagyis mindketten, apa és lánya
mintegy tíz év távlatából meglehetősen negatívan nyilatkoztak Bocskai és hajdúi sárospataki
szerepléséről. Bizonyára nem járunk messze az igazságtól, hogy Sárospatakon és a sárospataki
történészek, helytörténészek körében ez a negatív vélemény terjedt el. Holott éppen ebben a két
idézett véleményben is azt kellett volna mérlegelni, hogy Lorántffy Mihály is és Lorántffy Zsuzsanna
is milyen körülmények között, milyen céllal nyilatkoztak úgy, ahogy nyilatkoztak Bocskai és hajdúi
sárospataki dolgairól. Nyilvánvaló, hogy mindkét nyilatkozatban megnyilvánult valamiféle önigazoló
tendencia; a várat és kincstárát Bocskai és hajdúi tették tönkre, ők már egy kifosztott várat vehettek
csak birtokba. Pedig mindketten nagyon jól tudták, hogy a Dobó Ferenc-féle hagyaték „elkopásáért”
Rudolf császár, az udvar, a császári adminisztráció, a Szepesi Kamara Sárospatak (és benne a Dobó
Ferenc-féle hagyaték) megszerzéséért való küzdelme volt a felelős. Ami pedig Bocskai István és
hajdúi megítélését illeti, elfelejtkezve arról, hogy a XVI–XVII. század fordulója harcainak
megszokott, mondhatjuk, rendjéről van ezúttal is szó. Bocskai István és hajdúi semmivel sem voltak
jobbak, de rosszabbak sem az akkori idők hadvezéreinél és katonaságánál – jelen estben nem is szólva arról, hogy egy, a magyar nép által széleskörűen támogatott szabadságharcról volt szó.
Mindennek a felvillantásával ahhoz szerettünk volna hozzájárulni, hogy Sárospatakon is
helyesebben lássák, és kedvezőbben ítéljék meg Bocskai István és hajdúi sárospataki szereplését.
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SZILÁGYI MIKLÓS
18–19. századi aratási és nyomtatási szerződések az Alföldről
A mezőgazdasági munkák sorában mindig is az aratás és a cséplés/nyomtatás volt nemcsak a
legfontosabb, de a legnagyobb erőfeszítést igénylő paraszti feladat. Fokozta e munkaműveletek
fontosságát és nehézségét, hogy a lehető leggyorsabban kellett elvégezni: minden nap késedelem
növelte a szemveszteséget, s annak a veszélyét, hogy egy-egy kiadós eső esetleg napokra-hetekre
lehetetlenné teszi a munkálkodást, a már learatott és újra meg újra megázó szálasgabona pedig
kicsírázhat. A nyári munkák halaszthatatlan sürgőssége magyarázza tehát, hogy igen korán – a 15.
században mindenképpen1 – megjelentek e munkaműveletek végzői közt, az amúgy minden teendőt a
család munkaerejével megoldó jobbágyok gazdaságaiban is, a „bérmunkások”: olyan személyek, akik
rendszerint nem pénzért, hanem a gabonatermés alkuban meghatározott „részéért” megoldották ezt a
sürgős kampányfeladatot.
Azt valószínűsítjük tehát – bár ebben a vonatkozásban kevéssé beszédesek a források –, hogy az
arató-cséplő részesmunka középkori-koraújkori kialakulása nem (vagy elsősorban nem?) a feudális
nagybirtokos és jobbágyai kölcsönös egymásra utaltságának logikai fejleményeként értelmezendő.2
Azért nem, mert a jobbágyok/zsellérek bérmunkája csak azután kezdte kiegészíteni, majd felváltani a
robotoltatásukat, miután az allódium a majorsági gazdálkodás számottevően kiterjedt a feudális
nagybirtokon.3
A bandában vállalt, gyakran a munkavállalók „vándorlásával” is együtt járó részes aratás 18.
századi, még inkább 19–20. századi rendkívüli elterjedtsége, szinte kizárólagossága, és nagybirtokhoz-középbirtokhoz való hozzákapcsolódása szempontjából persze csekély jelentősége van e
munkaszervezeti forma felettébb elhúzódó, s alkalmasint a módos jobbágygazdaságok munkaerőszükséglete által is motivált kiformálódásának. Annak tehát, hogy a korai századokban az aratórész
(más esetben a szakmány-bér vagy a napszám) meghatározása aligha a földesúr és jobbágyai „béralkujának” befolyásolása miatt került bele a megyei ár- és bérlimitációkba4 – hisz a szó szoros
értelmében vett béralkut aligha feltételezhetünk a hatalmi helyzetben lévők és alávetettjeik között.
Éppen ezért az eddigieknél nagyobb figyelmet érdemelnek az olyan részes arató-megállapodások,
melyek nem egy-egy nagybirtokos és helybeli, avagy idegenből jött jobbágyok/zsellérek között
köttettek – ilyenekből és a 19. század végét–a 20. századot megelőző időszakból (amikor egyébként
már törvény is előírta az írásba foglalást!5) viszont mindeddig eléggé keveset publikáltak a
történészek és az etnográfusok. Pedig alighanem elárulnának egyet-mást a részes aratásnak mint
bérmunka-formának a feudális nagyüzemtől kisebb-nagyobb mértékben függetlennek (legalábbis
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nem vele összeforrottnak) valószínűsíthető, tehát „paraszti” jellegéről! Az ugyanis feltűnő, hogy attól
kezdve, amikor a contractus/szerződés alaki szabályainak megfelelően kezdték írásba foglalni az
uradalom és az arató- és nyomtató/cséplőbanda egyezségét (azaz a 18. század végétől,6 Takács Lajos
szerint az 1770-ben kelt, ez idő szerint az első ismert szerződéstől7), véglegessé szilárdultnak a 20.
század közepéig8 nagyon keveset változónak tűnik a mind keményebb bér-alkuban megszülető, a
földbirtokos és a földmunkás ellenérdekeltségét tükröző megállapodás jogi értelmű formalizálása.
Pedig ez alatt a másfél évszázad alatt alapvetően megváltozott a munkaadónak és a munkásának az
állam jogrendszere által garantált alkuképessége, és részben átalakult az aratás és a szemnyerés
technikája, tehát munkaigénye!
Az általam most közzétett szerződésszövegek (illetve a szóbeli megállapodást emlegető, illetve az
aratóbér egységesítését célzó tanácsjegyzőkönyvi bejegyzések) persze keveset segítenek a fentebb
jelzett értelmezési-következtetési bizonytalanság eloszlatásában. Ehhez igen sok „paraszti” szerződésszöveget kellene megismernünk – ha vannak ilyenek, hiszen a parasztgazdaságok (annak ellenére,
hogy erre törvény kötelezte volna őket) a 20. században is alig szerződtek írásban az alkalmazottaikkal.9 Egyébként is illendő hangsúlyoznom: amit most közölhetek, nem a fenti értelmezési
bizonytalanság tudatosítása után módszeresen összeválogatott példaanyag. Más-más indítékú, több
évtizedes levéltári adatgyűjtéseim közben szinte véletlenül elém került adalékok halmazaként
sodródtak ebben a közleményben egymás mellé. Van közöttük nem jobbágy redemptus közösség10,
az úrbéres kötöttségeit lazítgató kis-mezőváros11 és jól szervezett uradalom jobbágyközsége12 közjogi
állapotának látens ismeretét feltételező szerződéses megállapodás, s mert ez a közjogi értelmű
„sokféleség” csekély számú „esettel” van képviselve, bármiféle általánosítás igencsak kockázatos
lenne. Csupán a későbbikben, kiterjedtebb adatgyűjtés után „vagy igazolható, vagy nem” ötletek,
szempontok fogalmazhatóak meg ez alkalommal. Például ilyenek:
(a) Megmagyarázhatatlanul nagy a szóródás az arató/takaró és a nyomtató munkáért együtt avagy
külön járó „rész” nagyságában, ami, ha a 20. századi aratószerződések bérarányaihoz viszonyítunk,13
különösen feltűnő, hiszen időközben a munkavégzés technikai megoldása is lényegesen
megváltozott. Az talán megfogalmazható, hogy az arató-rész (mely munkaműveletnek egyébként
nem változott meg a technikája) már a 18. században kezdett 1/9 – 1/11 rész körül állandósulni (3–4.
szöveg), nem látszik tehát kellően megalapozottnak a korábban „lényegesen nagyobb arányúnak” és a
munkaerő-túlkínálat, a fokozódó kizsákmányolás következményének tekinteni a 20. századi
ugyanilyen aratórészt. Nehezebb értelmezni ennél, hogy Kunszentmártonban a helység búzáját
hetedén, árpáját hatodán nyomtatták el (1. szöveg), Kunhegyesen a tizedén való egyezséget felrúgva
huszadán akarta kielégíteni a panaszost egy rokona (2. szöveg), Mezőberényben pedig az ugyanazon
személyek által learatott árpa elnyomtatásáért tizedet, a zab elnyomtatásáért kilencedet ígért az
elöljáróság (4. szöveg). Talán arra gondolhatunk, hogy bár a nyomtatást egy árnyalattal nagyobb
erőfeszítést kívánó, tehát magasabb bérrel honorált munkának tekintették, a mindenkori fizetséget
elsősorban az befolyásolta, hogy kinek a tulajdonában voltak a lovak. Ezek szerint a kunszentmártoni
heted-hatod és a mezőberényi kilenced-tized igencsak lényeges különbségének a magyarázatát ebben
kell keresnünk – az utóbbi esetben ugyanis belefoglalták a szerződésbe, hogy a helység adta a
lovakat.
(b) Nincs meghatározva a szerződésben – kissé szokatlan, de nem példátlan módon – az algyevi
aratók és nyomtatók része: csupán arra utal az 5. szöveg, hogy ugyanannyi részt fognak kapni
Mindszenten a munkát vállalók, mint Algyőn. Ami azért rejtélyes megfogalmazás, mert ugyannak az
uradalomnak két helységéről van szó, s amennyire a helytörténeti feldolgozásaikból következtetni
lehet rá, mintha nagyobb jelentősége lett volna a résznél mint munkabérnél az ehhez az uradalomhoz
munkájukkal kapcsolódó zsellérek szempontjából, hogy jelentős kedvezményeket élvezhettek a
kukoricaföld és a legelő bérleti használatában.14 Azaz a részként meghatározott munkabér reális
avagy nem reális voltának mérlegelésekor a különböző „ledolgozási” formák eléggé bonyolult, s a
19. század végén majd komoly társadalmi feszültségeket gerjesztő rendszerét15 is át kell tekinteni, ha
a földesúr és saját jobbágyai/zsellérei szerződéseit vizsgáljuk.
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(c) Noha a 20. században is szokás volt, hogy az aratók normaszerűen meghatározott élelmezést –
azaz kommenciót – kaptak,16 ezekben a szerződésekben mintha nagyobb jelentősége lenne a
járandóságon belül az étel- és italneműeknek. Ennek a kérdésnek a megítéléséhez azonban különösen
kevés az a két szöveg (1. és 4.), amelyikben szó esik az élelmezésről. Külön is magyarázatot kíván
viszont, hogy Kunszentmártonban az italok sorában (a pálinka mellett) a sör is szerepel. Ami annak
fényében rendkívüli, hogy Balassa Iván a 19-20. században a bor adását is ritkának találta az
általános pálinka mellett, sörre pedig nem is volt adata.17 Nos: a nagykunsági települések közül
egyedül Kunszentmártonból vannak nyomok a sörfőzésre,18 és az egyik kétségbevonhatatlan bizonyítéka annak, hogy a parasztok nyáron hűsítő italként valóban fogyasztották a sört.
(d) Ha számon tartjuk, hogy az Alföld középső részére – a leghitelesebb etnográfiai vizsgálatok19
és a Magyar Néprajzi Atlasz bizonysága szerint20 – még a 20. század elején (sőt csökkenő
jelentőséggel a közepén) is a gabona kötetlen kezelése volt a jellemző, mindenképpen
elgondolkodtató, hogy Kunszentmártonban a 18. század utolsó évtizedében vagylagosnak láttatja a
szerződés a kötetlen kezelést és a kévébe kötést (3. szöveg), a Mindszent-algyői uradalomban pedig
kifejezetten kévébe kötést-keresztbe rakást írta elő az 1830-as szerződés (5. szöveg). Ennek a munkatechnikai részletnek akkor lesz majd jelentősége, ha (sok apró, ellenkező tartalmú utalást is figyelembe véve21) újramérlegeljük: vajon kellően megalapozott-e az Alföldön és a 18-19. században kizárólagosnak tekintenünk a kötetlen kezeléssel egybekapcsolódó nyomtatást.
1. Megállapodás a helység gabonájának elnyomtatására – Kunszentmárton, 176222
A’ Helség élettyit fel fogadták Palasti Mihaly, és Szabó Ferencz, úgy hogy harmadik jó Embert
magok mellé allicsanak a’ búza lészen hetedén, az árpa hatodán, és egy egy ráadás, a Részt bé
hordattyuk, de magok Lovain nyomtattyákel, élelmekre fogúnk adni 18 véka búzát, 30 font húst, 3
font szalonnát 1 Icze vajat 2 Icze pálinkát egy akó Sert, mellyért tartoznak Serényen és jó munkát
tenni.
2. Panasz aratási és nyomtatási egyezség be nem tartása miatt – Kunhegyes, 179023
Sillye Gergely panaszképpen elő adta, hogy Bene István apóssának Gabonáját, olly formán takarni,
és Nyomtatni fel vállalta, hogy minden 10k véka szeműl az övé légyen, és valamint Endrédi István a’
maga Takarójával meg alkutt, Sillye Gergely is a’ szerént alkudt meg Apóssával, már most a’
munkának végeztével Bene István őtet 20dán akarja ki elégitteni, mellyet el igazittani instál.
[A tanácsi határozat: elégítse ki az eredeti egyezség szerint a vejét]
3. Tanácsi rendelet az aratási munkai béréről – Kunszentmárton, 179124
Istennek kegyelmébűl már naponként az élet takarásnak űdeje bé következik, arra nézve hogy a
takarokkal alkutt tehessűnk, mivel azokis alku nélkül meg állani nem akarnának az következendő
limitatiót tenni el végeztük.
A tiszta Búzát 12en a Kétszer, vagy Rozsos Búzát pedig 11en meg határoztuk, úgy mind az által, hogy
valamint a gazda kivánnya, akár arattattni, akár kaszáltattni, de fel köttni, és tsomóban rakni, az
aratók kötelesek lésznek, az Árpa pedig átallyában 10én fog lenni, melly végezésünk hogy e szerént ki
publicaltasson el végeztük.
4. Megállapodás a helység árpájának-zabjának learatására és elnyomtatására –
Mezőberény, 1816.25
Meg fogadtuk Helység Takaróinak Frankó Istványt a’ Vejével együtt; Frajstag Jánost, Kitska
Mártont, Majernik Mátyást annak legényét is, Urbantsok Adamot, heten a’ kik le-fogják a’
Helységnek minden árpáját és Zabját dolgozni, az árpát 10edén, a’ Zabot Kilenczedén; még pedig
ugy, hogy mikor ledolgozzák az életet, tehát először az őket illető rész nekiek szalmában ki-adódik,
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melly Szalmát leg-először-is el nyomtatják és a szemet garmadára töltik; a szalmával azután a’ mi
nékik tetzik azt Cselekedhetnek; azután ki nyomtatják a’ Helységét is és a’ szemet öszve szórván, a
szorott szemből ismét ugy Kapják ki az Árpábol minden 10edik, a Zabból pedig minden 9edik vékát
– Minthogy heten lesznek, adódik míg a munka tart a’ nyomtatással együtt; minden főre, az egész
időre 3 véka Búza örölve, egy véka árpa és Négy font szalonna; a’ Helység ad Lovakat nyomtatni.
5. Aratási- nyomtatási szerződés az uradalom és helybeli jobbágyok között – Algyő, 183026
Contractus
Mely az M[é]l[tósá]g[os] Mindszenti Uraság egy részröl, más részröl pedig 20 alább irtt All-Gyeövi
Jobbágyok között köttetett oly fel-tétellel
Elöször: Ád a Mindszenti Uraság mindegyik részesnek Ött holdnyi Búzát aratni, ha pedig
valamellyik az részesek közül erötlen volna, hogy annak idejére fel-nem dolgozná kevesebbet fog
kapni.
Másodszor: Kötelezzük magúnkat arra, hogy az Búzát tisztán le-aratni, fel-kötni, és Keresztben
öszve rakni fogjuk.
Harmadszor: Magunkat kötelezzük arra, hogy mihelyst az Tisztelt Uraság hirt adatt az Búza aratásra,
tüstént meg-jelenni fogúnk az meg-rendelt Helyre, és az aratás után az nyomtatáshoz is Kezdeni.
Negyedszer: Kötelezzük magúnkat arra is, hogy az 100 Holdnyi földben termet Búzát mind elnyomtattyuk, Ki rostáljuk tisztán, és az Magazinumba bé-hordjuk az Uraság részire, úgy mind az
többi nyomtatók. Szinte úgy Kötelezzük magunkat az Tavasziból is annyit nyomtatni, a mennyit
aratni, avagy Kaszálni Kapúnk.
Ötödször: Az Tisztelt Úraság annyi arató részt, úgy szinte annyi nyomtató részt ád, a mennyit az AllGyeövi M[é]l[tósá]g[os] Uraság adni fog arató, nyomtató részt.
Hatodszor: Kötelezzük magúnkat leg-alább 4. Szürüre 8. 8. Loval minden Szürüre elöl állani, és
addig nyomtatni, a meddig tart az Contractualis nyomtatás, és ha ki-telhetik, még egy szürüvel is
többet.
Hetedszer: Mikor az Uraság Búzáját, és Tavasziját az Magazinumba hordani fogják, ád az Uraság
segitségül Két Béres Szekeret.
Nyolcadszor: Hogy mi az Aratáson, és nyomtatáson az Contractus értelme szerint okvetetlenül jelen
fogunk lenni, és közülünk egy sem fog el-maradni, ’s egyik az Másikért jót állani is fogunk.
All-Gyeöv 20a Juny 830.
Vidáts Jóseff +
Törköl János x
Nagy Miklós x
Vidáts István +
Baranyi András x
Búzdor Fer[enc ?]
ör. Vidáts Pál +
ör. Fekete Antal x
Györfi Josef x
Ifj Vidáts István x
Fekete János x
Bakos János x
Györfi Ferencz x
Czirok Páll x
Vidáts István x
Bakos Mátyás x
ör Vidáts István x
All-Gyeövi
Alvégi Zombori István x
Zombori Bódi x
Lakos részesek
Gonda András x
[A hátlapon:]
A’ tul megirt feltételek alatt az alul megirt nyolcz Gyövi Jobbágy negyven holdaknak aratását és
kinyomtatását magára veszi.
All-Gyön Junius 27 kén 1830.
+ Szél Antal másod magával
x Zombori Ferentz harmad magával
x Terhes György
x Czirok Mihály
x Czirok Antal
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NOVÁK LÁSZLÓ FERENC
Templomok a Három városban
Nyolcvan esztendős a nagykőrösi zsinagóga
A „Három város” történelmi fogalom, nem pusztán három települést, várost jelöl. A történelem
egy meghatározott korszakában, a török hódoltság idején, a XVI–XVII. században egy jellegzetes
földrajzi környezetben, a Duna-Tisza köze Homokhátságán s annak peremterületén, a Cserhát déli
nyúlványa között elhelyezkedő, hasonló mezővárosi fejlődést mutató három település, Kecskemét,
Nagykőrös és Cegléd együttműködését kifejező fogalom a megnevezés.
Elöljáróban szükséges hangsúlyozni azt, hogy a mezőváros sajátos magyar települési képződmény.
Európa más részein nem lelhető fel. Vidékünkön legfontosabb termelőeszköz a föld, s ebből
következően az agrárviszonyok teremtették meg a városiasság feltételeit. A mezőgazdálkodás nagy
teret igényel: a település központjában tágas portákon a lakóházak mellett különböző gazdasági
építménynek létesültek – a Három város közül Cegléd és Nagykőrös sajátossága a kétbeltelkűség,
kertesség, azaz a lakóportáktól térben, zonálisan különültek el a gazdasági terek, ahol domináns
tényező volt a mezőgazdasági funkció – s innen szerveződött és valósult meg a határbeli gazdálkodás.
A tágas határon – távol a központtól – szükségszerűen jöttek létre a mezeikertek-tanyák, a határbeli
üzemközpontok.
Tehát, a lakosság a település központjában élt, kisebb-nagyobb portákon lakott, s ennek
következtében igen kiterjedtté vált a belső terület. Ebben különbözik a mezőváros a várostól, attól a
településformációtól, ahol szintén egy központban koncentrálódott a lakosság, de kis helyen, s
jellemezte még továbbá a várost a magas szintű építkezés, az infrastruktúra, valamint nem a
mezőgazdasági, hanem az ipari és a kereskedelmi tevékenység, funkció.
A XIV – XV. században veszi kezdetét a mezővárosi fejlődés a Három városban. A XIII. századi
tatárdúlás felgyorsította a településpusztulást, illetve a településkoncentrációt idézte elő, amelynek
következtében a kora árpád-kori kis falvak elnéptelenedtek, területük a jobb helyzeti és helyi
energiákkal rendelkező központi fekvésű településekhez ötvöződött, s lakossága pedig annak védett
központjában húzódott meg, növelve a mezőváros lélekszámát. A török hódoltság vérzivataros
háborúságai idején (XVI. század közepi várháborúk, a 15 éves háború, az 1660-as Szejdi-járás)
tovább folytatódott a településállomány pusztulása, s ennek következtében a mezővárosok külső
határának gyarapodása a puszták révén. Cegléd hatalmas belső törzshatárral rendelkezett, de
Kecskemét és Nagykőrös a törzshatár mellett pusztákkal is, amelyek a külső határt képezték.
A mezőgazdálkodás is lehetővé tette a mezőváros lakosságának erőteljes vagyonosodását.
Legfontosabb gazdasági ág az állattartás volt. A XV., majd a XVI–XVII. században tekintélyes
mennyiségű sőre marhát, lovat és juhot hajtottak lábon a Három városból is nyugati piacokra, Bécsbe,
Nürnbergbe, Észak-Itáliába, morva és cseh területekre. Kialakult a vagyonos parasztpolgári, cívis
társadalom. A mezőváros sajátossága ebben az időszakban az, hogy közvetítő kereskedelem nem
alakult ki. A kecskeméti, kőrösi, ceglédi cívisek maguk értékesítették – hajtották – a konjunkturális
agrártermékeiket, a lábasjószágot. A mezővárosok önállósága, autonómiája is elválaszthatatlan volt a
cívis társadalom megerősödésétől, amelynek sajátos ideológiai alapjait a XVI. század közepén
meggyökeresedő protestantizmus, a kálvinista vallás képezte (racionalizmus, puritanizmus stb.).
Mindehhez a hódoltsági viszonyok teremtettek jó feltételeket. A mezővárosok török fennhatóság
alatt, de kiváltságos helyzetben létezhettek (hász város), megszabadulva földesuraiktól, akik csupán
távolról tarthatták ellenőrzés alatt birtokaikat, s törekedhettek a földesúri adó megszerzésére. A
mezővárosi hatóság, a magisztrátus képviselte az ugyancsak távolra szorult vármegyei hatalmat is,
amelyből eredően bíráskodási, ítélkezési jogkört gyakorolhatott. A „Három város” fogalmat éppen ez
határozta meg alapvetően, jóllehet, mind a társadalmi, vallási, települési és gazdálkodási viszonyok
hasonló karakterrel tették jellemzővé és kapcsolták össze Kecskemétet, Nagykőröst és Ceglédet.
Bizonyos ügyekben (boszorkányság, paráználkodás, káromkodás stb.) a magisztrátus mint bírói
hatóság kiegészült „fogott bírákkal”. Az ítélkezésekre rendszerint hetivásárok alkalmával került a sor,
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s az ott megjelent szomszédos helységből való tekintélyes embereket vonták be az ítélkezésbe mint
„fogott bírákat”, s döntött a „három város bírósága”, amelyben – Nagykőrös esetében - a
kecskemétiek, ceglédiek mellett szentkirályiak, nyársapátiak, debreceniek is részt vettek.
A mezőváros – mint utaltam rá – sajátos települési struktúra a Három városban is. Övezetesség
jellemzi. Központja a hetivásár, piac tere, amely körül – és a főbb utak mentében – zegzugos,
halmazos szerkezetű területen épültek fel a lakóházak, majd az azt védő garágyán, árokrendszeren
kívül a gazdasági üzemhelyként funkcionáló akolkertek. A külső övezetet a belső és külső (pusztai)
határon lévő kertek-tanyák szórványtelepülése alkotta.
A mezőváros központjában kialakult tágas térség oldalán épültek fel a különböző közösségi
épületek – így a városháza – közöttük a szakrális építmények, a templomok.
Az Árpád-korban – I. István király törvénye hatására, miszerint minden tíz falunak templomot
kellett építenie – a Három város területén lévő falvakban is felépültek templomok. Nagykőrös határán
hét templomos falu létezett: Földegyház, Pátegyház, Pegház, Péntekház, Tategyház, Temegház,
Zeregház. Kecskemét határán található Juhászegyház, Koldusegyház, Kolosegyház, Hetényegyház,
Törökegyház, míg Cegléden a Szentlászló- vagy Nyúlfüle-halom, a Birincsek-halom, Madarászhalom, Kápolna-hegy őrzi templomok romjait. A XII–XIV. századi építmények – romjaikban – a
román és gótika építészeti stílus képviselői.
A Három város épségben maradt, sőt – mint utaltunk rá – fejlődésnek is indultak. A
kontinuitásuknak megfelelően a templomaik sem pusztultak el, amelyek évszázadokon át fejlődtek,
bővítették, átépítették őket. Kecskemét központjában, romkertben található az árpád-kori templom,
melynek falrészletét őrzi a ferences rend temploma. Nagykőrösön a református templom északi
oldalában található a XII. századi templom román stílusú maradványa. Cegléden is megmaradhatott
az ősi templom, azonban a sok viszontagság pusztulásához vezetett. A régi templomot, amely
őrizhette az árpád-kori falakat is, a XIX. század első évtizedeiben elbontották, és a ma is álló
katolikus templomot – eltérő tájolással – építették fel a helyén.
A török hódoltság után, majd a Rákóczi-szabadságharcot követően a békés állapotok a gazdasági
fejlődés irányába hatottak. Ez a tendencia megmutatkozott az építkezésben is, különösen pedig a
templomépítészetben.
Kecskemét a korábbi évszázadokban is kétvallású volt. Jóllehet a XVI. századi reformáció itt is
diadalmaskodott, a római katolikus vallás is megmaradhatott. Míg a földbirtokos (földesuraság)
egyház – mint Cegléd földesura a Klarissza apácarend – menekülésre kényszerült a törökök elől,
addig a szegény, kolduló ferences rend békességben megmaradhatott Kecskeméten. Ennek is
tulajdonítható az, hogy míg Cegléd és Nagykőrös szinte homogén református mezővárossá vált a
XVI–XVII. században, Kecskeméten a római katolikusok száma és társadalmi szerepe jelentős
maradhatott. A XVIII. században az egyházak erősödését mutatja a templomok számának gyarapodása, a társadalmi, gazdasági és nem utolsósorban a politikai viszonyokat tükrözően, újabb felekezetek és egyházközségek megjelenése, mely szintén megmutatkozott a templomépítészetben is.
Kecskemét központjában található a legtöbb római katolikus templom. A már említett Árpád-kori
templom – mely eredetileg plébániatemplom volt, 1678-ban kapta meg a Ferences szerzetesrend -,
átépítésre került, s 1799-ben szentelték fel. Az 1819-es nagy tűzvész után ismét átépítették. A Piarista
rend 1729–1740 között épített templomot, de annak tornya csupán 1780-ban készült el. A híressé vált
Öregtemplom Oswald Gáspár tervei alapján épült fel 1774–1806 között, s a copf stílus impozáns
képviselője. A Zollner téren álló Angol Kisasszonyok Erzsébet temploma klasszicista stílusban épült
fel 1816–1827-ben.
Kecskeméten a görgök is építettek templomot, amely szintén klasszicista stílusban épült fel 1824–
1829 között.
Kecskemét lakosságának jelentősebb része református. Az ő templomuk jelenlegi formáját a XVIIXVIII. században nyerte el. Debreceni építőmesterek építették fel a török szultán engedélyével 1680–
1684 között, tornya azonban csupán a Vallási Türelmi Rendelet kibocsátása után, 1792-ben épülhetett
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fel. Az evangélikusok temploma Ybl Miklós tervei alapján épült fel romantikus stílusban 1862–1863ban.
Nagykőrösön a reformátusok használatába került a katolikus templom, amelyet évszázadok során
építettek egyre nagyobbra. Az eredetileg egyhajós templomot a XVI. században építették át gótikus
stílusban két hajósra, majd 1844–1848 között történt a harmadik hajó felépítése. A tömegében
megnövekedett templom a XIX. század második harmadában tovább épült – ekkor építették be az
Eiffel-féle öntöttvas tartóoszlopokat –, majd 1906-ban, a fazsindelyes tornyot bronz sisakkal váltották
fel. Ekkor nyerte el mai formáját a református templom.
Jóllehet még a XVIII. században is szinte homogén református mezővárosban csupán a Vallási
Türelmi Rendelet (1781) hatására épülhetett fel római katolikus templom. Az eredetileg is Szent
László tiszteletére felszentelt középkori templom helyett a régi leégett kvártélyház helyén 1782-ben
kezdődött meg a copf stílusú templom építése, amelyet 1788-ban szenteltek fel ismét Szent László
tiszteletére. Mint helyőrségi templom épülhetett fel, a helyben állomásozó katolikus hitű cseh, morva,
osztrák, itáliai katonák számára. A helyben élő katolikusok száma lassan gyarapodott, elsődlegesen a
szegényebb társadalmi réteg vallása volt, akik a szomszédos pusztákról, így többségében a katolikus
jászsági Kocsérról költöztek a nagykőrösi határba.
Cegléden is a reformátusok foglalták el a római katolikus templomot a XVI. század közepén, s azt
használták egészen a XVIII. század közepéig. Mivel a mezőváros földesura a Klarissza apácarend
volt, Cegléd újbóli birtokbavétele után, a XVIII. század első évtizedeitől kezdődött meg a katolikusok
betelepedése nagyobb számban. A Helytartótanács rendelete alapján 1753-ban elvette a földesúr a
templomot a reformátusoktól, s azt a katolikusok vették használatba. Ezt a templomot azonban 1822ben lebontották, s helyén építették fel a ma is meglévő klasszicista templomot, amelynek
felszentelésére 1825-ben került sor Szent Kereszt Feltalálása tiszteletére.
A templomuktól megfosztott reformátusok a régi templomuktól keletre kaptak helyet, ahol 1753–
1754-ben építettek újat, de csak torony nélkül. A tornyot külön építették fel 1763-ban a felsőbb
hatóság előírásának megfelelően, a pesti ferences templom tornyához hasonlóra. A torony és a
templom összeépítése – a már sokszor említett vallási türelmi rendelet hatásaként – 1792-ben
történhetett meg. Ez a templom is átépítésre került. Az 1834-ben leégett templom helyére Hild József
tervezett másikat 1836-ban, amely – a debreceni Nagytemplomhoz hasonló épület – 1857-ben épült
fel. A vallási érzelmeiben sértett reformátusok templomuk minél nagyobbra, impozánsabbra történő
építésére törekedtek, s ennek tulajdoníthatóan 1896-ban készült el a méreteiben jelentősen
megnövekedett templom, amely 1936-ban tűzvész áldozata lett. Az 1938-ban készült tervek alapján
nyerte el a mai kupolás alakját a református templom.
Cegléden a református templommal szemközti térséget alakították ki „prtotestáns térré” a városi
gazdasági udvar felszámolásával a XIX. század végén. Az új tér keleti oldalán építették fel az
evangélikusok templomukat neogótikus stílusban, Sztehló Ottó 1895-ben készült tervrajza alapján. A
templom előtt állították fel Kossuth Lajos – aki szintén evangélikus vallású volt – szobrát.
A Három városban a zsidóság a XVIII. században tűnt fel, s lassan gyökeresedhetett meg,
hasonlóan Pest-Pilis-Solt vármegye helységeihez. A Galíciából történő bevándorlók legkedvezőbb
helyzetet a nagy uradalmakban, illetve több földesúr által lakott helységekben élvezhettek. Az 1728as összeírás szerint például a Zichy birtokhoz tartozó Zsámbékon és Óbudán élt a legtöbb zsidó lakos.
Súlyukat a későbbiek során is megőrizték. A több földbirtokos által lakott Abonyban, Irsán,
Tápiószelén, Izsákon is viszonylag békességben élhettek, megtelepedhettek, s jelentős mérvű
kereskedelmet és kézműipart (pl. üveges, sattler) folytattak. A nevezett helységekben élő zsidó
kereskedők fordultak meg a Három városban is.
Tekintettel arra, hogy a Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd mezővárosok lakossága a földből élt
meg, a földszerzés lehetőségét, valamint a megtelepedést a mezővárosi hatóság erőteljesen korlátozta,
kizárva a zsidóságot, akik eleve kívül maradtak az úrbéri viszonyokon, jobbágytelekhez nem
juthattak. A cívis gazdák, jobbágyok vagyonának jelentős részét a jószág alkotta – elsősorban is a
juhállomány volt nagy a XVIII. században, a XIX. század első felében –, ami szükségessé tette az
20

