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Tisztelettel emlékezünk nemzeti ünnepünkön
1848. március 15-ére
1848. március 15. történetéből két forradalmi mozzanatra az alábbi két közel egykorú metszettel
emlékezünk. Az első kép egy olyan népgyűlést ábrázol, amelyet nem engedélyezett az akkori kormány, a második képen pedig arról van szó, hogy napvilágot látott a Landerer nyomdában az első
cenzúra nélkül megjelent szabad sajtótermék, a Nemzeti dal.
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SELMECZI KOVÁCS ATTILA
A hatalommal való szembenállás jelképei
a XIX. századi népművészetben
Közismert, hogy XIX. századi népművészetünkben fontos szerepet kapott a nemzeti önérzet kifejezésre juttatása, a magyarságkép változatos tárgyi megfogalmazása. A nemzeti jelképek, különösen
az országcímer és a nemzeti szín valóságos díszítőelemmé, népművészeti motívummá vált, ami a paraszti polgárosodás egyik jellemző kísérő jelenségeként mutatkozott meg. Ebben a folyamatban számottevően érvényesült a reformkori hazafias érzület hatása, majd az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékének megőrzése. A sajátos történelmi helyzetből adódott, hogy a nemzeti önérzet
megnyilvánulása az 1848/49 előtti és utáni évtizedekben egyaránt a hatalommal való szembenállást
jelentette; a nemzeti jelképek népművészeti alkalmazása számos esetben egyértelműen az osztrák
uralom elleni tiltakozást demostrálta.
A meglehetősen nagyszámú múzeumi tárgyi anyag
tanúsága szerint a nemzeti jelképek ábrázolásának
fellendülése a reformkorra esett, majd 1849 után ez a
díszítőelem még szélesebb körben hódított teret. A
korábbi időszakban jobbára a kézműves dísztárgyakon
és céhemlékeken fordultak elő a nemzeti jelképek,
olykor hazafias érzületű felirat kíséretében. A szabadságharc leverése után különösen az országcímer lett
közkedvelt motívuma mind a parasztok, mind a pásztorok népművészeti alkotásainak, melyek megformálásának számos egyéni, sajátos változata ismeretes.
Az országcímer ábrázolásában a XIX. század elejéig túlsúlyban volt a Habsburg birodalmi címerrel, a
kétfejű sasos formával való kombinálás, amint azt a
XVIII. századi tárgyak mutatják. Ennek a mintának
sajátos jellemzője, hogy a kiterjesztett szárnyú kétfejű
sas mellén kapott helyet a magyar címerpajzs, ami
felett az osztrák császári korona helyezkedett el, a sas
egyik karmában uralkodói jogart, másikban kardot
tart. Ennek a motívumnak előzményét a XVII. század
végéről Bártfáról (Sáros m.) származó mézeskalács
mintafa képviseli, melyen a kétfejű sas szívpajzsán a
1. kép. Mézeskalács mintafa, 1724. Gyetva,
magyar címer szerepel.1 A Néprajzi Múzeum hasonló
Zólyom m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 13144.
ábrázolású legkorábbi tárgya 1724-es évszámmal rendelkezik, melyen a magyar címerpajzs saját korona nélkül látható, a címerkompozíciót összefogó
császári korona alá rendelve (1. kép). A Selmecbányáról (Hont m.) származó, 1752-es datálású mézeskalács mintafán viszont a császári korona alatt a magyar címerpajzsra stilizált nemesi korona támaszkodik.2 Még a XIX. század elején is a céhzászlók megszokott díszítőeleme volt az egyik oldalon
a birodalmi, a másikon a magyar címer képe. Ez időben azonban a népművészeti tárgyakat már a magyar címer önmagában díszítette.
Az 1848-as áprilisi törvények elfogadásáig ugyanis a Habsburg-birodalom részét képező Magyarországon az osztrák császári címer szolgált minden hivatalos intézmény megjelölésére. Amint Arany
János felpanaszolta a forradalom napjaiban „...a’ magyar ember sem tudja, miért van most a’ sok
nemzeti szin zászló; mit jelent a’ veres, fehér és zöld szin bokréta; mit jelent az a’ czimer, mellyen egy
felől négy fejér pántlika, más felől hármas halom kettős kereszttel, tetején pedig korona van. Csak a’
sárga-fekete szint, csak a kétfejű sast kérdezik. [...] Minden sóházra, posta-hivatalra, kamarai, kincs3

tári birtokra, minden magyarországi várra, kaszárnyára, minden középületre kifüggesztették a kétfejü
sast, rámázolták a’ sárga-fekete szint, hogy elhitessék velünk, miszerint nem Magyarországon, hanem
Ausztriában vagyunk. El is hitették a’ szegény emberrel. Hozzászoktatták az istenadtát, ugy hogy már
most csak sohajtoz a’ kétfejü sas után.”3 Ennek ellenében vált mind népszerűbbé a reformkor idején a
magyar címer használata a polgári dísz- és emléktárgyakon, folyóiratok, kalendáriumok címlapjain,
ponyvanyomtatványokon, városmetszeteken, céhjelvényeken, majd mindezek hatására a népművészet tárgyain is.4
∗

2. kép. Csizmadiacéh behívótáblája, 1815.
Mór, Fejér m. Néprajzi Múzeum, ltsz:
122042.

3. kép. Mézeskalács mintafa, 1828. Marcali, Somogy
m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 55218.