intenzív közvetítő kereskedelmet. A zsidó kereskedők meghatározott feltételek között, ideiglenesen
tartózkodhattak csupán a Három városban, addig, míg felvásárolták a gyapjat, juhbőrt, s más
termékeket. A kézműiparosok is csak ideiglenesen maradhattak a mezővárosokban.
A XVIII. század végén jelentős fordulat következett be. II. József uralkodó 1781. május 13-án
keltezett rendelete hatályon kívül helyezte a zsidóságot sújtó középkori megkötéseket, diszkriminációt. Az ugyancsak 1781. október 25-én napvilágot látott Edictum Tolerantiae a zsidóság
számára is lehetővé tette a szabad vallásgyakorlatot. Mindezen törvények a zsidóságnak a társadalomba történő beilleszkedését segítették elő. A Habsburg uralkodó németesítő politikájának megfelelően rendelték el 1788-ban, hogy a letelepedett zsidók német vezetéknevet kötelesek felvenni. A
zsidóság sorsát illetően nagyon fontos az 1790. évi XXXVIII. törvénycikk, amely kimondja a zsidók
letelepedési, lakhatási jogát, jóllehet számukra továbbra sem volt biztosítva az ingatlan tulajdonszerzés. E téren igen fontos az 1840. évi emancipációs törvény, s az 1868-as törvények, amelyek
meghozták számukra az egyenjogúságot.
Kecskeméten és Nagykőrösön a zsidó közösség a XVIII. század végén erősödött meg, Cegléden
viszont ekkor még jelentéktelen számban voltak. Nagykőrösön 1780 körül már laktak zsidók, az
1784/85-ös adóösszeírás 11 családfőről tesz említést. A hitközség 1794-ben alakult meg, amelynek
okiratát tízen írták alá. Az 1798-as összeírás szerint 16 család élt Nagykőrösön. Az egyes családok
Abonyból, Irsáról, Izsákról, Losoncról, Óbudáról, Zsámbékról kerültek a mezővárosba. 1808-ban 10,
1818-ban már 26 családfő (141 lélek) szerepelt az összeírásban. Az 1841/42. évi vármegyei összeírás
222 lelket regisztrált. Tehát közel fél évszázad alatt a zsidó népesség száma több mint duplájára
emelkedett Nagykőrösön.
Kecskeméten a népességgyarapodás nagyobb mérvű volt, ami a mezőváros jelentékenyebb
gazdasági prosperitására utal. A hitközség 1801-ben alakult meg, 1820-ban már 223, 1840-ben 441
lakost írtak össze. Ez utóbbi időben tehát kétszer annyian laktak már Kecskeméten, mint
Nagykőrösön. Az egyenjogúsításig, 1868-ig ugrásszerűen növekedett meg a népességszám, 1869-ben
már 1512 főt regisztráltak.
Cegléden a zsidóság csupán lassan gyökeresedhetett meg, 1843-ban mindössze 7 családfőt,
összesen 33 lelket írtak össze a mezővárosban. A hitközség csupán 1855-ben alakult meg.
A zsidó közösségek létszámbeli megerősödése tehát a hitközség megalakulásához, a hitélet
kibontakozásához vezetett. Ennek leglátványosabb kifejeződése a templomépítkezésekben mutatkozik meg. Nyilvánvalóan, ha elérte a helyi közösség a tíz fős – 13 év felett férfi - létszámot, istentiszteletet tarthattak, s ennek megfelelően szakrális helyre is szükségük volt. Igyekeztek templomot
építeni.
Nagykőrösön a zsidó hitközség már 1808-ban kapott telket a tanácstól a Felszegen – feltehetően a
Budai-kapu tájékán -, de az nem felelt meg számukra, mint írták 1808. július 25-én instanciájukban: a
„Nagy Kőrösön lakó Zsidó Közönség alázatos köszönetet tesz azért, hogy… néki a’ felszegenn
újonnan osztott Házak során a’ Synagóga helyet adatni méltóztatott: de tisztelettel előterjesztik
egyszersmind azon ki-mutatott helynek, nemzettyeknek és Vallásokhoz alkalmatlan voltát,
Nemzetségekhez azért, mivel ott a’ Városvégenn lakó gyalulatlan népnek, ’s azoknak gyermekeiknek,
ő felőllök illendő gondolkodások nem lévén, az ő Építendő Templomjokat könnyen rongálhatnák ’s
illetlen öszve csoportozásaikkkal az ő különösnek tettző Isteni Tisztelettyeket töbszer megzavarhatnák, Vallásokra nézve pedig alkalmatlannak adják elő, azért mivel a’ késő estvéli Isteni
tiszteletektől, a’ Városban’ rend szerént bennn lakó Zsidó Házak közzül, a’ meg.-élemedett vének, és
a’ gyengébb gyermekek a’ hely messzesége, ’s rossz időkbenn az uttzák sárossága ’s a’ setétség
veszedelme miatt szinte elzárattatnának; ezen felyül mivel, azon tállyékon a’ víz is igen fen járnak,
Vallások szerént az Asszonyi nem meg kívántató mosdó kutakat is éppen nem tarthatnának. Mely
okokra nézve a’ Nemes Tanácsnak erántok mutatott jó szívűségéhez, a’ Vallás és Tudományt kedvellő
jó Indulattyához bizakodván, kérik, hogy a’ szelídebb, és barátságosabb Lakosok között, bent a’
Városban” a kért helyet megkaphassák. A kőrösi magisztrátus helyt adott a folyamodványnak: „elő
adott okai illő tekintetbe vétetvén hogy a’ ki nevezett két Fundus közzül azt, mellyen Szabó Mihály
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Tóth József szabó Mester Tóth József szomszédságába lakik, meg-alkudhassák, meg-vehessék, és
Synagógának használhassák, meg engedtetett, úgymindazonáltal; hogy azon Udvarral eddig volt Rét
attól elszakasztatván, az valamely földművelő hellyes Lakosnak el adattasson, egyszersmind pedig a’
Fundussal egyben kötettett Terheket mostani ajánlása szerént a’ Közönség el-hordozni köteles
légyen.”
A kőrösi magisztrátus jóvoltából tehát, a hitközség zsinagógáját a mezőváros központibb, magas
fekvésű részén, a mai Csokonai utca 1. szám alatti telken építhette fel. Ez a régi II. kerület 466. szám
alatti telke volt, amelyet „Zsidó Templom helye” megjelöléssel tüntet fel az 1815/1816. évi
adókönyv.
A templom közadakozásból épült fel. Steiner József és Sámuel, Mandel Márton ajánlott fel
legtöbb pénzt és építőanyagot. Összesen 878 forint gyűlt össze, ez azonban kevésnek bizonyult, ezért
1817 koratavaszán a kőrösi cívis lakosok 1172 forinttal segítették az építkezés befejezését. A
zsinagóga felszentelésére 1817. szeptember 7-én került sor, és ezen jeles esemény alkalmával
Krakauer Salamon kőrösi főrabbi mondott prédikációt, amely két nyelven nyomtatásban is megjelent.
Hogy milyen építészeti alkotás volt a zsinagóga, arról leírás, ábrázolás – eddigi ismereteink szerint
– nem maradt fenn. Tekintettel arra azonban, hogy Kecskeméten is ez idő tájban építette fel a
hitközség templomát – feltételezhetően –, az építészeti stílusában hasonló, vagy azonos lehetett a
nagykőrösivel. A zsinagógát 1845-ben megnagyobbították.
Kecskeméten a zsidóság a város központi részének északi területén alakította ki szakrális
központját. A zsidók lakta házak között épült fel 1817–1818-ban a zsinagóga – feltételezhetően – a
kecskeméti Fischer Ágoston tervei alapján. A templom klasszicista stílusjegyeket visel magán,
jellegét a négy jón oszlopon nyugvó tympanon határozza meg.
A kecskeméti zsidóság lélekszáma ugrásszerűen növekedett meg a XIX. század közepén, és ennek
következményeként a zsinagóga szűknek bizonyult, szükségessé vált egy új templom felépítése. Egy
Wechselmann nevű pesti építészt bíztak meg a tervezéssel, azonban munkája nem nyerte el a
hitközség tetszését, s ezért ifj. Zitterbart János pesti műépítészt bízták meg 1862-ben a munkával, aki
1863-ban el is készült a művel. A régi zsinagóga udvarán építették fel az újat, amely sok nehézségek
leküzdése után csupán 1871-ben készülhetett el. A munkálatok 130 871 forintot emésztettek fel.
Az izraelita egyházban lévő irányzatok 1868-ban jutottak végkifejlethez, amikor egyházszakadásra
került sor. Különváltak az ortodoxok a neológoktól, s elkülönültek a status quo ante hívek is.
Tekintettel arra, hogy a zsinagóga a többséget alkotó neológok használatában maradt, az ortodoxok
igyekeztek másik imaházat, illetve templomot szerezni maguknak. Az ortodox hívek bérbe vették a
színház közelében álló „Ét- és Tánczterem a Pistához” nevű vendéglőt, amelyet a tulajdonos után
Loth-háznak is neveztek. Az épületet 1918-ban vásárolták meg, s alakították át zsinagógává az
épületet.
Cegléden a zsidó hitközség 1855-ben alakult meg, s a hívek 1868-ban építettek imaházat. A
népesség gyarapodásának is tulajdoníthatóan, Cegléden is szükségessé vált a templom felépítése. Dr.
Feldmann József rabbi működése idején, a hitközség 1905-ben bízta meg a jeles építészt, Baumhorn
Lipótot a zsinagóga tervezésével, amely a régi imaház helyén épült fel 1906-ban 130.000 korona
költségen. A szecessziós építészet szép megnyilatkozása.
A XIX. század elején, közepén, s a XIX–XX. századforduló táján tehát a Három város
társadalmának számottevő és súlyos részét képező zsidó közösség felépítette szakrális központjait, a
zsinagógákat, amelyek – a többi felekezetekhez hasonlóan – meghatározókká váltak a városok
építészeti arculatában. Elsősorban is a kecskeméti zsinagóga a legimpozánsabb építménye a
városközpontnak, az eredetileg hagymakupolás központi tömbjével, s moreszk építészeti
stíluselemeket magában ötvöző díszítettségével.
Az 1911. évi földrengés nagy károkat okozott Kecskeméten és Nagykőrösön. A kecskeméti
zsinagóga hagymakupolája megbillent, s az épületben is károk keletkeztek. Nagykőrösön is megsérült
a zsinagóga. A kecskeméti templom helyreállítási tervét a kor híres zsinagógaépítője, Baumhorn
Lipót készítette el 1913-ban. Lényeges változás a kupola alakjában következett be, lótuszvirág22

formára cserélték a megsérült hagymakupolát, de az épület szerkezetében különös változás nem
következett be, csupán a keleti oldal homlokzatát építették át. Ekkor nyerte el a zsinagóga sajátos
szecessziós stílusát.
Nagykőrösön a nagy erejű földrengés 1911. július 28-án pusztított, mely során megsérült a
katolikus templom, s a zsinagóga pedig annyira megrongálódott, hogy lebontásáról döntött a
hitközség. Ezzel kapcsolatban a következőket írta a helyi újság szeptember 11-én: „Az izraelita
hitközség, mint tudvalévő, templom építés előtt áll. A régi imaházat annyira megrongálta a
földrengés, hogy azt nem érdemes kitatarozni. Különben is szűk már a hitközség tagjainak
befogadására. A hitközség tagjai és vezérfiai körében élénk eszmecsere tárgyát képezi most a
templom építés kérdése… Egyik terv a csirkepiacra emeltetné, a másik a jelenlegi iskola és az
egyházközség tulajdonában lévő Szívós féle telekre… De hogy az új templom hamarább fog felépülni,
mint a réges-régen tervezett városháza… azt meg lehet jósolni abból a lelkes, nemes felbuzdulásból,
mely a hitközség tagjait áthatja s minden szónál ékesebb tettekre ösztönzi, Ime a lezajlott új évi
istentiszteleti áhítatosság alkalmával megindították az új templom építési alapjára a gyűjtést
megkezdte azt Pláger Gyula és neje 2000 koronával, folytatta Kohn Náthán 300, Révész Lajos 200
koronával. dr. Dezső János ügyvéd pedig 200 koronát adományozott az új templomban felállítandó
orgona alapjára.”
A lelkes felbuzdulás ellenére az építkezés nem kezdődött meg, s az 1914 nyarán kirobbant első
világháború pedig egyáltalán lehetetlenné tette. A háború után sarkalatos változások következtek be.
Megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia, megbukott a zsidóság fő támasza és reménye, a Habsburg
császári és királyi hatalom, Magyarországot szörnyű ítélettel sújtotta az országcsonkító trianoni
békediktátum 1920-ban. A politikai bizonytalanság, a fellángolt társadalmi ellentétek hátrányosan
érintették a helyi zsidóságot is a háború végén, s az azt követő években.
A háborút követően ismét napirendre került a zsinagógaépítkezés. Dr. Székely Béla, a hitközség
elnöke (1921–1923) ugyan lemondott tisztségéről a templom körüli nehézségek miatt, de utódja, Neu
Gyula nagy energiával látott az építkezés megvalósításához. Az új templom helyéül a hitközség
tulajdonát képező Szívósféle telket választották az iskola mellett, a Rákóczi és Patay utcák
elágazásában, amely néhány száz méterre esett a régi zsinagógától, s közelebb került a
városközponthoz. Ezen területen élt nagyobb számban a zsidó lakosság legtekintélyesebb, vagyonos
rétege. A zsinagóga tervezésével Molnár Lajos műépítészt bízták meg, aki 1923. június 25-én készült
el a munkával. A kivitelezést a helyi neves építőmesterre, Szarvas Györgyre bízták. Az alapkő
letételére 1923. október 11-én került sor dr. Adler Illés és dr. Borsodi József kecskeméti főrabbi
közreműködésével. A közadakozásból összegyűlt pénzből épült a zsinagóga, de külön felajánlások is
történtek. A főkaput például Glücksmann Hermann építtette, a szentélyt pedig Klein Regina nemes
adományából építették meg. A helyi sajtó nagy elismeréssel nyilatkozott az új zsinagógáról: „Nagy
érdeme van a kommunizmus utáni időknek abban, hogy Nagykőrös zsidósága mintegy
összekovácsolódott egyházához való ragaszkodásban, hogy a legszegényebbtől kezdve a
leggazdagabbakig minden kőrösi zsidónak megnyílt a szíve és erszénye, hogy mielőbb felépüljön a
monumentális épület, mely kibírja évszázadok viharait…” Felépült az új zsinagóga, amely követte a
régi hagyományokat építészeti stílusában felvillantja a moreszk ornamens elemeket, s a szecesszió
jellegzetes építménye.
Az új zsinagóga felszentelésére nyolcvan évvel ezelőtt, 1925. augusztus 27-én került sor, amely
akkor csütörtöki napra esett. A nagy ünnepség nyitányaként ¼ 11 órakor Neu Gyula hitközségi elnök
tartott üdvözlőbeszédet, s átadta a templom kulcsát dr. Gusáth György városi főjegyzőnek, aki
kinyitotta az ajtót. A nagykőrösi egyházi és városi méltóságok mellett más izraelita hitközségek
képviselői – köztük a ceglédi és székesfehérvári főrabbi – is megjelentek. A hitközség nyolc
legidősebb tagja (Balla Ádám, Benedek József, Braun Zsigmond, Fleischer Lajos, id. Fleischmann
Jakab, Schiffer Ignác, Schmiedt Károly, Steinfeld Gyula) a rabbihelyettes, Grósz Dávid vezetésével
vonult be a zsinagógába a tórákkal, majd ezeket Deutsch Márton és Salamon Samu vették át tőlük és
helyezték el a frigyszekrényben. Dr. Borsodi József kecskeméti főrabbi gyújtotta meg az örökmé23