Egy korai céhbehívó tábla, mely a rávésett felirat szerint „Az moori Nemes Csizmadia czéhnek
táblája 1815”, a magyar címernek a heraldikai mintát megközelítő formáját mutatja. Ez a tárgy azért
is mutatkozik különösnek, mert a XIX. század közepéig jobbára csak céhjelvények ékesítették az iparosok közösségi tárgyait.5 A móri (Fejér m.) csizmadiacéh behívótábláján önmagában szereplő
országcímer éppen úgy kifejezte a hazafias érzületet, mint ahogyan azt a presztízsigényt, amivel a
vidéki céh a maga országos, vagy még inkább nemzeti jelentőségét szándékozott demonstrálni (2.
kép).
A magyar címer ábrázolásának korai jellegzetes formáját egy 1816-ból származó csornai (Sopron
m.) faragott széktámla díszítése mutatja kerek, alma alakú pajzsformával és fölötte elhelyezkedő stilizált nemesi koronával. Bizonyosra vehető, hogy a kerek címerkép nem a barokk faragóstílussal áll
kapcsolatban, hanem sokkal inkább megformálásának hagyományával. Jobbára a nemesi kúriák és
főúri kastélyok homlokzatán kialakított családi címeralakzatot követi, amit a tárgy készítője hazafias
érzésből vagy hivalkodásból egyaránt alkalmazhatott a széktámlán, emelve annak dekorativitását és
presztízsértékét.6 1818-as évszámmal datált csikóbőrös kulacsot őriz a karcagi múzeum, egyik oldalán évszámmal, másikon koronás címerrel.7 A szombathelyi szűrszabócéh 1820-ban készült zászlóképén pedig hangsúlyos helyet kapott a heraldikailag is helytálló országcímer,8 hasonlóan a közel
egykorú szentesi ács- és molnárcéh behívótáblájához.9 Ezek az ábrázolások egyértelműen törekedtek
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kihangsúlyozni a nemzeti jelleget, szemben a mindkét címert egyszerre alkalmazó iparosjelvényekkel.
A reformkor idején készült címeres tárgyak sorában több esetben is találkozhatunk korona nélküli
ábrázolással. A korona nélküli címerpajzs ugyanis a korábbi évszázadokban a katolikus egyházi
szentképábrázolások kedvelt kísérőelemeként szolgált. A XVIII. században a templomi freskókon,
kegyképeken mind nagyobb számban fordult elő az országot jelképező korona nélküli címerpajzs.10
Feltehetően az egyházi címerábrázolások utánzataiként készültek a XIX. századi céhzászlók és céhjelvények ilyen jellegű címerképei, valamint a népművészet korona nélküli címermotívumai. Ennek a
címerformának dekoratív megformálását alkotta meg 1828-ban Szép András marcali mézesbábsütő

4. kép. Rézfokos, 1840-es évek. Debrecen, HajdúBihar m. Déri Múzeum, ltsz: V.1935.149.

5. kép. Mézeskalács mintafa, XIX. század eleje,
Szil, Somogy m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 59286.

mester. A tányér alakú mintafa színpadias környezetben, asztal mellett poharazgató két nemes urat
mutat, a háttérben középre helyezett, lantszerű koszorúba foglalt korona nélküli címerrel, illetve a
korona helyén leveles ággal (3. kép). Barokkos mintával keretezett címert láthatunk egy Mátra vidéki
kanászbaltán, sárgaréz berakással és karcolt díszítéssel. A tárgy készítési idejét – díszítésmódja alapján – a XIX. század első felére tehetjük.11 Hasonló korú, díszes kivitelű debreceni rézfokos fején a
bevésett koronás címer képe alatt a következő szöveg olvasható: „Ne bántsd a magyart, mert pórul
jársz” (4. kép). Ugyancsak a XIX. század első feléből maradt fenn az a mézeskalács mintafa, ami
„Angyal Bandi” felirattal, díszes ruhában, lóháton ábrázolja a híres betyárt, a ló első lábánál a régies
stílusú ovális címerrel (5. kép).
A nemzeti öntudatot erősítette Ámon Sándor marcali (Somogy m.) bábsütőmesternek az 1830-40es években készített mintafája. A magyar huszár alakja teljes harci felszerelésben áll előttünk, jobb
kezében kivont kardot, baljában gyeplőt tartva. Díszes öltözete a korábbi idők huszárviseletét idézi,
amit megerősít a kettőskereszttel díszített tarsoly, de különösen a régies kerek címer, kétfelől fecskefarkú zászlóval övezve (6. kép).
Az 1830-as évekből két alföldi mángorlón szerepel az ország címere, mindkét esetben változatos
életképek sorozata fölött, demonstrálva alkotója vagy megrendelője nemzeti érzelmeit. Az 1833-ra
5

datált tárgyon12 karcolásos technikával készített,
hosszúkás pajzsú koronás címer képe alatt a következő felirat szerepel:
„Terjedjen el Híred a Világ térségin,
Fent maradjon Neved a Föld Kerekségin”.
A stílusában teljesen hasonló másik mángorló
1835-ben készült Debrecenben. Ezen is legfelül az
országcímer kapott helyet, ami ötvözi a nemesi családi és a birodalmi császári címer formáját. A magyar címert körülvevő pajzs alakú babérkoszorú
ugyanis láthatóan a kétfejű sas alakját helyettesíti,
amit ugyanolyan módon zár le, ill. fog össze a császári korona, mint az eredeti címer esetében (7.
kép). A kép alkotója kétségtelenül a magyar címert
kívánta megjeleníteni, mégpedig hangsúlyozottan,
amit bizonyít az ábrázoláshoz kapcsolódó alábbi
felirat is:
„Méglen egy Magyarnak testiben Vér ere
Sérthetetlen marad Országa Czímere”.

6. kép. Mézeskalács mintafa, 1840-es évek, Marcali, Somogy m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 55211.