csest. Dr. Hevesi Simon főrabbi mondott avatóbeszédet és ő áldotta meg a templomot is. Dr. Borsodi
József kecskeméti és dr. Bernát Miklós budapesti rabbi mondott még szentbeszédet.
Alig telt el szűk húsz esztendő, s a Három város zsinagógái végveszélybe kerültek a hitközség
tagjaival együtt. A zsidó lakosság jelentős része lett a holokauszt áldozata, csupán keveseknek adatott
meg a koncentrációs táborok és a munkaszolgálat túlélése. Csak emlékeztetőül: Nagykőrös közel
500, Kecskemét 1200 embert veszített el a borzalmakban.
A zsidó lakosság deportálása után a nyilas kormány elrendelte a zsinagógák lebontását is. Ez
szerencsére nem történt meg egyik városban sem. Nagykőrös polgármesteri hivatala 1944. augusztus
10-én a következőket jelentette: „a nagykőrösi zsinagóga építészeti és közbiztonsági okból való
elbontása nem indokolt, mert 20 év előtt emelt épület e tekintetben kifogás alá nem esik…”
A háború alatt drasztikus mértékben csökkent a zsidó lakosság száma a Három városban, 1945-ben
kevesen térhettek vissza. Sokan Palesztinába, s más helyre vándoroltak. A lélekszám leapadása a
hitéletet is súlyosan érintette. Az összezsugorodott hitközségek nem birkóztak meg zsinagógáik
fenntartásával, amelyhez állami támogatást nem is remélhettek. Elsőként az impozáns kecskeméti
zsinagógát adták el. Kecskemét város és a Kecskeméti Izraelita Hitközség vagyonával rendelkező
Magyar Izraeliták Országos Képviseleti Irodája képviselői 1966. december 13-án írták alá az
adásvételi szerződést. Kecskemét 1.150.000 forintért vásárolta meg a zsinagógát, amelyben a
Tudomány és Technika Házát hozták létre. Az ortodox zsinagóga 1992-től ad otthon a Magyar
Fotóművészet Múzeumának. A ceglédi zsinagóga is a hetvenes években került eladásra, amelyben
tornacsarnokot alakítottak ki.
Nagykőrösön – bár történtek kísérletek a városvezetés részértől – a zsinagóga nem került idegen
kézre, eredeti funkciójának megfelelően szolgálja az Izraelita Hitközséget. Most is érvényes a már
idézett nagykőrösi újság sorai, amelyeket 1925-ben, a felavatás kapcsán fogalmaztak meg: a
nagykőrösi zsinagóga „kibírja évszázadok viharait”.
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SZONDA ISTVÁN
Kakas bácsi nótái
Érdekes csoportot alkot a folklórkutatások palettáján a népi énekmondók, nótafák és megtörtént
eseményeket megéneklő „félnépi” versírók köre. A XIX. század folklórkutatása felismerte a hivatalos
irodalomból alászállt népies versek jelenlétét a hagyományos népköltési anyagban. A nyugati eredetű
ponyvairodalom is megpezsdítette az úgynevezett új stílusú népdalok, balladák és más népi műfajok
körét. Ahogy az írásbeliség a XIX–XX. század fordulóján általánossá válik, úgy tűnnek fel a félnépi
szerzők. Amíg „századok óta megfigyelhető azonban a névtelen közösségből valamelyest kiemelkedő
népi alkotók széles skálájának kialakulása. E közösségükből tudatosságuk szempontjából kiváló
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személyek bizonyos mértékig már specialisták, de még nem hivatásos művészek.”1 Mert a
kezdeményező előénekes vagy táncos, siratóasszony vagy az átlagosnál biztosabb tudású egyén még
nem alkotó, hanem csak előadó. „A nótafa, mesefa már specialista: bőséges repertoárral rendelkezik,
és ezt szívesen be is mutatja. A nótafa a hagyományos közösségek keretein belül bontakozó típusa,
akit társainál nagyobb daltudás és biztosabb egyéni előadásmód jellemez.”2 A XX. század elején
feltűnik az úgynevezett hírversíró, aki környezete jelesebb eseményeit foglalja egyszerű népieskedő
rigmusokba. A hírversek hasonlatosak voltak a kisbíró által kidoboltatott, fennhangon közzétett
hírekhez. „A népi alkotó legfejlettebb típusa a népi költő: egyszerű származású verselgető, aki kis
közösségnek írja közérthető, rendszerint alkalmi verseit.”3 Az ilyen egyszerű verselő lakóhelyéhez
kötődve szerzi műveit, és híre sem terjed tovább általában a szomszédos faluknál. „Az egyéniség
kutatásban Kálmány Lajos és mások kezdeményezései után 1930-as évektől Ortutay Gyula
fogalmazta meg elveit.”4 A Békés megyei kutatások Bartók Béla és Kodály Zoltán nevéhez köthetők.
Bartók 1926-ban népdalokat gyűjtött Endrődön.5 „Bizonyára kiválóan jó énekes volt az, akinek a
nevét is megörökítette. (Farkasinszky Maca 19 éves, Endrőd, 1926; Tímár Marcsa 19 éves, Endrőd,
1926; Valuska Hermina 18 éves, Endrőd, 1926)”6 Beck Zoltán a Békés megyei népszokások
gyűjtésekor felvett balladákat és Háromkirályjárást.7 De még ő sem vizsgálja az előadó szerepét a mű
megalkotásában és ezt értem a balladákra is. Hiszen az új stílusú balladák, melyek megtörtént
eseményeken alapulnak; és bizonyos esetekben ez nyomon követhető, feltételezi egy félnépi szerző,
hírversfaragó jelenlétét és működését a
településen.8
Az általam vizsgált „Kakas bácsi” is ebbe az
alkotói körbe sorolható félnépi hírversfaragó,
históriás, népi költő. Életműve egy koszos, kis
iskolai füzet lapjain, illetve faluja, Hunya
időseinek
emlékezetében
maradt
fenn.
Repertoárját több mint harminc nóta képezi.
Téma szerint rendszerezve – köszöntők, irredenta
dalok, egyebek – kerültek lejegyzésre. A dalok
szövege mellé lejegyezték, hogy mely közismert
nóta dallamára kell énekelni. Legtöbb dalszöveg
után évszám olvasható, mely valószínűleg a
szerzés évét jelenti. Eszerint a dalok 1922-1949
A Szabó kocsma épülete napjainkban
között születtek.
A falu időseinek visszaemlékezései szerint
Kakas bácsi idős, hajlott hátú, szegényes ruházatú öregember volt. Egy kicsit sántított, és egyik
szemére megvakult. Egyesek szerint egyáltalán nem látott, hiszen a felesége vezetgette. Hosszú
pantallóban, kopottas, ugyancsak hosszú kabátban járt, „smici” sapkával a fején. A kezében vagy a
hóna alá csapva hordta tokban a hegedűjét. A Szabó-kocsmába járt muzsikálni, ritkán a Hangyaszövetkezetben lévő kocsmába.
„Odajárogattak vidékről, békési határbú, Berínyi határbú őröltetni, daráltatni a malomba. Oszt
akkor várakozni kellett és átmentek a kocsmába iszogattak, ott beszéltek az öreggel, meg muzsikált
nekik, meg minden.”9 Arra nem emlékeznek, hogy valamilyen paraszti munkát végzett volna, a
felesége is mosni járt a gazdákhoz. Arra a kérdésemre, hogy mikor került Hunyára Kakas Bácsi,
senki sem tudott felvilágosítást adni. A választ az endrődi Szent Imre Plébánia születési anyakönyve
adta meg.
„1860. április 14-én született Kakas Joachim, Kakas Ferenc és Mikó Erzsébet endrődi lakosok
gyermekeként Endrődön. Másnap 15-én megkeresztelték az endrődi templomban; a keresztszülők
Kurilla István és Varjú Anna voltak.”10 Majd 1883. november 25-én Kakas Joachim, aki akkor
szabadságos katona volt, házasságot kötött Turcsányi Franciskával. Valamilyen okból 1902-ben
névváltoztatást kért, amit meg is kapott, mely szerint a „Kakas” nevet „Kovácsra” változtatta. Majd
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özvegységre jutott és 1928-ban feleségül vette Shenk Máriát, a morvaországi Shenk Mihály
üvegcsiszoló lányát. Ekkor már mind a ketten kondorostanyai (ma Hunya) lakosok. A házassági
anyakönyv szerint Kovács Joachim, mint zenész van nyilvántartva.11 Hunyán (egykor
Kondorostanya, majd Endrődszentlászló) a templom mögötti lapos területen néhány szegényes
szoba-konyhás ház épült. Itt laktak a falu szegény
sorsú lakosai. Koldus Etel néni, aki a templomajtóban kéregetett a mise után, illetve Kakas
bácsiék is. A porták nem az egyházhoz tartoztak.
„Volt ott olyan három-négy ház”12. Ma már csak a
házhelyek vannak, és szántónak használják a
területet.
Különféle nótákat szerkesztett közismert
dallamokra, megénekelte a falu jeles és kevésbé
jeles eseményeit. Kigúnyolta, kifigurázta a kapzsi
vagy pórultjárt embereket. Agyafúrt észjárású,
tájékozott emberként emlékeznek róla. „Én, mint
Ilyen zsellérházban lakott Kakas bácsi
legény nemigen beszéltem vele, de hallottam
másoktól a mondásait. Mert olyan kifejezéseket
használt, amit mi nem értettünk. Kérdezték tőle a vendégek, hogy hogy van. Ő erre azt felelte:
>>Mindég feljebb, mindég feljebb.<< – ami azt jelentette, hogy amíg az ember fiatal és vizel, túl megy
a cipője orrán, de ahogy öregszik úgy halad felfele. És akkor azt mondta: mikor a térdére ér, már
nem ér semmit.”13
A legismertebb nótája a „Két csattanós pofonért, az új iskoláért”, valamint a „Népszámlálás”. A
megkérdezettek mindegyike ismerte a Két csattanós pofonért… kezdetű nótát, sőt idézni, énekelni
tudták. A nóta megírásának valós történetét kisebb változásokkal mindannyian azonosan mesélték el.
„Nagy volt a terület, sok gyerek volt, de csak itt volt iskola, meg a Község-soron, de ott is már
olyan szorosan voltak a gyerekek, hogy öten ültek egy padba, volt, aki pedig az ablakban állva írt,
meg olvasott.”14
„Akkor az iskoláért adtak össze egy kis földet. Dávid Pista bácsi olyan ittas ember volt.
Zúgolódott, nem akart adni semmit. No, akkor a pap írt egy levelet, behívatta ezt a Dávid Pista
bácsit, hogy itt egy levél, vigye be Endrődre a Nagyságos Úrhoz, mert akkor így hívták a papot,
Csernus Mihályt. Mikor Csernus elolvasta a levelet, adott két nagy pofont Dávid Pista bácsinak,
amiért nem akart dolgozni.”15
Ezt a „jeles” eseményt énekelte meg Kakas bácsi, a Két csattanós pofonért, az új iskoláért című
nótájában.
„Két csattanós pofonért
Épül már a harmadik iskola
Hunya földre az Ördög-oldalra
Két csattanós pofonért az új iskoláért.

Dávid István mi van a zsebedbe
Tisztelendő Úr lezárt levele
Két csattanós pofonért az új iskoláért

De addig mi hozzá nem foghatunk
Míg valakit föl nem pofoztatunk
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Levelet vitt a papnak az árva
De nem tudta mi van bele zárva
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Megkérjük a püspöki szent széket
Állítson nekünk pofozógépet
Két csattanós pofonért az új iskoláért

A pap a levelet elolvasta
A két pofont rögtön oda nyomta
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Dávid István a múltkor megjárta
Bement Endrődön a parókiára
Két csattanós pofonért az új iskoláért

István, hogy a két pofont megkapta
Kalapját, botját odabenn hagyta
Két csattanós pofonért az új iskoláért
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A neje hozta ki a kalapot
Ő meg messziről szidta a papot
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Üdvözöljük a püspöki széket
Állított nekünk pofozógépet
Két csattanós pofonért az új iskoláért

István, ha benőtt a fejed lágya
Ne vígy levelet a parókiára
Két csattanós pofonért az új iskoláért

Felépülhet már a nagy iskola
Az Ördög-oldal fel van pofozva
Két csattanós pofonért az új iskoláért”

A Népszámlálás című nóta, mely 1926-ban íródott, élces humorral és egy-egy jellemzővel megfűszerezve veszi sorra a lakosokat. A Zsidó-sor szinte mind János – a visszaemlékezők megerősítik,
valósságát.
„Az anyósom is benne van, mert az, ha nem vált be egy kutya, felakasztotta, az is benne van.”16
Népszámlálás
Hunya falu lakosa
Mind össze van számlálva
Ennyin vannak mindössze
Elmondom a nevüket

Orlics, Kakas meg Vaszkó

Tímár Gergely, Kis Mihály
Hanyecz Lajos, Tímár Pál
Gubucz Mihály, Szabó Pál
Gubucz István főmolnár

Jó a kifli, ha lekváros
A Zsidó sor mind János
Hunya István, Kontra János
Kontra József, Németh János

Gubucz Imre, két Véha
Dávid, Kovács meg Dinya
Tanító és plébános
Harangozó Szakálos

Hunya Vince, Hornok János
Hunya András, Szurovecz János
Bula Imre, Tímár János
Szurovecz András, Hunya János

Szmola Lajos, Ugrai
Két Gubucz meg Turcsányi
Lakatos, Paróczai
Két Farkas, Vágó, Smíri

Most jön Lapatinszki János
Azon kívül nincs több János
Nem is kell nekünk több János
Elég nekünk Gyebnár János
Bort inni!

Még kettő van azon túl
Gubuznai meg Csapó úr

Hegedűs, Köles, Hanyecz
Szurovecz meg Cserenyecz
Tímár Ágos meg Imre
Gubucz Mátyás meg Vince

Véget ért a népszámlálás Hunya falujába,
Kakas bácsi szedte össze ilyen
versformába.
Ezerkilencszázhuszonhat esős esztendőben,
Vígadjatok hunyaiak a Csárdavölgyében.

Vaszkó Imre, Nagy Gyebnár
Hát a ház nélkül való

A falu fejlődését megéneklő műve 1922-ben keletkezett és a változások felé már nehezen hajló,
fricskázó hangnem jellemzi.
Hunya Falu fejlődése
Előkelő város lesz már Kondoros tanyából
Kikötő állomás lesz a Csárdavölgy
partjából.
A medrébe ott folyik a Tisza, Dráva, Száva
Gőzhajón járunk a Község-soron és
Örménykúton.

Akik majd Rómába mennek, annak üt ki
jóra,
Mert a templom mellett ülnek fel a
gőzhajóra.
Nem kell nekik kerülgetni Pestre, Fiumébe
A Csárdavölgyön hajóznak egész a
tengerre.
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Egy kikötő állomás az Örménykúton is lesz
Kiszállunk, ha Kiszely Maris néni otthon nem
lesz.
De, ha otthon lesz, akkor meg sem merünk
állni,
Mert a hajó is reszket, ha elkezd kiabálni.

Korcsolya pályát, pedig a Keselyűs
halmára.
Előjárókat is kapunk most már nemsokára,
Építik a városházát Csanádpalotára.
A jegyzőség is érkezik ez év tavaszán,
Itt lesz majd a lakásuk a Kmellár tanyájába.

Nem kell nekünk a Keresztút, mert az
nagyon sáros,
Bekerülni meg úgysem hagy Doktor
Hanyecz János.
A derék utat sem kell már nekünk kinyitni,
Mert ott meg a repülőgépek fognak
működni.

Csendőrséget is kapunk mink ez évnek
nyarára,
Itt lesz majd a lakásuk a Kamuti csárdába.
Finánc is kell, mert, nincs aki a forgalmit
szedje,
A laktanyájuk itt lesz a bakonyi erdőbe.

Endrődre meg sodronypályán motorvonat
jár mán,
Alatta meg a gyalogos finom beton járdán.
Berényből is jár egy vonat erre,
Kondorosra,
Éppen ezért nincsen szükségünk már a
Keresztútra.

Doktort is kapunk már mink ilyen városba,
Hisz e nélkül az ember tán soha meg nem
halna.
Kenőasszony is lesz meg egy okleveles
bába,
Mindjárt több gyerek fog születni majd
halva.

Az utcáink városiasan vannak berendezve,
Krumpli, misling és akácfával van
beültetve.
A krumpliszár lepucolja a poros
csizmánkat,
Az akácfa lekeféli bőrig a ruhánkat.

A megye házát építik majd Hunyad
vármegyébe,
A főispán lakása lesz Hajdúböszörménybe.
Ezerkilencszáz-kilencvenkilenc tavaszára
Minden meg lesz, csak legyen ki türelmesen
várja.

A járdán az akácfától nem lehet már járni,
Kifogjuk a járdát majd a kocsiútra rakni.
Mert esőbe az akácfa megmosdat
bennünket,
Szárazságba ki akarja kaparni a szemünket.

Lovas csőszeink is vannak, mégpedig
kétféle,
A fiataljait lovasították egészbe.
Az öregeknek is hallom meg van már ígérve,
Hogy ők is majd lovat kapnak, de csak
részletekbe.

Ha végre a kocsiúton se lehet majd járni,
Földalatti villanyoson fogunk majd
grasszálni.
Itt van már a villanyos is csak még nincs
üzembe,
Mert a krumpli és a misling nincsen még
felszedve.

Vadászaink is vannak, már mégpedig nagy
számba,
Beszámolnak minden nap öt, hat, hét lőtt
kutyával.
Ha valamék véletlen nyulat talál lőni
Rendesen, az más területre megy
megdögleni.

A telefon is meglesz már Endrőd–Kondoros
közt,
Beszélhetünk Véháékkal, de csak úgy
négyszemközt.
Mert a karók oda vannak SzolnokDobokába,
A drótot meg most csavarják Salgótarjánba.

Tegnap is egy veres szőrű kuvasz kutyát
lőttek,
Amit zúzos szőre miatt nyuszikának néztek.
De akkor tudták meg ők is milyen nyuszit
lőttek,
Mikor közel mentek hozzá megugatta őket.

A piac is megnyílik már, csak még nincsen
mázsa,
De az is úgy hallom készül
Franciaországba.
Uszodát is építenek a Pintér dombjára,

De mivel, hogy elkészültek a nyúl vacsorára,
Beszalajtottak egy embert lóháton Csabára.
Azt mondták, hogy hozzon nyulat bármi lesz az
ára,
Legalább ne csirkét együnk nyúlvacsorára.

28

A hunyai öreg temetőben megtaláltam sírját: „Kovács Johakim élt kilencven évet”. Élete
alkonyán, már a II. világháború után keletkezett A traktor című nótája.
„Az oroszok bejövetele után írta azt Kakas bácsi, már szövetkezet volt. Mert nem értették akkor az
emberek ezt a változást, mint ahogy mondja is, hogy a traktor nem trágyázza a földet.”17
„A traktor
(Dallam: Juhászlegény, szegény juhászlegény)
Egy öreg ló felsóhajt magába,
Mért nem fognak minket most a hámba,
Itt a szántás, vetésnek ideje,
Mégse fognak minket az ekébe.

Ló barátim az-az egy vígasztal,
Útszéli ároknál szebb az asztal,
Mert a virsli az asztalra kerül,
A cukor meg a teába merül.

Ott egy ember felült az ekére,
Se ostor, se gyeplő nincs kezébe,
Egy kereket forgat erre, arra,
Utána meg hasad a barázda.

De ezelőtt, ha egy ló megdöglött,
Azzal tovább senki sem törődött,
A tetemét lökték az árokba,
Juhászkutyáknak lett martaléka.

Ló barátim már régen hallottam,
Még akkor két éves csikó voltam,
Hogy valami traktort készítenek,
Ezután azzal szántják a földet.

Gazdám mi lesz, ha elkopik csizmád,
Traktor bőrből nem csinálnak csizmát,
Mi lesz veled, üssön meg a guta,
Mezítláb jársz, mint a többi kutya.

Itt a traktor szánt már minden felé,
A ló értéke halad lefelé,
Soh se lesz már nekünk becsületünk,
Akár mennyi kukoricát eszünk.

A virsliből te úgy sem ehetel,
Mert olyan helyre te nem mehetel,
Mert ahol a virsliket fogyasztják,
Parasztot onnan könnyen kidobják.

Mert a gazdák már úgy gondolkoznak,
Had pihenjenek ezek a lovak,
Etessétek, hizlaljátok jól meg,
Majd a virsli úgy fizet érte meg.

A cukor meg nem parasztnak való,
Néked az avas szalonna is jó,
Hisz te úgy sem szereted a cukrot,
Edd meg te a tehén hulladékot.

Ló barátim mi lesz akkor vélünk,
Ha ilyen sok kukoricát eszünk,
Disznó módra hizlalnak bennünket,
Azután eladnak a virslisnek.

Szobádat sem tudod kimeszelni,
Mert meszelőt sehol nem fogsz kapni,
Hisz a traktornak csak addig lesz farka,
Még a sofőr oda fönn ül rajta.

Bőrünket viszik majd a bőrgyárba,
Had legyen a parasztnak csizmája,
A húsunkból virslit készítenek,
Amit Pesten az urak megesznek.

Nem mondom a hurkából ehetel,
De azért te nagyon megfizetel,
Ha nem fizetsz, nem eszel ló hurkát,
Edd meg hát a hibás disznó orrát.

Csontunkat a cukorgyárba viszik,
Abból a finom cukrot készítik,
A Hangyákba szerte-széjjel hordják,
És a kisasszonyok szopogatják.

Hozzád fordulok most kedves gazdám,
Örökségül fogadd a tarisznyám,
A traktoron használd a szemedre,
A barázdát jobban látod vele.

Farkunk meg a kefegyárba kerül,
Abból meszelő és kefe készül,
A gyomrunkból hurkát készítenek,
Amit majd a proletárok esznek.

Már engemet tovább nem kínozol,
Mert ezután csak traktorral szántol,
Szamarat vegyél majd a vásárba,
Mert szamárnak szamár a barátja.”
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Összegezve: A hírversfaragók, históriások, népi költők környezetük színes egyéniségei. Legendás
alakok az általában nincstelen, szegény sorsú nótafák, kocsmai muzsikusok vagy valamilyen testi
fogyatékkal a falu jóindulatából élő mesemondók, rímfaragók. A korszak naiv művészei a szó
legtisztább értelmében. Kodályt idézve: „A művész nem él légüres
térben, hanem emberek társaságában. Azt érzi, gondolja, amit milliók, neki csak jobban sikerül kifejezni… Mindenütt van egy-két
vezető énekes, nótafa, akit egy sereg utánzó követ. Eltanulják dalait,
előadásmódját, esetleg modorosságait.”18
A folklórkutatás perifériáján lévő témába, a XX. században
megjelenő félnépi rímfaragók körébe is érdemes bepillantanunk. A
XX. század közepén a paraszti társadalom dekadenciába kényszerül.
A „trianoni sokk”, a változó életvitel, a bomló falusi társadalom és a
modernitás félelemmel és visszás érzésekkel tölti el a „falusi népet”.
Ennek az érzésnek a hiteles tükörképét találjuk a falusi rímfaragók,
nótákat fabrikáló kocsmai zenészek repertoárjában. Kakas bácsi
Hunyán, Bálint István Endrődön, Kádár Ferenc Dévaványán, hogy
csak a legismertebbeket említsem; a dalok, mesék, balladák kifogyhatatlan kútfői voltak, ki-ki tehetségéhez mérten. Ma is élnek
közöttünk kortársaik, akik a közösség érzékeny rezdüléseit kifejezik
Kakas bácsi sírja
egy-egy anekdotával, adomával, pár soros gúnydallal.
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DANKÓ IMRE
Egy kis Osváth Pál bibliográfiai meglepetés
A Rálátás legutóbbi számában jó előrelátással szóltunk a 2006-ban bekövetkezendő Osváth Pál
jubileumokról, hangoztatva, hogy főműve, a Bihar Vármegye Sárréti Járása leírása 1875-ös
kiadásának éppen akkor, 2005-ben ünnepeltük a 130. évfordulóját.1 Így tudta ezt mind a szakma,
mind a széleskörű közvélemény és az időközben könyvritkasággá vált kötet második kiadásánál
(Debrecen, 1996) jómagam is: azaz az első kiadást, a címlap bemutatásával 1875-nek jeleztem
[„Nagyvárad, 1875. Nyomatott Laszky Ármin Könyvnyomdájában. (Sas-utcza, Guttmann-ház).”] és
így mint 1875. évi kiadvánnyal foglalkoztam vele a második kiadáshoz készített tanulmányomban is.2
De így, 1875. évi kiadványként tartotta számon mind a néprajzi, mind a (hely-) történeti könyvészet
is.

Osváth Pál nyilatkozata az 1874-es kiadás hátlapján

Az „I. kötet” külső borítója

Azt hiszem, hogy mindenki megértheti a megdöbbenésemet, amikor 2006. január 28-án egyik
kiváló volt tanítványom azzal lepett meg, hogy ő úgy tudja, sőt igazolja is, hogy Osváth Pál főműve,
a Sárréti Járás leírása nem 1875-ben egyben, hanem két kötetben – s ezek közül az első 1874-ben –
jelent meg. Azonnal arra kértem, hogy hozza el ezt a kétkötetes kiadványt és járjunk utána a kérdésnek.
Kolozsvári István gyorsan elő is hozta a Sárréti Járás leírásának egy általa Komádiban gyűjtött,
agyonolvasott, igen rossz állapotban lévő példányát, amit aztán így írtam le és adok most közre:
1. Külső címlap (puha papír) ezzel a felirattal: Osváht Pál: Bihar Vármegye Sárréti Járása leírása
I. kötet. Nagyvárad, 1874. Nyomtatott Laszky Ármin Könyvnyomdájában. (Sas-utcza, Guttmann-ház)
2. A belső címlapon ugyanezt a szöveget olvashatjuk, két nagyon fontos változtatással:
a) nincs rajta az „I. kötet” megjelölés;
b) Nagyvárad, 1875 (!) szerepel.
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3. A 320. oldalnál van vége ennek az első kötetnek, minden jel nélkül itt következik az első kötet
hátsó borítója. Ez a hátsó borító igen fontos az egész kiadvány szempontjából, mert ennek a hátlapján
olvasható Osváth Pál „Nyilatkozat”-a, amely részben megmagyarázza a kiadvány két kötetre bontását
és azt, hogy a kiadvány elülső címlapján tényleg 1874 áll. A Nyilatkozat így szól:
„E munka – mely a harmincz nyomott ívet már is tulhaladja s valószínűen negyvenre is ki fog
terjedni – legjobb akaratom mellett sem készülhetvén el február 1-sőre: jónak láttam azt a t.
előfizetőknek külön kötetben ugy juttatni kezökhöz, hogy ez év márczius hó elején a most hátrányban
maradó hasontartalmú füzetet is meg fogom küldeni.
A kik eddig előfizettek, azok részére a hirdetett áron fogom a munkát megküldeni; minthogy
azonban az árral ki nem jöhetek, ezentulon a csekély mennyiségben nyomtatandó műre 1fot. 75
krajczárral hirdetek új előfizetést, kijelentvén, hogy az előfizetett példányokból fentmaradó példányok
darabjuknak ára 2 fot. leend. Az előfizetések hozzám (Bihar) Mező-Keresztesre is fizetendők.
A tartalom és sajtó-hibák jegyzéke a második kötet végén fog közöltetni.
M.- Keresztes, 1875. febr. 1-én. Osváth Pál.”
Ebben az oldalleírásban azon túl, hogy fény derül az előfizetéses megjelentetésre, az is lényeges
megjegyzés, hogy a Nyilatkozatban is már 1875 szerepel. Azaz 1874-gyel csak az első kötet
címlapján találkozunk! Közvetlenül ezután a „második kötet” címlapja következik. Ezen ez a
szöveg olvasható: Bihar Vármegye Sárréti Járása leírása. Írta: Osváht Pál. II. kötet. Nagyvárad,
1875. nyomatott Laszky Ármin Könyvnyomdájában (Sas-utcza, Guttmann-ház). A belső oldal teljesen
üres. A közvetlenül következő szövegoldal – 321 – lapszámmal folytatódik, azaz a lapszámozás
folyamatos.
Mi sem volt könnyebb, mint a kiadvány két részét egybefűzni és a címlapok bármelyikének
előrehelyezése, a kötetszámok kiiktatása és a megjelenés évszámának – 1875 – véglegesítése. Miután
nem tudjuk, hogy a „kétkötetes” kiadványból hány példány készült ezzel az ominózus 1874-es
dátumozással, csak feltételezni tudjuk, hogy igen kevés. Sőt arra is gondolhatunk, hogy az így
elkészített példányokból vissza is tartottak jó néhány darabot és majd csak azután terjesztették, hogy
rövidesen megjelent a teljes munka és a borítókból többet nyomatva, a visszatartott „kétkötetes”
példányokról levették a címlapokat és a két részt összeillesztve, az új, a kiadás évéül 1875-öt jelölő
címlapot ragasztották fel a könyvekre.
Bárhogy is volt, egy biztos, hogy ez a kétkötetes, és az első kötet címlapján 1874-et jelölő
kiadvány rendkívüli ritkaság; mind a kutatók, mind az olvasók figyelmét elkerülte. Ez a ritkaság az
egyedüli értéke! Így foglalkozunk vele mi is és hívjuk fel a figyelmet az esetleg még előkerülendő
példányokra.
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BŐDI ERZSÉBET
Néprajzi kutatások a szatmári svábok között*
A társadalomtudományok körében, így a néprajztudományon belül, de különféle médiumok által
közvetített információkban, párbeszédekben is egyre gyakrabban beszélnek az önazonosságról, az
identitásról. Elméleteket és pragmatikus tanácsok egész sorát lehet hallani, olvasni. Tudományos
*

A tanulmány szerzője az MTA–DE Néprajzi Kutatócsoport munkatársa. Kutatásait akadémiai támogatással és az
AT 049349. sz. pályázat keretében végzi.
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megalapozottsággal, avagy divatosnak is mondható közérdekből. Abban mindenki egyetért, hogy
az egyénnek és a közösségnek egyaránt szüksége van azonosságtudatra, idegen, latin eredetű
szóalakkal megjelölve identitásra. Sőt egyes kutatók szerint (pl. Schöpflin György)1 egy közösségnek
létfeltétel az, hogy világosan megfogalmazza identitását. Mégpedig úgy, hogy azt fel is tudják
vállalni nemcsak a társadalom elit rétegéhez tartozók, hanem a közösség majd minden tagja.
Egy közösség, legyen az nemzeti vagy nemzetiségi, etnikai stb., összetartozásának legfontosabb
tényezőjének tartják az önismeretet, az adott társadalmi csoport sajátosságainak tudatosítását.
Ezt a feladatot vállalta fel a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének Kutatócsoportja, amikor az
egykori Szatmár vármegyébe letelepített svábok kultúráját, vallását, történetét kezdte kutatni. Az ún.
terepkutatásokat 2003-ban indította el. A kutatók bevonták az egyetemi hallgatókat, akik nagyon
lelkesen és felkészülten tesznek eleget adatfeltáró feladatuknak. Ezt követően tudományos igényű
dolgozatokban foglalták össze ismereteiket. Ezeket az írásokat kívánjuk közzétenni a Rálátás
című folyóiratban folyamatosan, egymást követően.
A Romániában is bekövetkezett társadalmi, politikai-gazdasági rendszerváltás – az ott élők
szavával élve, a forradalom – után lehetővé vált a szatmári svábok néprajzi kutatása. Éppen abban
az időszakban, amikor a társadalomkutatások már magyarul is felvetették az identitáskutatás
kérdéseit: vagyis egy közösségre vonatkozóan az anyanyelv, az irodalom, a kultúra, a történelem, a
vallás, a hatalom múltbeli szerepét és helytállását a jelenben, hogy a közösség tagjai együttesen
tudják vállalni a folytonosságot még az elkövetkező évekre is.
Mielőtt a nyelvhasználatról, pontosabban a nyelvcsere folytán a magyar szólások és közmondások
feltűnően népszerű, gyakori alkalmazásáról készült dolgozatot közölnénk, hasznos lehet általános
tudnivalókkal alátámasztani a svábkutatások értelmét, körülhatárolni a tematikát.
Elsőként azt szükséges megjegyezni, hogy ugyan a szatmári svábok hagyományos kultúrájára a
magyar néprajztudomány mindenkor figyelt, de átfogó képét az eddigi ismeretek alapján nem lehetne
felrajzolni, mert még mindig sok a fehér folt. A kutatók között ott találjuk Dankó Imre jeles személyét
A szatmári népélet kutatásáról címmel2, amiben 1983-ig bárhol is megjelent ide vonatkozó írás
pontos filológiai adatai megtalálhatók. Ennek nyomán vette figyelembe Vajasné Ragályi Edit a
csanálosi és mezőfényi élőbeszédből kiszűrt proverbiumok tanulmányozásához Teiszler Pál romániai
nyelvész értékes munkáit. Dankó Imre bibliográfiai adattára szinte minden témakörhöz nyújt
segítséget. Így a többi dolgozathoz is az ő, fentebb említett munkája volt az egyik kiindulópont.
Azt is bátran ki lehet jelenteni, hogy az átlag közember akár Magyarországon, akár Romániában
nem sokat tud a szatmári svábokról, mint különálló népcsoportról. Pedig a 20. század történelme
nagyon mostohán bánt el velük. Negatív megítélésükről számos publicisztika jelenhetett volna meg,
amire sokan odafigyeltek volna. Szenvedésüket, meghurcoltatásukat, deportálásuk történetét csak
most kezdik összegyűjteni és publikálni.3 A svábok lakta szatmári településekről számos jeles ember
származott. Egyházfők, tudósok, mérnökök, tanárok és nem utolsó sorban mesteremberek, akik szakterületeiken kimagasló eredményt értek el. Őket sem ismerjük. Névsorukat mind a mai napig nem
próbálták összeállítani. Pedig ők lennének azok, akik munkájuk után életükkel példát adhatnak az ott
élőknek, és egyben reprezentálnák szülőföldjüket, népüket az idegenek előtt. Látványban is érdekes a
szatmári táj. Az ottani sváb falvak rendezettsége és karbantartott különleges templomai még az idegenforgalmi igényeknek is eleget tennének. A helybeliek sem gazdaságilag, sem művelődésben nem erősödtek meg annyira, hogy összefogva közösen önmagukat méltatva hirdetnék szülőföldjüket tágabb
környezetben.
A német nép, közelebbről a svábok részéről ugyan több könyvet is megjelentettek, de három okból
nem váltak népszerűekké a szatmári svábok körében. Egyrészt azért, mert németül íródtak, és a többség
nem tudja az irodalmi német nyelvet olvasni, már svábul sem nagyon. Másik okként nagyon
nehezményezik, hogy ha magyarul írnak róluk, akkor nem valóságos helyzetüket, történelmüket veszik
figyelembe a (német?) szerzők, hanem– úgy tűnik, mintha politikai megrendelésre készülve – a saját
magyarázataikat közlik. Erre nagyon szemléletes példa Ernst Hauler Passauban megjelent könyve:
Elbeszélések a szatmári svábokról címmel.4 „A gyökerek újra való felfedezését szeretném szolgálni”
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– írja a könyv első bellapján. Ezt a célt a szerző úgy véli teljesíteni, ha a szatmári svábokat szembe
állítja az ott élő magyarsággal, sőt az elit svábok társadalmi rétegével. Történelmi tényeket
mellőzve olyan állításokat tesz a könyvében, amit a szatmári svábok nem tartanak helyénvalónak.
Például: „A német nyelvvel együtt elvesztettük a német kultúrát, a lehetőséget a nagy német néppel
egy kétoldalú hasznos kapcsolatot fenntartani, a sváb azonosságot, röviden az asszimilációval
kiásták gyökereinket és meghamisították a nemzeti múltunkat.”5 Azt nem veszi számításba, hogy a
szatmári sváb falvak többsége a trianoni békediktátum után Romániához tartozott és ma is a román
államhatalom irányítja.
Harmadrészben azt az okot is meg kell említeni, hogy Németországon kívül nem a szatmári
svábok élnek legnagyobb létszámban, így az irántuk való érdeklődés sem került első helyre. Például
1987-ben megjelent a képekkel és térképekkel gazdagon illusztrált, pontosan szerkesztett
történelmi, demográfiai, nyelvészeti, néprajzi és művelődéstörténeti tanulmányokat magába foglaló
könyv, melynek címe Die Donauschwaben. Baden-Württemberg tartomány jelentette meg, az akkori
belügyminiszter előszavával. Alig-alig említi meg a szatmári svábokat. Ugyanakkor a bánsági, a
dunántúli svábokról részletesen szól. Viszont megtudhatjuk, hogy a két világháború között a szatmári
svábok 87%-a élt falvakban, tehát a többség még földművelő volt.6 A második világháború után
közvetlenül Szatmárból majd három és félezer sváb hagyta el otthonát és keresett jobb lehetőséget
boldogulásához nyugaton.7
Amikor a falvakban élő egyszerű, földművelő embereknek nem nagyon volt miből kialakítani,
feltölteni identitásukat, és csak tőlük függetlenül negatív események figyelmeztették őket arra,
hogy honnan is származtak, mik is ők valójában, akkor ott a néprajztudománynak megnőhet a
szerepe és ezzel együtt a felelőssége is az adott közösség felé.8