7. kép. Mángorló részlete, 1835. Debrecen, Hajdú m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 70.175.35.

Mindkét tárgy szép példáját képviseli annak a
reformkori városi divatnak, ami a ponyvaillusztrációk képeit másolta át az ajándéktárgyként szereplő
mángorlókra és borotvatartókra,13 miközben a nemzeti szimbólum képével és az ahhoz kapcsolódó
négyütemű tizenkettes magyaros verseléssel hazafiságra, nemzeti ellenállásra buzdított.
Ezt a gondolatiságot juttatja kifejezésre az a mézeskalács mintafa is, amelyen a barokkos formájú koronás címert egy földműves (ásóval a kezében) és
egy vármegyei hajdú veszi közre, mintegy őrző,
védelmező pózban „HONI ZIMER” felirat kíséretében (8. kép). Ennek előképét az 1839-től évente
megjelenő Mezei naptár címlapján láthatjuk viszont
(9. kép), annyi különbséggel, hogy a mintafa németes helyesírású felirata egyértelműen kihangsúlyozza ábrázolásának nemzeti jellegét. Sajátos helyesírásának magyarázatául szolgál, hogy ez a tárgy
teljesen megfelel annak, amit Festetics Kristóf által
Nürnbergből Keszthelyre hívott német bábsütőmester készített az 1840-es években.14
A hatalommal való szembenállást még határozottabban demonstrálja a rozsnyói csizmadiacéh támlás
padja, melynek intarziadíszes ülőlapján az
országcímert 1705-ös évszám kíséretében láthatjuk
(10. kép). Ez az ábrázolás meglepő hasonlóságot
mutat a Rákóczi-szabadságharc idején vert „Pro
6

8. kép. Mézeskalács mintafa, 1840-es évek. Ráckeve, Pest m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 52004.

9. kép. Mezei naptár címlapja, 1847.

libertate” feliratú rézpénz címerképével. Nyilvánvaló, hogy a padot készítő asztalosmester a Rákócziszabadságharc közkeletű nemzeti jelképét másolta át a pad közepére. A pad támláján pedig a következő, szintén jelképes felirat olvasható: „Ujitotta Abonyi Pál Atya mester 1848”. A két évszám
együttes szerepeltetése nem lehet véletlen, alkotójának vagy megrendelőjének történeti tudatáról bizonykodik, ugyanis a tárgy minden valószínűség szerint 1848 után készült. A jelképes ábrázolásmód
az előző szabadságharc szimbólumának
felidézésével egyértelműen a nemzeti
függetlenség iránti vágyat juttatta kifejezésre.
*
Annak ellenére, hogy a szabadságharc
leverése után mindennemű nemzeti jelkép
használatát és ábrázolását szigorúan tiltották, 1850-es évszámmal több népművészeti tárgy is megőrződött. Egy csákvári (Fejér m.) sárgamázas boroskancsó
elülső részét teljes egészében domború
rátétes koronás országcímer díszíti;15 az
ugyancsak csákvári származású bábsütőmintán pedig babérkoszorú közé foglalt
címerkép látható, sugarak által övezve
10. kép. Csizmadiacéh padjának díszítése, 1848. Rozsnyó,
(11. kép). Mindkét címerkompozíció jelGömör m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 87551.
lemzője, hogy a rendelkezésre álló tárgyi
anyagban ezek az első népi ábrázolások, melyeken – a heraldikailag ugyan még pontatlan – korona
keresztje megdőlt formában látható, tehát látványosan érvényesül a magyar szent koronára való uta7

lás. Továbbá a magyar címer reprezentatív megformálásával az osztrák önkényuralom elleni nyílt
szembenállásról tanúskodik, különösen abban az esetben, ha ezzel készített címeres mintázatú mézeskalácsok vásári forgalmazásra kerültek.

11. kép. Mézeskalács mintafa, 1850. Csákvár, Fejér
m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 43326.

12. kép. Templomi céhkorsó. 1864 Pocsaj. Hajdú-Bihar m. Déri Múzeum, ltsz. V. 1912. 191.

A Somogy megyei Lábodról származó, ugyancsak 1850-es datálású festett láda virágdíszes elülső
oldalán „éljen a magyar Nemzet” felirat ékeskedik.16 Leveles ágak közé foglalt szabályos megformálású koronás címer látható egy 1853-ban készült karcolt díszítésű hódmezővásárhelyi borotvatokon.17
A hazafias érzületű városi polgári ízlésről ad tanúbizonyságot 1859-ből az a pesti szalmaintarziás
tükörtartó doboz, aminek előoldalán az országcímer képe kapott helyet zászlók közé foglalva. Fedelét
felnyitott állapotban nemzetiszínű selyemszalagok tartják meg, ugyanilyen a rekeszek fedeleinek fogantyúja is.18 Nemzeti zászlók veszik közre a koronás címert egy 1860-as datálású gyöngyösi boroskancsón, a régi formájú fecskefarkú zászlók piros és zöld színűek.19
Az 1860-as évekből fennmaradt datált címeres tárgyak közül külön említést érdemel az a sajátságos ábrázolás, ami egy tótkomlósi (Békés m.) falitéka ajtólapját díszíti: a birodalmi kétfejű sas mellére helyezett magyar címert olyan mértékben kihangsúlyozta ismeretlen alkotója, hogy nemcsak
mindkét címermezőt és a címer feletti magyar koronát ékítette a piros-fehér-zöld színnel, hanem még
a felső birodalmi koronát is ezekkel a színekkel illette. Az 1861-es évszámot viselő bútordarab további sajátossága a szlovák nyelvű felirat „Istenem áldd meg hazánkat” jelentéssel.20 Szintén 1861es évszámot visel a hajdúszoboszlói lakatosok céhkorsója, amin nagyméretű szív alakú keretbe foglalt magyar címer látható.21 A következő évből borotvatokot és fűszertartó dobozt ismerünk koronás
címerrel.22 A debreceni Déri Múzeum gyűjteményében van egy mázas korsó, melyet a belekarcolt
felirat szerint „Készitette Tóth Bálint az 1864dik évben”. Szempontunkból a tárgy jelentőségét az
adja, hogy a magát megnevező fazekasmester a koronás címer képe fölé a következő szöveget karcolta: „Meg Virad Még Valaha”(12. kép). Egy 1866-os évszámot viselő csornai (Sopron m.) széktámlán
pedig a negyvennyolcas honvédcsákók címerdíszét utánozó hosszúkás címerformát faragta ki nemzeti érzületű ismeretlen alkotója.23
8

13. kép. Nemzeti szűr gallérhímzése, 1870. Nagyszalonta, Bihar m. Néprajzi Múzeum, ltsz: 77170.

14. kép. Mézeskalács mintafa, 1850-es évek.
Pest. Néprajzi Múzeum, ltsz: 66.15.1.

A korabeli sajtó híradásából tudjuk, hogy 1855-ben egy győri szűrszabó olyan cifraszűrt varrt,
amelynek gallérjára kihímezte a magyar címert.24 A következő évtizedekben az Alföldön és a Dunántúlon egyaránt nagy divatja támadt a címer-motívumos szűröknek. Közismert, hogy a Bach-korszak
idején a cifraszűr viselése az osztrák önkény elleni nyílt tüntetésnek számított, ennek következtében
üldöztetésnek volt kitéve. Györffy István gyűjtése és meghatározása alapján ismerjük a „nemzeti
szűr” néven számon tartott egyik legkorábbi címerábrázolásos nagyszalontai cifraszűrt. A rendkívül
színes virágmintákkal díszített gallér közepén szimmetrikus kompozíciót alkot a magyar címer, amit
kihangsúlyoz a nemzeti színű keretezés és a szalagminta aljának bokrétára formálása. Amint az egyes
virágminták még jóval közelebb állnak az eredeti, természetes virágformákhoz,25 úgy a címer képe is
követi a heraldikai mintát (13. kép).
Az 1848-as forradalomnak állít emléket az a mézeskalács mintafa, amely Kossuth Lajos alakját
örökíti meg, mégpedig a koronás országcímer képével (14. kép). Az ismeretlen pesti bábsütőmester
figyelemre méltó történelmi érzékkel kapcsolta össze Kossuth személyét az 1848-ban törvényerőre
emelt nemzeti jelképpel.
*
Amint az 1867-es kiegyezésig a hazafias érzület megnyilvánulásaként, a hatalommal szembenállás
szándékával került a magyar címer ábrázolása a népművészeti tárgyakra, azt követően már sokkal
inkább a nemzeti védjegy szerepét töltötte be, különösen az 1870-es évektől mind gyakoribbá váló
külföldi kiállításokon való szereplés következtében. Mindezen túl a millennium általánosan mozgósító hatása, valamint a XIX. század végén fellobbanó műgyűjtési szenvedély, és a mindjobban megerősödő népművészeti műkereskedelem is hatást gyakorolt a népművészeti alkotások dekorativitásának
növelésére a nemzeti jelképek alkalmazásával.
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DANKÓ Imre
Az elégetett Arany trombitát
a Debreceni Városi Nyomdában készítették, 1849-ben
1949-ben, mint a Szentendrei Gimnázium tanára, számos példa alapján, az iskola egyik osztályának diákközösségével, a Vajthó László szerkesztésében megjelenő Magyar Irodalmi Ritkaságok című
sorozat füzetei között akartam kiadni Sárosi Gyula Ponyvára került Arany Trombitáját.1 Nyomdatörténetünkben az Arany Trombitára vonatkozóan meglehetősen kevés ismeretet, adatot, utalást találunk.
A nyomdatörténet kiadványjegyzékében, 1849-ben, a kiadvány alakját 2°-nak, a felhasznált ívek
számát 3 ívnek mondták. A példányszámot azonban nem jelölték meg, a Ft-ban és kr-ban megadni
kívánt árat sem. Nyilván azért, hogy a szétkapkodott verses szabadságharc történetet akárhányszor
utánnyomhassák és szabadon változtathassák az árát is.2
Az Arany trombita egy szép, viszonylag ép példányával többőnk atyai jó barátja dr. Bertók Lajos –
akkor antiquarius – lepett meg, valamikor 1942-1944-ben. Eléggé jól ismertem az Arany trombita
történetét és így kellően értékeltem is a nekem juttatott példányt. Kecskeméten, ahol egy iskolai évet
töltöttem tanárkodással, kezdtem el foglalkozni kiadása gondolatával. De csak annyira jutottam, hogy
tanulmányt és néhány újságcikket írtam róla, mintegy figyelemfelkeltésül, megkönnyíteni a remélt
kiadását. 3
Az Arany trombita kiadásával tehát már bizonyos előzetes tájékozódás után, Szentendrén kezdtem
el komolyabban foglalkozni. A saját példányomból (három példányban) legépeltettem a teljes szöveget. Azután legalább háromszor, összeolvasásokkal és egyszerű javításokkal korrigáltuk a leírtakat.
Sok mindenki biztatott, bátorított. Leginkább talán Vajthó László pártfogolta a kiadás ügyét, bár mint
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később kiderült, nagyon is tisztában volt vele, hogy ebből a kiadásból, legalább is az ő diák-tanár filléreken
alapuló sorozatában, a Magyar Irodalmi Ritkaságokban,
nem lesz semmi. Azt nem hiszem, hogy tudott volna
Bisztray Gyula készülő Arany trombita kiadásáról
(egyenesen kritikai kiadásáról, amit az Akadémiai Kiadó
1951-ben jelentetett meg a Magyar Irodalmi Tár sorozatában. A Bisztray-féle kiadást azonnal megszereztem és
gondosan, mondhatom nagyon gondosan áttanulmányoztam. A kiadvány nagyszerű, rendkívül igényes, óriási
kutatómunkára épült, mind filológiailag, mind bibliográfiailag kiváló munka.
Ponyvára Került Arany Trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondvacsinálta SÁROSI GYULA. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi BISZTRAY GYULA. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1951. Magyar Irodalmi Tár, 195 p.