Sváb települések a romniai Judeţul Satu Mare-ban és a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, 2005-ben. Összeállította a szerző, rajzolta: Lovas Kiss Antal
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A 2003-ban megkezdett néprajzi kutatások első feladata volt földrajzilag kijelölni a szatmári sváb
telepes helységeket, városokat, falvakat, falurészeket, a betelepítés történeti eseményeivel együtt.
A svábok betelepítése, befogadása a történelmi Szatmár vármegyében szervezetten zajlott. A
Rákóczi-szabadságharc bukását jelentő Szatmári békekötésben egyik főszerepet betöltő személy,
Károlyi Sándor (1669–1743) volt a kezdeményező. Az elnéptelenedett falvakat új földművesekkel,
az azok szolgálatába álló kézművesekkel akarta benépesíteni. Ezért több irányban intézkedett.
Engedélyekért fordult a bécsi királyi udvarhoz, közben
embereket alkalmazott toborzásra, utaztatásra, és
utasításokat adott ki a telepesek birtokán való
befogadásukra, szerződéskötésekre. Az első sváb
telepesek 1712-ben érkeztek meg. A szatmári békekötés után Károlyi Sándor politikai és gazdasági
szerepe olyannyira megnőtt, hogy megkapta a grófi
címet és Szatmár vármegye legnagyobb birtokosú
földesúri családfője lett. A svábok betelepítését gróf
Károlyi Sándor nem tudta befejezni. Különben is olyan
sikeresnek bizonyult gazdaságilag, hogy csak 1838-ban
zárták le. A gróf Károlyi-családban öt generáción keresztül zajlott szervezett betelepítés: gróf Károlyi
Sándor (1669–1743) – gróf Károlyi Ferenc (1705–1758)
– gróf Károlyi Antal (1732–1791) – gróf Károlyi József
(1768–1803) – befejeződött a Károlyi birtoknak a
három fiúörökös közötti felosztással gróf Károlyi István
(1797–1881), testvére Lajos (1799–1863) és György
(1802–1877) birtokán 1838-ban.
Összesen tehát 126 év alatt jöttek létre Szatmárban
sváb telepek, falvak, a telepítés 31 települést érintett.
Ezek többsége a Károlyi-birtokhoz tartozott. Nagykároly, Erdőd és Tőketerebes (ma Krasznaterebes) uraA szaniszlói római katolikus templom belseje.
dalmi központokkal működött, de akadtak olyanok is,
Szűcs Róbert felvétele, 2005.
amelyek belső emigráció következtében elhagyták a
Károlyi-birtokot és áttelepültek a szomszédos főúr birtokára. Így kerültek svábok Túrterebesre a Perényiekhez.
A 31 svábok lakta szatmári falu a következő: Vállaj, Mérk, Csanálos, Mezőfény, Csomaköz,
Szaniszló, Mezőpetri, Mezőterem, Kisdengeleg, Tasnád, Tasnádszántó, Kaplony, Kálmánd, Nagymajtény, Királydaróc, Gilvács, Erdőd, Kisszakond, Krasznabéltek, Krasznasándorfalu, Krasznaterebes, Nagymadarász, Nagyszakond, Nántű, Szakasz, Színfalu, Zajta, Józsefháza, Barlafalu, Alsóhomoród és városként Nagykároly szerepelt.
Ezek a települések három falu kivételével az egykori történelmi Szatmár vármegyéhez tartoztak. A
XVIII. század végén Túrterebes Ugocsa megyéhez, Tasnád és Tasnádszántó Szilágy vármegyéhez
tartozott. A peremtelepülések ellenére az ott letelepedett svábokat egységesen szatmári sváboknak
nevezték el a kívülállók. Jelenleg ezek a települések a romániai Szatmár megyében találhatók.
Magyarországon fekszik Vállaj, Mérk és Zajta, közigazgatásilag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Még egy fontos tényre kell odafigyelni. A betelepültek ugyan többségben sváb vidékekről
származtak, azaz a Bódeni-tótól északra a Felső-Rajna folyásáig terjedő Svábföldről, melyet
nyugaton a Fekete-erdő határolt, keleten pedig egészen Augsburgig ért, jócskán beékelődve a későbbi
Bajorországba. (Manapság a Svábföldet a Rajnától és a Fekete-erdőtől keletre fekvő, egykori
Württemberg hercegséggel azonosítják.) A svábokkal együtt azonban jöttek frankok, bajorok,
poroszok és osztrákok. Minden németül beszélő XVIII. századi telepest svábnak neveztek el,
szemben a korábbi szatmári németekkel.
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Az óhazában a svábok hagyományosan protestánsok. A Szatmár vármegyébe települtek azonban
még szülőföldjükön hűek maradtak a katolikus hithez. Kitelepülésük előtt vagy fényűző barokk palotájukban székelő hercegségek, vagy katolikus rendházak, káptalanok jobbágyai voltak. Központi
településükön, Ulmban építették fel az úgynevezett Münstert, azt a székesegyházat, aminek tornya a
világ egyik legmagasabb templomtornya volt hosszú időn át. Lehet, hogy ez az óhazai kép tükröződik vissza a szatmári sváb falvak feltűnően nagy, magas templomépületeiben is.
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VAJASNÉ RAGÁLYI EDIT
Közmondások és szólások a csanálosi beszédben*
Bevezetésképpen szeretném megjegyezni, hogy mint esztári lakos Csanálosra érkezésemkor
rögtön meglepett a település képe – a rendezett, tiszta, gondozott virágos utcák, udvarok. A csanálosiak szép nagy házakban élnek, ahol 3-4 szoba is van. Pár nap után hallottam, hogy a csanálosiak
munkaszeretete, leleményessége megbecsülést vívott ki még a románok előtt is. Takarékosságuk példaértékű. Tájékozottak, felvilágosultak, olvasottak.
A Művelődés című folyóirat 1971. évfolyamában, Benedek Zoltán: Módos házak táján1 című
cikkében kiemeli, hogy szerinte Csanálos, Mezőfény községgel összehasonlítva nagyobb gazdagságot
mutat. Gyümölcsfákkal, virágágyásokkal telepítették be a tágas udvarokat. Most minden helyet
kihasználva veteményeskertet hoztak létre. Padok azóta sem kerültek a házak elé, csak virágos sáv
díszíti a járda- és útszéleket.
Olyan szakértelemmel építették meg lakóházaikat, hogy a régiek is teljesen használhatók, esetleg
fürdőszobával bővítik. Az elmúlt évtizedben lakóházat ugyan nem építettek, de a Nagykárolyt
Mátészalkával összekötő főút burkolatának rendbetétele, és az itt létesített határállomás hozzájárul
Csanálos fejlődéséhez. A nehéz gazdasági-politikai körülmények között is az itt élők szorgalma,
fegyelme, rendszeretete, újítási hajlama tartotta fenn a falu kedvező képét.
Csanálos Románia északnyugati részén, Nagykároly közelében található település. Károlyi Sándor
a szatmári békét követően svábokat telepített a környékre. 1712-ben Württenbergből érkeztek az első
*
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telepesek Csanálosra. Az I. világháború után egyre többen a magyar nyelvet választják anyanyelvüknek, különösen a dolgozó generáció. De odahaza a nagyszülőktől az unokák sokáig tanulhatták őseik
nyelvét.2
A polgármesteri hivatal statisztikája szerint 1971-ben 2000, 2005-ben 1512 lakosa volt Csanálosnak. Kevesebb gyerek születik egy családban, mint korábban: csak 2-3. A Margalits Ede 1897-es kiadványában megjelenő szólás ma már nem jellemző: „Annyi, mint a sváb gyerek.”3 A fiatalok elköltöznek Nagykárolyba, a forradalom óta Magyarországra, Németországba, mindemellett azonban
visszavándorlás is megfigyelhető.
A falu gazdálkodását, az emberek munkavégzését vizsgálva rögzített magnófelvételek lejegyzése
közben vettem észre, milyen sok közmondással, szólással, válaszolgatnak egymásnak. Kíváncsivá
tett, hogy helyinek tekinthető vagy országosan ismert, esetleg német fordítás eredménye-e ez a
narratíva. Lejegyezték-e ezeket a proverbiumokat, s ha igen, ki és mikor.
Az egy hét alatt hallott 39 szólásnak és közmondásnak néztem utána. Ebből 25 a saját gyűjtésem,
14-re Bődi Erzsébet „bukkant” még első terepmunkája során, 2003-ban. A 39-ből egyet Kaplonyban,
a többi 38-at Csanáloson jegyeztem le.4
A lejegyzett közmondások, szólások értelmezéséhez öt alapvető kiadványt használtam fel:
1. Margalits Ede (A továbbiakban: M. E.): Magyar közmondások és közmondásszerű szólások
(Akadémia Kiadó, Bp., Reprint sorozat, 1990) Az eredeti kiadás a millenniumra készült el.
Margalits Ede 1864 óta gyűjtötte a közmondásokat és szólásokat. A könyvében 25 336 szócikk található. Voigt Vilmos szerint ez 12 000 proverbium5. Elrendezése alapszórendszerre épül. Ezért egy közmondás annyi alapszó keretében fordul elő, ahány jellemző szó van benne6. Margalits Ede bedolgozta
elődeinek gyűjteményeit, így: Decsi Jánosnak (1583), Erdélyi Jánosnak (1851) és másoknak teljesen,
Sirisaka Andorig (1891) bezárólag. A Nyelvőr című folyóiratból (1872–1895) 2484, népdalokból
128, íróktól 35 származik, saját gyűjtéséből 580.
2. O. Nagy Gábor (A továbbiakban: O. N.): Magyar szólások és közmondások (3. kiadás,
Gondolat Kiadó, Bp., 1982.) A szólásokat és közmondásokat változataikkal közli. Mindegyik után
jelentésmagyarázatot találunk. A vezérszavak betűrendbe vannak szedve. Kb. 20 000 példamondatot
tartalmaz. A könyv végén a betűrendes jegyzék mutatja az oldalszámot. Ha van a szólásnak egyszavas szinonimája, megtalálható így is (pl.: „a könyökén jön ki” szólás a megun címszó alá került).
Jelentés szerint is kereshetjük (pl.: az eső címszó alá utalta a „veri az ördög a feleségét”
proverbiumot). A kifejezés jellegét megjelölő szó vagy szókapcsolat is segíti a könyvben való
tájékozódást (pl.: átkok, csodálkozások kifejezése).
3. Bura László (A továbbiakban: B. L.): Szatmári szólások és közmondások (Magyar
Csoportnyelvi dolgozatok, szerk.: Hajdú Mihály, Bp., 1987.) A kutatott terület lakossága között
1950-1960-ig diákjaival gyűjtötte a szerző az élőbeszédet. A szólásokhoz magyarázatot közöl. A
2312 proverbium vezérszavait ABC szerint rendezte. Esetenként stílusminősítéssel utal a
közmondások használati körére (argó).
4. Vöő Gabriella (A továbbiakban: V. G.): Igaz ember igazat szól. (Krtiterion Kiadó, Bukarest,
1989.) 5600 mondástípust tartalmaz a romániai magyar folklórból. Funkciójuk és jelentésük
függvényében kapcsolattípusokat állapított meg (pl.: létjelölő, társító, értékelő kapcsolatok). E
típusokat a szerző beszámozta, s e számokkal utal a közmondás helyére a típusrendszerben.
5. Ujváry Zoltán (A továbbiakban: U. Z.): Szólások és közmondások nagy könyve (Tóth
Könyvkiadó, Debrecen, 2003.) A kiadványban olvasható 3000 palóc közmondás és szólás a szerző 50
éves gyűjtőmunkájának eredménye. A betűrendbe szedett kulcsszavak segítik az eligazodást. Minden
proverbium mellett olvasható a jelentése, valamint utalás O. Nagy Gábor könyvére, abban hol
találunk hasonlót.
Az alábbiakban recens adataimat közlöm, a Csanálos élőbeszédében megismert közmondásokat és
szólásokat. A proverbium után leírom jelentését és az általam kiemelt szakirodalomban való
előfordulását, amit az aláhúzott kulcsszavak és szinonimájuk alapján értem el. Jobb oldalon közlöm a
gyűjtés helyét, idejét, az adatközlő nevét.
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1. Nyakig vagyok a dologban.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
Jelentése (A továbbiakban: J.): Rengeteg a tennivalóm, túl sok a munkám.
Szakirodalmi előfordulása (A továbbiakban: Sz. i.): Nincs hasonló párja.
2. Annyi a dolog, hogy az ember elfelejti még a vallását is
Csanálos, 2005. Linzenbold Mária
J.:
A hitélet gyakorlása nagyon fontos, aki ezt elhanyagolja, annak nagyon sok munkája
van és gondolkozni sincs ideje.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
3. Több legyet fogunk egy kanál mézzel, mint egy hordó ecettel.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Kedvességgel több barátot szerezhetünk, mint bármi mással. A gyermeket kedvességgel hamar rá lehet venni a munkára.
Sz. i.: Kanál mézzel több legyet foghatni, mint egy hordó ecettel. (M. E. 554. p.)7
Egy csöpp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy liter ecettel. (O. N. 480 p.)
Ecettel fogja a legyet. (Uo. 27. p.)
Egy csöpp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy liter ecettel. (B. L. 79. p.)
Egy csepp mézzel több legyet foghatunk, mint egy icce ecettel. (V. G. 188. p.)
Mézzel több legyet lehet fogni, mint méreggel. (Uo.)
4. Kinn kell várni a jóidőt.
Csanálos, 2005. Merk Margit
J.:
A zord tavaszi időjárás ellenére a kinti munkákat el kell végezni.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
5. Jó munka gyorsan, ritka.
Csanálos, 2005. Adler Ferenc
J.: Ha nem körültekintően és alaposan dolgozunk, nem lesz pontos, elfogadható az
elvégzett munka.
Sz. i.: Hamar munka ritkán jó. (M. E. 561. p.)8
Hamar munka hamar kész, hamar vész. (Uo.)
Hirtelen munka sohse volt jó. (Uo.)
Kevés jó van a hamar munkában. (Uo.)
Hamar munka ritkán jó. (O. N. 486. p.)
Hamar munka késő haszon. (Uo.)
Hamarkodó munkának sok a lazája. (Uo.)
Hamar mű hamvas szokott lenni. (Uo. 487.p.)
Mely mű hamar kész hamar vész. (Uo.)
Hamar munka ritkán jó. (V. G. 117. p.)
Hamar munka ritkán jó. (U. Z. 470. p.)
6. Beteg asszonynak nincs becsülete.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Csak az az asszony számít, aki tud dolgozni, aki nem, emberszámba sem veszik.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
7. Ha a szegény nem szarik, a gazdag nem eszik.
J. :
A javak megtermelése a szegény embertől függ.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.