Sárosi Gyula arcképe

De azért elkeserített és ezt meg is írtam Bisztray
Gyulának, aki azonnal válaszolt és nagyon udvariasan
sajnálkozását fejezte ki és azt mondta, hogy ö meg az én
próbálkozásomról nem tudott. Különben Bisztray Arany
trombita kiadványának olyan sikere volt, szakmai körökben olyan nagy elismerésben részesült, hogy Bisztray
Gyulának sikerült három évvel később, 1954-ben az
Akadémiai Kiadóval kiadatni az Arany trombita formátumában, de legalább háromszoros terjedelemben Sárosi
Gyula kisebb költeményeinek, prózai munkáinak, valamint levelezésének egy nagyszerű válogatását.

Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi
Bisztray Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954. Magyar Irodalmi Tár, 644 p.
Én pedig eltéve a három nyomdakész szöveget nem foglalkoztam tovább se Sárosi Gyulával, se a
híres-neves Arany trombitájával. Egészen addig nem, amíg a Debreceni Nyomda (ma Alföldi Nyomda) történetének, élete és egyes mozzanatainak kutatása, különböző módokon való feldolgozása, illetve ismertetése-bemutatása során nem került sor a nyomda 1848–49-ben végzett munkája feltárására.
Tekintettel arra, hogy Sárosi Gyula életrajzának ismerete nélkül már az eddigiekből is sok dolgot
nemigen érthettünk meg s félő, hogy az ezután következőket még kevésbé tudjuk helyükre rakni, a
következendőkben ismertetjük Sárosi Gyula életrajzát-munkásságát röviden, cikkünk lényegével való
összefüggésben. Sárosi Gyula (eredetileg: Sárosy Lajos!) 1816. február 12-én született Borossebesen.
Az eperjesi Evangélikus Kollégiumban tanult jogot, olyan formán, hogy a Kollégium alsóbb osztályaiban magyar nyelvet és irodalmat tanított. Jogi tanulmányai befejezése után közigazgatási pályára
lépett; 1838-ban Sáros vármegyében aljegyző, 1840-ben Aradon váltótörvényszéki jegyző. Az eperjesi kollégium kétszeresen meghódította. Az ottan működött irodalmi kör hatása alatt elkezdett verselni (és végül is költő lett); a Kollégiumban eluralkodott reformkori „hangulat”, szabadelvű, a nemzet függetlenségéért harcoló gondolkodás és politizálás hatására pedig radikális szabadelvű és függetlenségi politikussá fejlődött. Mint Petőfi szellemében író lírikus, hamarosan ismertté vált. Mint költőt
1846-ban az az elismerés érte, hogy a Kisfaludy Társaság tagjává választották, s mint politikus 1848
nyarán Pestre költözve, a pesti váltótörvényszék bírája lett. Rövid időre, mert 1849 elején kormánybiztosnak nevezték ki Debrecenbe, 1849 áprilisában pedig országgyűlési képviselővé választották.
Lelkes híve volt Kossuthnak, s fő feladatának tekintette, hogy népszerűsítse Kossuthot és a szabad11

ságharcot. A nép nyelvén írt, egyszerűen, közérthetően. Nem csoda, hogy fő munkáját, amelyet egyenesen Kossuth biztatására írt, az Arany trombitát annak idején népkönyvnek mondtam, és népkönyvként mutattam be.4 A verses krónika a szabadságharc történetét írja meg könnyedén folyó, igen jó
hangzású, páros rímű alexandrinusokban.
Az Arany trombita igen gyorsan elterjedt, az eladáshoz szánt példányokat hamarosan szétkapkodták, szét is hordták Debrecenből, kéziratos másolatokban is terjedt, de legerősebb, egyben a legjellegzetesebb terjesztési módja a költemény nagyszámú közönség előtt való elszavalása (felolvasása) volt.
Maga Sárosi is többször elszavalta népes gyülekezet előtt a verses krónikát. Amilyen népszerű, közismert, elfogadott volt az Arany trombita, olyan mértékben üldözték aztán Világos után magát a kiadványt is és szerzőjét is. Az Arany trombita példányait összegyűjtették és elégették, Sárosit pedig
halálra ítélték. Csak hosszas bujdosása mentette meg a kivégzéstől, mert akkorára már sokat enyhült
a hatalom öldöklőkedve. Sárosinak megkegyelmeztek ugyan, de az Arany trombitának nem. „A
Habsburgok alatt az Arany trombita nemcsak kiátkozott vers volt és maradt mindaddig, míg a közjogi
és társadalmi konstrukció gyökeresen meg nem változott. Nem jelenhetett meg a két világháború közti negyedszázad folyamán sem, hiszen a korszak – képletes királyságával – a régi rendszer továbbvitelét jelentette az alapvető kérdésekben. A Sárosinál oly élesen megbélyegzett Ferenc József és az
egész dinasztia emléke e negyedszázad alatt is fétisként élt tovább.”5
Sárosi az Arany trombitában tizenkét leheleten (fejezeten) át adja elő a szabadságharc történetét.
Az Első lehelet tájékoztatás afelől, hogy Sárosi a francia népet tartja a szabadság népének, radikalizmusukat példaként állítja minden, a szabadságáért küzdő nép elé.
Van, van egy-két nemzet, mely hiszen megjárja,
De a franciának nincs a földön párja.
A franciák mindent illőn jutalmaznak,
S kiteszik a szűrét, ha szükség, a gaznak.
Mivel feljebb vonta a húrt egy pár lyukkal,
Számot vetettek ők mindjárt királyukkal.
Alig tiltotta be ez a néplakomát,