Csanálos, 2005. Egeli Éva

8. Mindenkitől lehet tanulni valamit.
Csanálos, 2005. Adler Ferenc
J.:
Minden embernek van olyan tapasztalata, tudása, amit átadhat másoknak, amit átvehet
a másik.
Sz. i.: Nincs senki, akinek tanulni ne kellene és senki, akitől tanulni ne lehetne. (O. N. 662. p.)
Nincs olyan szamár, kitől ne lehetne tanulni. (V. G. 228. p.)
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9. Abból élünk, ami van.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Takarékoskodjunk, azt használjuk fel, ami kéznél van, ami megtermett, még ha az
kevés is. Igazodjunk a helyzethez.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
10. Aki szart akar enni, tartson kanalat magánál!
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Szerszámot senki ne kérjen kölcsön, hanem csináljon, vagy szerezzen magának!
Sz. i.: Aki szart akar enni, tartson kanalat! (M. E. 660. p.)9
Aki szart akar enni, kanalat tartson! (M. E. 394.p.)
Aki szart akar enni, tartson kanalat! (O. N. 615. p.)
Aki szart akar enni, legyen kanala! (V. G. 145. p.)
Aki szart akar enni, kanalat tartson hozzá! (U. Z. 590. p.)
11. Ajaj, kútba vizet?
J.:
Felesleges munkát végez.
Sz. i.: Tiszába hord vizet. (O. N. 673. p.)10
Dunába hord vizet. (Uo. 727. p.)
Tóba visz vizet. (Uo. 675. p.)
Rossz kút, amelybe vizet kell önteni. (B. L. 66. p.)
Kútba vizet önteni nem kell. (V. G. 166. p.)

Csanálos, 2005. Adler Ferenc

12. A szomszéd a legelső rokon.
Csanálos, 2005. Ludeser Klára
J.:
A szomszédot tisztelni kell, mintha családtag lenne, mert bármilyen dologban ő segít a
leghamarabb.
Sz. i.: Jobb a jó szomszéd a rossz atyafinál. (M. E. 693. p.)11
Jobb a jó szomszéd a rossz atyafinál. (V. G. 242. p.)
Jobb a jó szomszéd sok rossz atyafinál. (Uo.)
Jobb a jó szomszéd, mint a rossz testvér. (Uo.)
13. A vagyon mindent eltakar.
J.:
Nem kerül napvilágra a rossz dolog, ha gazdag az illető.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.

Csanálos, 2005. Egeli Éva

14. Minden munkához hozzá kell öltözni!
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Célszerű munkadarabokat vegyünk fel a különböző munkákhoz.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
15. A gazdálkodónak se karácsony, se szabadság.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
A mezőgazdaságban dolgozók ünnepnapokon is el kell, hogy végezzék a munkájukat.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
16. Gyerünk haza, mert a tyúkok nem lesznek láb alatt.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Siessünk, mert már beülnek a tyúkok az ólba, tehát késő lesz.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
17. Nincs olyan hosszú, hogy vége ne legyen.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Örökké semmi sem tart, egyszer minden véget ér.
Sz. i.: Nincs oly hosszú, aminek vége nem volna. (M. E. 345. p.)
Nincs olyan hosszú, aminek vége ne volna. (O. N. 291. p.)
Nincs olyan út, hogy vége ne legyen. (Uo. 701. p.)
Nincsen olyan hosszú, hogy vége ne volna. (B. L. 117. p.)
Nincsen olyan hosszú, melynek vége ne lenne. (V. G. 129. p.)
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18. Dínomdánommal nem lehet a ranglétrán feljebb jutni.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Szórakozással nem haladunk előre.
Sz. i.: Rövid dínom-dánom, holtig szánom bánom. (M. E. 121. p.)12
Előbb jön a dínomdánom, azután a szánom bánom. (O. N. 142. p.)
Egy-két napi dínomdánom, százesztendős szánom bánom. (Uo.)
Rövid dínomdánom, hosszú szánom bánom. (Uo.)
Eszem-iszom, dínomdánom, nem bánomból van a bánom. (Uo. 183. p.)
Egy-két napi dínom-dánom, holtig tartó szánom bánom. (B. L. 25. p.)
Egy - két napig dínomdánom, holtig tartó szánom bánom. (V. G. 75. p.)
19. Csapról jó a bor.
J.:
Pincében jó inni a bort.
Sz. i.: Legjobb a bor a tövén. (M. E. 385. p.)
20. Tolvaj mutatja a másikat.
J.:
Ő sem különb, ő is gazember.
Sz. i.: Maga kiált tolvajt. (M. E. 720. p.)13
Tolvaj tolvajra hamar ráismer. (V. G. 255. p.)
21. Az élet nem azért van, hogy élvezzük,
hanem, hogy küzdjünk!
J.:
A szórakozás helyett inkább kitartóan dolgozzunk.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.

Csanálos, 2005. Egeli Éva

Csanálos, 2005. Adler Ferenc

Csanálos, 2005. Egeli Éva

22. Mindenütt van jó ember, de rossz is.
Csanálos, 2005. Adler Ferenc
J.:
Szó szerint értendő. Óvatosságra int.
Sz. i.: Minden ember ember, de nem minden ember emberséges ember. (M. E. 175. p.)14
Nem tudja az ember, kiben mi lakik. (O. N. 175. p.)
Csak kétféle ember van, jó és rossz. (V. G. 86. p.)
Nem minden ember ember. (Uo.)
Nem tudja az ember, kiben mi lakik. (U. Z. 152. p.)
Nem minden ember ember, csak az emberséges ember ember. (Uo.)
23. Kinek mennyi a vagyona, annyi a tekintélye.
Csanálos, 2005. Egeli Éva
J.:
Tiszteletet érdemel a gazdag ember, mert a pénzzel együtt hatalma van.
Sz. i.: Ritka gazdag kevélység nélkül. (M. E. 277. p.)15
24. Aki lassan megy, hamarabb ér célba.
Csanálos, 2003.
J.:
A munkát körültekintően, becsületesen, figyelmesen kell végezni, és így biztosabban
elérjük a kitűzött feladatot.
Sz. i.: Lassan járj tovább jutsz. (M. E. 490.p.)16
Lassan járj tovább érsz. (Uo.)17
Lassan siess tovább jutsz. (Uo.)18
Lassan lépj, tovább érsz. (Uo.)19
Lassan siess, tovább érsz. (Uo.)20
Lassan járj, tovább érsz. (Uo.)21
Lassan járj, tovább érsz. (O. N. 424. p.)
Lassan menjünk, tovább érünk. (Uo.)
Lassan megyünk messzire, úgy érünk a végire. (Uo.)
Lassan érünk messzire. (B. L. 30. p.)
Lassan járj, tovább érsz. (Uo. 70. p.)
Aki lassan, de folytonosan halad, célhoz ér. (V. G. 68. p.)
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Lassan járj, tovább érsz. (Uo.170. p.)
Aki lassan jár, tovább halad. (Uo.)
Lassan lépj, tovább érsz. (Uo.)
Aki lassan megy biztosan halad. (Uo.)
Ha lassan mész odaérsz. (Uo.)
Lassan hajts, tovább érsz. (Uo.)
Lassan járj, tovább érsz. (U. Z. 408. p.)
25.Háziasszony dolgos keze a családnak megmentője.
Csanálos, 2003. (falvédőfelirat)
J.:
Egy szorgalmas asszony sokat bír dolgozni, és a családot is összetartja.
Sz. i.: Tiszta konyha, asszony gondja. (V. G. 160. p.)
Légy mindig munkás, dolgos, takarékos. (Uo. 191. p.)
Hol a gazda belől hál, ott az asszony elől jár. (Uo. 106. p.)
26. A tehén a szegénységet betakarja.
Csanálos, 2003.
J.:
Ahol már van egy tehén, ott nem látszik a szegénység. A tej az étkezésben sokat
számít, a tejtermékért meg sok pénzt lehet kapni.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
27. Nem is tudnám elképzelni a konyhát tej nélkül.
Csanálos, 2003.
J.:
A sváb konyhában mindig van tej, tejtermék. Sok étel készül ebből az alapanyagból.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
28. A munkába még senki sem halt bele.
Csanálos, 2003.
J.:
A dologtól, munkavégzéstől nem lesz semmi bajod, betegséged. Bátran csináld!
Sz. i.: Dolog nélkül élni szégyen. (V. G. 77. p.)
Ne a más dolgát nézzed, a magadét végezd! (Uo.)
Jobb dolgozni, mint henyélni. (Uo.)
A világon a legszebb kéz, mely munkára és dologra kész. (Uo. 155.p.)
29. Nagy a kamra, de üres.
Csanálos, 2003.
J.:
Csak ott lehet jól gazdálkodni, ahol nem kell a hiánnyal, szükséggel küzdeni.
Sz. i.: Üres kamrának bolond a gazdája. (M. E. 739. p.)22
Üres kamrának bolond a gazdasszonya. (Uo.)23
Üres kamrának (kamarának) bolond a gazdasszonya (kulcsára). (O. N. 329. p.)
Szegény konyhának bolond a gazdasszonya. (Uo. 379.p.)
Üres kamrának bolond a gazdasszonya. (B. L. 54. p.)
Ahol üres a kamra, ott az egerek is felmondanak. (V. G. 145. p.)
30. A gallérunkat lehet látni, a gyomrunkat nem.
Csanálos, 2003.
J.:
A külsőségek nem mindig mutatják a vagyoni helyzetet. Az éhenkórász is urizálhat.
Sz. i.: Bársony mellény üres has. (M. E. 738. p.)24
Kemény gallér üres has. (O. N. 230. p.)
Minél nagyobb a cifraság, annál nagyobb a nyomorúság. (V. G. 69. p.)
Sárga cipő, bicikli, otthon nincsen mit enni. (Uo. 92. p.)
Kényesség nem esik sanyarúság nélkül. (Uo. 151. p.)
31. Akinek kenyerét esszük, annak nótáját daloljuk.
J.:
Tessék engedelmeskedni, még a román kormánynak is.
Sz. i.: Kinek kenyerét eszed, annak nótáját fújjad! (M. E. 414. p.)25
Valakinek a kenyerét eszi. (O. N. 349. p.)
Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fujjad! (V. G. 195. p.)
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32. Aki sokat beszél, sokat hazudik.
Csanálos, 2003.
J.:
A bőbeszédűség vagy a sok tudásnak, vagy a hazug természetnek a jele.
Sz. i.: Aki sokat beszél, sokat hazudik. (O. N. 82. p.)
Szapora beszéd ritkán okosság. (V. G. 199.p.)
Sok beszéd sosincs hazugság nélkül. (V. G. 56. p.)
Sok beszéd sose készül el hazugság nélkül. (Uo.)
Sok beszédnek sok az alja. (Uo. 57.p.)
Sok beszédnek sok az alja, aki hallja megsokallja. (Uo.)
Sok beszédnek sok az alja, a szél, mint pelyvát úgy elkapja. (Uo.)
Sok beszédnek sok a zaja. (Uo.)
Sok beszédnek üres az alja. (Uo.)
Sok beszédnek híg a leve. (Uo.)
Aki sokat beszél, vagy sokat tud, vagy sokat hazudik. (Uo.)
Aki sokat beszél, sokat hazudik. (Uo.)
Aki sokat beszél, keveset mond. (Uo.)
Aki sokat beszél, kevés igazat szól. (Uo.)
Aki sokat beszél, keveset fog. (Uo.)
33. Egyetlen tudós sem pottyant még az égből,
mindegyiknek tanulnia kellett.
J.:
A tudás megszerzéséhez sokat kell tanulni.
Sz. i.: Tanult ember nem pottyan az égből. (B. L. 30.p.)
A tudást nem lehet tölcsérrel a fejbe önteni. (V. G. 258. p.)
Nem rőffel mérik a tudást. (Uo. 219. p.)
34. Minden szent először saját magát áldja meg.
J.:
Saját érdekét tartja szem előtt, saját magát előnyhöz juttatja.
Sz. i.: Minden szentnek maga felé hajlik a keze. (M. E. 436.p.)26
Szentnek is maga felé hajlik a keze. (Uo. 437.p.)27
Minden embernek maga felé hajlik a keze. (O. N. 174. p.)
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. (Uo. 633. p.)
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. (B. L. 106. p.)
Minden embernek a karja maga felé hajlik. (V. G. 155. p.)
Minden szentnek maga felé hajlik az ujja. (Uo. 156. p.)
A szentnek is maga felé hajlik a körme. (Uo.)
A szenteknek is maguk felé hajlik a karjuk. (Uo.)
35. Ahol jó víz van, rossz a föld, ahol rossz
víz van, ott jó a termőföld.
J.:
Szó szerinti; megfigyelésen alapul.
Sz. i.: Vízálló föld termi a sok búzát. (M. E. 263. p.)28

Csanálos, 2003.

Csanálos, 2003.

Károlyi Sándor
leveléből átvett ismeret.

36. Egy szép üres tálból
Csanálos, 2003.
nem lehet jóllakni.
J.:
Szép a lány, de kevés a hozománya. Értéke a külső szépsége, más semmi.
Sz. i.: Mit ér a szép tál, ha üres? (O. N. 658. p.)
Mit ér a szép tál, ha üres? (V. G. 265. p.)
37. A leves drágább, mint a hús.
J.:
A mellékes dolgok többe kerülnek, mint maga a fő dolog.
Sz. i.: Többe kerül a leves, mint a hús. (O. N. 434. p.)
Többe kerül a káposzta, minta hús. (V. G. 72. p.)
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Csanálos, 2003.

Többe kerül a csont, mint a hús. (Uo.)
Többe kerül a leves, mint a hús. (U. Z. 421. p.)
38. Halottnak föld a barátja.
Kaplony, 2005.
J.:
A „Betegnek orvos a barátja” mintájára, azzal ellentétes jelentéssel bíró értelemben. A
halotton már senki se segíthet.
Sz. i.: Nincs hasonló párja.
39. Nincs gazdag ember csak elégedett.
J.:
A gazdagságnál többet ér a megelégedettség.
Sz. i.: Leggazdagabb, aki semmit nem kíván. (M. E. 277. p.)29
Magán áll a jó emberen, hogy gazdag legyen. (Uo.)30
Leggazdagabb, aki semmit nem kíván. (O. N. 237. p.)
Leggazdagabb, aki semmit se kíván. (V. G. 107. p.)

Csanálos, 2005.