Fogta magát a nép s elcsapta a komát.
Igen, nyúllábakat adott a rókának,
Hogy inaljon merre szemei látnának.
A királyi széket pedig kivitette
S a piac közepén hamuvá égette.
Ezzel megszüntetvén minden királyságot,
Tüstént kikiáltá a köztársaságot.

Sárosi a magyar szabadság kivívása tekintetében az éppen akkor (1848 március) ülésező pozsonyi
országgyűlést tekintette a fontos eseménynek, a pest-budai március 15-ei eseményeket csak az országgyűlést reformtörekvéseiben támogató, erősítő megmozdulásnak látta és dicsérte; az ott történtek
vezéralakjának Kossuthot tekintette.
Folyt az országgyűlés már ekkor javában,
A magyar rendek közt Pozsony városában.
A nagy és kis urak, kik diétát ültek,
A népszabadságért szépen lelkesültek.
S a szó, mely Pozsonyban szabadon mondatott,
Az egész országban dörgő ekhót adott.
Irinyi, Petőfi, Sükei, Vasvári,
Kiknek élén állott Klauzál és Nyári,
Jókai, Irányi, Fényes Elek, Degre,
Kik már a türelmet akasztották szegre:
Egyesülvén Pesten a felbuzdult néppel
Az új szabadságért vívtak bátor képpel.

Vezették a népet a városházára
S a nemzeti zászlót kitűzvén tornyára,
Azon mestereknél, kik könyvet nyomtattak,
Mindent kinyomtatni hirdették szabadnak.
Táncsics Mihályt pedig, ki a népnek íra,
S utána feleség és több gyermek síra,
Minthogy az írásért a gazok elfogták,
Budán a tömlöcből kiszabadították.
A pozsonyi gyűlés ezek hallatára
Még inkább bocsátá nyelvét szabadjára.
Kossuth Lajos csak úgy leste az alkalmat,
Mikor szabadítsa fel a birodalmat.

A továbbiakban arról beszélt, hogy a pesti események (március 15.) hogyan hatottak a pozsonyi
országgyűlésre, amely Kossuth indítványára elfogadta az első felelős magyar kormány felállításának
tervét és törvénnyé emelte azt a tizenkét pontot, amelyet március 15-én ismertettek a pesti ifjak és
elfogadásra ajánlottak. Hamar összeállították a törvénytervezetet és kimondták egy szívvel, egy száj12

jal, hogy el kell végezni mindezt a királlyal. „Felment Kossuth Bécsbe az ország színével, s bűbájos
nyelvének istenerejével, egy jó pillanatban a királyt rábírta, hogy ez az új törvényt önkínt aláírta. Míg
írt, az izzadtság csak úgy szakadt róla – s aztán felállott, s eképpen szóla:
„Hívem Kossuth Lajos! te derék ember vagy,
S látom, az eszed is mint a híred oly nagy.
Úgy van, minden szavad fényesen mutatja:
Hogy arany elmének gyöngy a gondolatja.

De talán egy dolgot elfelejtettetek –
Hát miniszterekké, mondd: kiket tettetek?
Mert ha bölcs emberek és nevöket bírom –
Mostan egy füst alatt azt is aláírom.”

A Harmadik leheletben Sárosi bemutatta az első felelős magyar minisztériumot, illetve a minisztereket. Nagyon érdekesen jellemezte az egyes személyiségeket és okolta meg, hogy miért őket választották ezzé vagy azzá a miniszterré.
Battyányi Lajos lett miniszterelnökké,
Mert a szabadságot pártolta örökké.
…
A népért áldozni ő semmit nem átall,
Pedig sokat veszt az új szabadság által.
Ő a jobb érzésű nagy uraknak feje,
Dukál hát neki a kormány első helye.
A külső ügyekenek, elaggott létére,
Eszterházi herceg jutott az élére
A nagyvilág sora tudva van előtte,
Mert egész életét külföldön töltötte.

A belső bajoknak elintézésére
Szemere az, akit Battyányi megkérte.
…
Segíthet a bajon emberül s ízibe.
Nehéz munka nincsen e dolgos embernek,
S épen ilyen kellett belügyminiszternek.
…
Az apró Eötvösnek nagyhírű a neve,
Melyet ragyogóvá a könyvírás teve.
Jó, vallásos ember, szelíd mint múzsája –
Ezt a nagy tarisznyát azért bízták rája.

Nagyon érdekesen jellemezte Kossuthot, és mondatta el vele egy érzelemteli okfejtést arról, hogy
miért választották őt és miért fogadta el ő a pénzügyminiszterséget, és milyen nagy felelősség hárul
rá abból a tekintetből, hogy szegény, kifosztott, pénz nélküli országgal kell végrehajtani mindazt,
amit személyesen ő maga és a minisztérium az ország újjászervezésére, felemelkedésére feladatként
vállalt. Kossuth tett egy fogadalmat is, amelyben előre vetítette azt, hogy ha szükség lesz rá, „bankót
is csinál”.
De fogadom azt is, hogy aranyunk holmi
Idegen zsebekbe nem fog vándorolni.
S ha szükség lesz reá, bankót is csinálok:
Lesz elég értéke, már azért jót állok.

A küldöttség nagy örömmel, bizakodással eltelten jött haza Pozsonyba, majd pedig Pestre.
Pedig nem sok ok volt az örömre, mert bizony ott ólálkodott a szerencsétlen királyt, Ferdinándot
teljesen a kezében tartó Kamarilla, amely hallani sem akart a magyar szabadságról, a márciusi törvényekről, egyáltalán a szabadságról. És bizony mindent megtett, hogy terveit végre is hajtsa. A Negyedik leheletben Sárosi a Kamarillát és politikáját mutatja be, hát bizony nem valami kíméletesen
Elöl ül s kavarja a boszorkánytálat
Egy hercegasszonynak titulált vadállat,
Vadállat, amelynek Zsófia a neve,
S mindennek, amit főz, maszlagos a leve.

Anyák, kik a hazán bánatba merültök,
Jusson eszetekbe, ha magzatot szültök:
Ne neveztessétek a lányt Zsófiának,
Mert ez szörnyű neve hazátok átkának.

A Kamarilla nem retten vissza attól sem, hogy eltávolítsa a királyt és Zsófiának a fiát, Ferenc Józsefet ültesse a trónra. Sárosi ugyancsak nem valami kíméletesen mutatja be Ferenc Józsefet az alábbi
sorokban.

13

Bal felől látható Zsófiának fia,
Ferenc József, a kis beste kurafia.
Nem tartja a világ ezt apja fiának,
Holott valóságos váza Zsófiának.
Lám ez apró herceg már kölyökkorában
Emberszámot tesz az ördög sorában.

Készíti fejét a magyar koronára,
Buzgón ügyelvén a mámi parancsára,
Kinek már régóta az az óhajtása:
Hogy trónuson fiát, s ne a férjét lássa.
Hogy így felkapván az uborka a fára,
Maga uralkodjék fia rovására.

Főleg a Kamarilla és tagjai bemutatásánál nyilvánul meg Sárosi gyűlölete egyrészt a királyság intézménye, másrészt a Habsburg-ház voltaképpen minden tagja ellen. Ez az elkövetkezendő eseményekkel, illetve a Kamarilla terveinek ismeretében könnyen érthető is, hiszen nyilvánvaló volt, hogy
a magyar szabadság teljes megsemmisítésére törekednek és tesznek is meg kegyetlen lépéseket. A
kérdés csak az volt Sárosi számára, és az Ötödik leheletben erről is ír, tudniillik, hogy „mit csinál a
nép?”. Ebben a leheletben említi Sárosi, hogy az új, a szabadságot biztosító törvényeket nem mindenütt egyformán értelmezték az emberek, például a türelmetlen földnélküli jobbágyok, zsellérek, akik
az ország több helyén „nekiestek a földfoglalásnak”. Természetesen egy alkotmányos országban
ilyesmit nem lehet megtenni és eltűrni se. Ezért a kormány mindenütt az országban, így például
Zsákán is, a földfoglalókat szétverte és megbüntette.
Másutt úgy fogják fel az új szabadságot:
Hogy fel kell osztani az úri jószágot
Miért legyen többje az úrnak, mint másnak? –
Nekiestek tehát a földfoglalásnak.
Majorsági földet és úri legelőt
Foglalván, elszántják az úr orra előtt.

Sőt hogy tetőpontra hágjon a gyalázat,
Néhol fel is törik a volt úri házat.
Így tettek Békésben, így tettek Tolnában,
De részesültek is a törvény súlyában:
Mert a magyar kormány körmükre koppantott
S váltig keserülik az elfoglalt hantot.