Összegzés helyett – mivel a gyűjtéseket még folytatni szeretném – most csak annyit kívánok
megállapítani, hogy 2003-ban és 2005-ben a terepmunka alatt, a csanálosi élőbeszédben lejegyzett 39
közmondás és szólás közül a megnevezett proverbium gyűjteményekkel összehasonlítva 14
példamondat egyedinek bizonyult. 5-nek egy könyvben, 6-nak két könyvben, 5-nek három könyvben,
7-nek négy könyvben találtam párhuzamait; 2 pedig mind az öt gyűjteményben megvan.
Ábrázolva:

5%
egyedi

18%
36%

egy könyvben
két könyvben
három könyvben

13%

négy könyvben
öt könyvben
13%

15%

Ha pedig a gyűjtemények szerinti megoszlást nézzük, a következő számokat kapjuk: Margalits
Ede könyve 17, O. Nagy Gábor könyve 17, Bura László könyve 9, Vöő Gabriella könyve 24, Ujváry
Zoltán könyve pedig 5 proverbiumot tartalmaz az általunk gyűjtött 39-ből.
Ábrázolva:
30
24

25
20

17

17

15
9

10

5

5
0
Margalits
Ede

O. Nagy
Gábor

Bura László

43

Vöő
Gabriella

Ujváry Zoltán

Ez a következtetés arra ösztönöz, hogy még a XXI. század elején is eredményesen lehet folytatni a
szatmári sváb falvakban a közmondások és a szólások gyűjtését, vizsgálni az ott élő emberek
mindennapi beszédének nyelvi formuláit.
Jegyzetek
1. BENEDEK Zoltán: Módos házak táján. Művelődés, 1971. 1096–1101. p.
2. BENEDEK Zoltán: id. m. 1096. p.
3. MARGALITS Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Akadámiai Kiadó, (Reprint sorozat) Bp.
1990., 654. p. (Dugonics András 1820-as kiadványából átvett szólás)
4. Mit is kell tudnunk ezekről a formulákról, proverbiumokról: A közmondások és szólások a folklórtudomány
részét képezik, annak is beszédre kialakított műfaja. Alapvető jellemzői: variálódás, szerzőtlenség,
hagyományozódás, közösségi jelleg, „közkeletű” a közösség használja azokat, állandó formai szerkezet.
A nép bölcsességét, megfigyelését, tanácsát, ítéletét, élettapasztalatát tartalmazza egy rövid mondatnyi
terjedelemben, csattanós tömörséggel. Szólásaink között honfoglalás koriak is fennmaradtak („szedte a
sátorfáját”), s biztosan van olyan is, amelyik nemrég keletkezett, de máris feledésbe merült. Vannak közöttük
helyiek vagy egy népcsoport, egy nemzet sajátjai. Összegyűjtésük azért is nehéz, mert a beszélő nem tudja,
hogy proverbiumot használ. Viszont politikusaink egyre gyakrabban színesítik beszédeiket, előadásaikat ezzel a
műfajjal. Szerencsére még gyermekeink sem csak könyvből tanulják. (Voigt Vilmos: A magyar folklór. Osiris
Kiadó, Bp., 1998., 28., 309. p.; Vöő Gabriaella: Igaz ember igazat szól, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1989., 19.,
37. p.; Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz, Corvina Kiadó, Bp., 1979. 572.p.)
5. VOIGT Vilmos: A magyar folklór. Osiris Kiadó, Bp., 1998. 305.p.
6. MARGALITS Ede: id. m. számozatlan oldal.
7. Előtte S IRISAKA Andor írta le 1891-ben.
8. DUGONICS András írta le először 1820-ban.
9. BALLAGI Mór írta le 1850-ben, valamint a Nyelvőr (1872-95.) V. évfolyamában, ahol ugyanígy jelent meg.
10. DUGONICS András írta le 1820-ban.
11. SIRISAKA Andor írta le 1891-ben.
12. Megjelent a Nyelvőr IV. évfolyamában.
13. ERDÉLYI János írta le először 1851-ben.
14. DUGONICS András írta le 1820-ban.
15. DUGONICS András írta le 1820-ban.
16. KIS-VICAY írta le először 1713-ban.
17. KIS-VICAY írta le először 1713-ban.
18. KIS-VICAY írta le először 1713-ban.
19. DUGONICS András írta le 1820-ban.
20. ERDÉLYI János írta le először 1851-ben.
21. DUGONICS András írta le 1820-ban.
22. ERDÉLYI János írta le először 1851-ben.
23. DUGONICS András írta le 1820-ban.
24. SIRISAKA Andor írta le 1891-ben.
25. SZIRMAY Antal írta le először 1805-ös gyűjteményében. Utána Sirisaka Andor is lejegyezte 1891-ben.
26. DUGONICS András írta le 1820-ban.
27. ERDÉLYI János írta le először 1851-ben.
28. Megjelent Nyelvőr XXIV. Évfolyamában.
29. ERDÉLYI János írta le először 1851-ben.
30. DUGONICS András írta le 1820-ban.
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HÍREK

2006. január 23-án, Budapesten elhunyt Jancsó
Adrienne (1921–2006) előadóművész, minden
bizonnyal minden idők legnagyobb magyar balladatolmácsolója.

Elsőnek ezúttal halottainkról emlékezünk meg.
Méghozzá köztük több olyanról is, akik már évekkel
korábban elhunytak, de minthogy akkor nem értesültünk a halálesetről, nem emlékeztünk meg róla. Köztük olyan elhunyt barátunk is van, akinek a halála
most, vagy a közelmúltban megjelent emlékkönyve
révén vált ismertté előttünk. Ilyen volt Perjés Géza
(1917–2003) történész, hadtörténész halála is (Bp.
2003. szept. 18.), amiről a múlt év (2005) végén a
Hauser Gábor szerkesztésében, az Argumentum
Kiadónál megjelent Az értelem bátorsága.
Tanulmányok Perjés Géza emlékére című nagyszerű,
Perjés Géza-bibliográfiát is közlő emlékkönyvből
értesültünk.

*
Fájdalommal és nagy tisztelettel adjuk hírül, hogy
2006. január 29-én, életének 94. évében, szeretett
falujában, Hajdúszováton elhunyt Diószegi Lajos
tanító-igazgatótanító, országosan ismert helytörténeti-honismereti kutató, szervező, feldolgozó, Hajdúszovát díszpolgára, a Hajdú-Bihar Megyei Helytörténeti Bizottság tevékeny tagja, választmányi, majd
tiszteleti tagja. Egész életére és munkásságára, nem
különben az általa végzett helytörténeti, honismereti
tevékenységére, ennek a munkának a módszerére,
eredményeire mutat rá a Fejezetek Hajdúszovát
helytörténetéből és néprajzából című, 1994-ben
kiadott munkája, ami bizony nemcsak „fejezetek”,
hanem Hajdúszovát jól összeszerkesztett és gazdagon
illusztrált – valóságos – monográfiája.

*
Hasonlóan késve és akkor is körülményesen értesültünk Kovách Géza (1925–2004) aradi törté-nész,
még 2004. október 10-én bekövetkezett halálá-ról. A
szilágysági, az erdélyi, az aradi céhek életének és
tevékenységének kutatása és feldolgozása során sokszor került kapcsolatba dél-bihari forrásokkal is.

*

*

Emléktábla-avatással és tudományos emléküléssel
emlékezett meg a Békéscsabai Kner Tevan Alapítvány, Szeghalom Város Önkormányzata és Közgyűjteményei 2005. november 9-én a szeghalmi (sárréti)
nyomdászat 115 éves múltjáról (Nagy László András,
Macsári József, Kovács Sándor, Szabó Ferenc,
Horváth László közreműködésével).

Fábián Imre (1945–2005), a kiváló nagyszalontai
folklorista halálhíre is késve, Danielisz Endre
Honismeretbeli megemlékezése révén jutott tudomásunkra. A Bihari gyermekmondókák, a Találós mesék
és találós kérdések, és talán leginkább a Bihari népmondák (Faragó Józseffel közösen) gyűjtője, feldolgozója nálunk is ismert és megbecsült, gyakran idézett folklorista volt.

*
2005. november 27-én, vasárnap Zsadányban
Ünnepi Istentisztelet keretében emlékeztek meg K.
Nagy
Lajos
néhai
zsadányi
református
lelkipásztorról,
helytörténeti-néprajzi
gyűjtőről,
kutatóról. A református templom falán emléktáblát
avattak, melyet Zsadányi Református Egykázközség,
a Helytörténeti Egyesület és község Önkormányzata
közösen állíttatott. Igét hirdetett, valamint a néhai
lelkipásztorról megemlékezett Demeter Ottó,
Zsadány jelenlegi lelkésze, Nagy László András
etnográfus, a szeghalmi Sárréti Múzeum igazgatója
K. Nagy Lajos gyűjtő-kutató munkásságát méltatta,
majd Dudás Árpád polgármester Posthumus Zsadány
Községért Emlékérmet és Oklevelet, valamint a
település címerével ékesített arany pecsétgyűrűt
adományozott, melyet a család nevében Zs. Nagy
Lajos vett át.

*
2005. július 14-én, életének 50. évében, külföldi
útja alatt hunyt el Tóth István György történész, a
csángótörténet ismert kutatója (Csángó okmánytár
stb.), az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője.
*
2005. augusztus 17-én, életének 62. évében
Budapesten elhunyt Benda Gyula történész, egyetemi
tanár, Benda Kálmán fia.
*
2006. január 8-án Budapesten elhunyt Tokody
Gyula (1927–2006) történész, a DE volt tanára, a
debreceni, hajdú-bihari helytörténeti munkálatok
egyik jeles személyisége.

*
*
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2005. december 11-én, vasárnap, Hajdúhadház és
Hajdúnánás városok városnapján (az 1605. december
12-én, Korponán kiadott úgynevezett „nagy hajdú
diploma” emlékére) délelőtt Kiss Péter kancelláriaminiszter felavatta Hajdúhadház főterén Bocskai
István nagyméretű lovasszobrát, Györfi Lajos
szobrászművész alkotását. Délután pedig Hajdúnánás főterén Bocskai István ugyancsak Györfi Lajos
alkotta állószobrát.

2005. december 15-én emlékezett meg Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Pákozdy Ferenc
hódmezővásárhelyi származású költő és műfordító
születésének 100. és halálának 35. évfordulójáról,
emléktábla-avatással, Keresztesné Várhelyi Ilona és
Turi Gábor közreműködésével. A Darabos utca 61.
sz. alatt elhelyezett emléktábla szövege a következő:
„Fogadj be, Debrecen
Szolgának becsületben,
Valaha sirálynak születtem,
Nem henyélni
Jöttem én,
Szállj költemény!”
Itt élt, alkotott (Vásárhelyi) Pákozdy Ferenc (1904–
1970) költő, műfordító, József Attila és Németh
László barátja, az Egyetemi Könyvtár munkatársa.
Elhelyezte Debrecen Város Önkormányzata 2005ben.
*
Hajdúböszörményben, a Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karon, 2005 legvégén (születésének
70. évfordulójára emlékezve), illetve 2006 legelején
(halálának 25. évfordulójára emlékezve) nyílt meg
Bíró Ferenc (1935–1981) festőművész, a főiskola
volt tanára emlékkiállítása. Bíró Ferenc nemcsak
mint a Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelep
neves tagja, mint a Hajdúböszörményi Pedagógiai
Főiskola művésztanára, mint a hajdúböszörményi
festőművészet hagyományainak tisztelője, éltetője,
továbbadója érte el sikereit, hanem saját, a lét nagy
kérdéseivel foglalkozó gondolatainak egyéni technikával, színorganizációval, belső nyugalmat sugárzó
és adó kompozíciós renddel való kifejezésével is. A
kiállítás 2006. január 31-én zárult.

A hajdúhadházi Bocskai-szobor
*
A Hajdúkerület nem egyidős a hajdúk letelepedésével; csak 1698-ban jött létre. 2003-ban a hajdúvárosok megegyeztek abban, hogy november 23-át, a
Hajdúkerület létrejöttének napját helyi ünneppé, a
„város napja” mintájára a „Megye napjává” nyilvánítják és ezután minden évben megemlékeznek
róla.

*
2005. december 15-én, Püspökladányban, a
Dorogi Márton Művelődési Központban a Zöld
Energia Egyesület Leander Klubot hozott létre a
Sárrét sajátos élő- és vízivilágának védelme, új energiaforrások feltárása – a Sárrét jövője érdekében.
(Mille Ferenc, Bangóné Borbély Ildiló, Károyli Mihály.)

*
Nagyváradon fotópályázattal emlékeztek meg
Bocskai Istvánról és szabadságharca 400 éves
évfordulójáról. A Kolozsvártól Kassáig – Bocskai
István nyomában című fotópályázaton 22 fotóművész
vett részt. A díjnyertes és legjobb fotókból a nagyváradi Tibor Ernő Galériában február elsején érdekes
kiállítás nyílt, mely március 2-ig tart nyitva. Az első
díjat Károlyi Gábor debreceni, a második díjat
Horváth Tamás hajdúböszörményi, a harmadik díjat
pedig Gyenes Kálmán szegedi pályázó nyerte el.

*
Ugyancsak a múlt év, 2005 végén jelent meg
Baranyi Béla és Porkoláb Lajos szerkesztésében, a
berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központ
által (számos támogató szervezet, intézmény támogatásával) kiadott „Maradék Biharország” Berettyóújfalu megújuló szerepben című tanulmány-kötete. A
rangos kiadvány a Berettyóújfaluban, 2004. szeptember 29-én „A művelődés hete – a tanulás ünnepe”

*
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elnöke, aki egyúttal átadta a Megyei Önkormányzat
Emlékérmét Nagy Sándornak, az emlékház gondnokának, akit ezúton is, a Rálátás valamennyi munkatársa és olvasója nevében szeretettel gratulálunk, és
további tevékeny, eredményes éveket kívánunk!

című rendezvénysorozat keretében megtartott konferencia kiadásra rendezett, szerkesztett előadásait
tartalmazza (Bakcsók István, Baranyi Béla, Beluszky
Pál, Dancs László, Koncz Gábor, Szabó Gyula,
Széles Adrienn kutatók tullából). A kiadvány széleskörű, mondhatni, hogy egyes vonatkozásokban
országos érdeklődésre is számot tarthat. Például
zsákai szempontból is rendkívül fontos Koncz Gábor:
Központi szerepkörű települések „Csonka-Biharban”
című tanulmánya (45–58. p.)

*
Sokan kísérték figyelemmel Dani János régész, a
Déri Múzeum munkatársa 2006. január 30-án tartott
előadását Megyénk legnagyobb ásatása 2005-ben
címmel, a bihari regionális hulladéklerakó területén
folytatott megelőző feltáró ásatás eredményeiről.

*
2006. január 20-i keltezéssel kiadott Oklevele
szerint a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Gulyás
Andrást, Zsáka Nagyközség polgármesterét a
„Magyar Kultúra Lovagja” címmel tüntette ki.
Gulyás András Polgármester Úrnak mi, a Rálátás
szerkesztői, szerzői és olvasói minden jót kívánva
gratulálunk!

*
Örömmel olvastuk a Honismeretben (XXXIII.
2005. 6. sz. 103–104. p.) Kolozsvári István folyóiratunknak, a Rálátásnak első öt évfolyamáról írt ismertetését.
*
A bihari, a sárréti tudományosság alapvető szempontjai mellett kultúránk egésze érdekében is rendkívül jelentős eseménynek tartjuk, hogy 2005.
végére, oly hosszú vajúdás után végre megjelenhetett
a Cívis Szótár. A Cívis Szótárt annak idején Csűry
Bálint kezdeményezte, halála után tanítványai a gyűjtés és feldolgozás munkáját tovább folytatták, de be
nem fejezték. Pár évvel ezelőtt újra felötlődött a Cívis
Szótár összeállításának és kiadásának az igénye. Ezt
a munkát részben a hiányok megszüntetésével, az
egész anyag egységes szempontok szerinti rendezésével és a hiányos részek megszerkesztésével –
saját gyűjtéseit is felhasználva – Kálnási Árpád
végezte el, melynek köszönhetően a kötet most
napvilágot láthatott.
*
Az MTA Néprajzi Kutatóintézete több más rokon
intézettel együtt 2006. február 23–24-én rendezte
meg Budapesten, az MTA Jakobinus termében
(Országház u. 30.) a rendkívül zsúfolt (3 előadó!) A
gazdaság-, a társadalom- és egyháztörténeti források
néprajzi
értelmezésének
lehetőségei
című
konferenciát. Debrecenből–Hajdú-Bihar megyéből
egyetlen kutató szerepelt: P. Szalay Emőke
kandidátus.

*

*

2006. január 28-án nyílt meg Álmosdon a Kölcsey
Ferenc Emlékház új állandó kiállítása. A kiállítást a
Petőfi Irodalmi Múzeum, illetve a Debreceni Irodalmi Múzeum munkatársai, Lakner Lajos és Ágoston
István rendezték. A kiállítást S. Varga Pál egyetemi
tanár nyitotta meg, köszöntőt mondott Dr. Juhászné
Lévai Katalin, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés

Jelen számunkhoz mellékelten küldjük a VI.
évfolyam (2005.) összesítő éves tartalomjegyzékét.
Kérjük, hogy az évfolyam bekötésénél ezt az éves
tartalomjegyzéket is köttessék a VI. évfolyam 1.
száma elé.
*
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Ez a RÁLÁTÁS VII. évfolyamának 1. száma.
Megjelent 2006. március 14-én.

*
A Rálátás következő száma, a VII. évfolyam 2. száma
2006. június közepén fog megjelenni.
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