Volt elég gondja különben is a kormánynak, hiszen lábra kaptak országszerte a nemzetiségi villongások és ellenségeskedések.
A Hatodik leheletben Sárosi a horvát pártütésről, „Jellacsics összeszűrve Zsófival a levet, álnok
hazugsággal szedi rá a népet, ki szót mer fogadni a magyar kormánynak, az megért gyümölcse az
akasztófának.”
A Hetedik lehelet a rác lázadásról szól, amely nyílt ellenállásba torkollott, és az egész szabadságharc ideje alatt nagy gondot okozott a Délvidéknek és a magyar kormánynak.
Már a Jellacsics elleni küzdelmekben is, de a rácok ellen különösen nagy hírre tettek szert a huszárok, akik különböző osztrák hadtesteknél szolgáltak ugyan, de tömegesen álltak át az alakuló honvédség, Kossuth oldalára, és a lehelet végén Sárosi biztatja is a huszárokat, hogy „huszárok, huszárok!
Siessetek haza, vagy akkor jöttök-e, ha elvész a haza? Pajtásitok itthon csudákat mívelnek, S róluk a
versírók eképp énekelnek:”. A kettőspont után következik a Nyolcadik lehelet, amelynek a címe: A
huszár. Ebben a rövid fejezetben a huszárokat a világ legjobb és leginkább csodált katonáiként mutatta be és írta le őket pörge bajuszukkal, gyönyörű ruházatukkal és mindenféleképpen a büszkén táncoltatott paripáikkal, amelyekkel szinte összenőttek s az idegen népek bámulva hirdették, hogy a magyar
huszár lóháton születik. Sárosi elámult és olvasóit is elvarázsolta a huszárok dicséretével, a félelmetesen és sikeresen harcoló deli lovaskatonák látványával; nem telik be a huszár csodálatával és tiszteletével.
A Kilencedik lehelet visszakanyarodik ’48 történetéhez, és itt Országgyűlés – Jellacsics címmel
szinte az ország egész területén folyó harcokat ismertette, kiemelve a Jellacsics vezette horvát támadást. Ebben a helyzetben nemcsak törvényszerű, hanem szükségszerű is volt az országgyűlés összehívása Pestre, a pesti diétára, s ez maga is lelkesítőleg hatott a közvéleményre, a népre, hiszen a pesti
országgyűlés nagyon régen várt dolog volt, szinte hihetetlen, hogy Pesten, az országnak szíve közepében ülésezik a független magyar felelős kormány és az országgyűlés. Az országgyűlés és tisztségviselői bemutatása, ismertetése után ebben a leheletben főleg Kossuthtal foglalkozik. Jellasic kiverése
után a király visszavonta a márciusi törvényeket. Az udvar árulására a kormány lemondott, és az országgyűlésre bízta a további teendők megtételét, Batthyány Lajos és Kossuth Lajos nagy munkába
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kezdtek, és az országgyűléssel kezdték el szervezni a haza megmentését. Nyílt katonai rendcsinálásról a kormány s az országgyűlés leveréséről volt szó, de Pákozd után megfordult a helyzet s egy kis
időt kaptunk, hogy gyorsan és hatékonyan megszervezzük az ellenállást, a honvédelmi harcokat, mert
bár a bánt kikergettük, senki sem gondolta, hogy ezzel véget ért az önvédelmi harc, Sárosi is meggyőző erővel mondta: „Meglássátok, ismét hazánkba betörnek.” Így is volt, különösen világossá vált
ez azután, hogy Jellasic Bécs alatt egyesült Windishgratz hadseregével, és a forradalmiak kezére jutott Bécs bevételéhez fogott.
A tizedik lehelet Váraink, Erdély, Bem, idegenek címmel a váraink sorsát írta le. A legtöbb német
kézen volt, és ott is maradt. Némely magyar kézen lévő várat pedig sok áruló feladott. Kiemeli
Sárosi, hogy bár Komárom vára többször nagy
veszélyben forgott, „régi híres vára ellenségnek
nem jutott karjára”. Erdélyben nagyon összetett
volt a helyzet, hiszen a szászokkal, a románsággal
is számolni kellett. Az erdélyi helyzetet nagyon
megnehezítette, hogy a főnemesség tekintélyes
része nyíltan a magyarság szabadságharca ellen
fordult, és sorra szenvedték el Erdélyben a vereségeket csapataink, mindaddig, amíg Bem tábornok meg nem jelent a hadszíntéren, és híres ágyúival és lelkes katonáival egymás után verte meg
az ellenséges csapatokat. A székelység nagyon
szorult helyzetbe került, s ennek ellenére fegyvertelenül nyolcvanezer bátor székely katonának állt
és Gábor Áron személyében oly módon is segítségére volt a szabadságharcnak, hogy fegyvereket, elsősorban ágyúkat készítettek. A magyar
szabadság ügyét különösen Erdélyben több idegen katona is támogatta. Elsősorban a lengyeleket
említette, akik nagyrészt Bem tábornokkal jöttek
Erdélybe, másrészt a hazánkban állomásozó osztrák hadseregrészekből váltak ki és álltak a honvédek közé, a tiroliak csoportjairól is megemlékezik,
Az Arany trombita első kiadásának első lapja
és olaszok, franciák is harcolnak a magyar szabadságért. Sárosi külön megemlékezik a Bécsből idemenekült osztrák diákok lelkes és elszánt csoportjáról, amely végigharcolta az egész magyar szabadságharcot.
A tizenegyedik lehelet az egymással szembenálló hadvezéreket mutatta be és ismertette. Elsőnek
Windishgratz-ről szólt, aki azzal tette nevét híressé, illetve hírhedtté, hogy rettenetes pusztítással és
kegyetlenkedéssel bevette Bécset. A második helyen ismerteti Görgeyt, megmagyarázva sok mindent
Görgey katonai tehetségéről, így:
De van egy Görgei nevű bölcs vezérünk,
Kire az egektól zápor áldást kérünk:
Mert úgy gazdálkodik a magyar élettel,
Hogy amint idáig bizonyítá tettel –
Bár szemére mindig csak hátrálást vetnek,
Ki nem teszi népét kétes ütközetnek.
Görgei okos és tudós generális,
Mindenkor nagy vezér, még ha reterál is.
Olyan ő, mint a sors, melyet nem lát senki:
Csatáit rendesen távolról intézi,

S mégis, hogy jelen van, azt tudják vitézi.
Olyan ő, mint az ég sebes villámlása:
Nem tudni hol támad, s hol lesz megállása.
De mikor lecsap a fiatal erdőre,
Vagyis ha seregét buzdítja előre!
Az erdőn minden fa meggyúlad egy szálig,
S a fiatal honvéd mind sárkánnyá válik.
Hisszük, hogy Görgei áttör a veszélyen:
Dukál neki már is az országos éljen!
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Görgey után Bem, Perczel, és végül Damjanich bemutatására kerített sort.
A tizenkettedik leheletben, amely a Nincs többé király! címet viseli, rövid bevezetés után a Debrecenbe menekült kormány működéséről, Kossuth debreceni szerepléséről szólt, és az 1849. április 14ei trónfosztásról énekelt:
Tizennegyedikén április havának,
Fényes ünnepe van ott a közhazának,
Követeink ülnek már a nagy templomban,
Körültök terem a temérdek nép nyomban.
Oly telidestele vannak a karzatok,
Hogy majd leszakadnak a szent boltozatok.
Némán függ felettök Rákóczi harangja:
Mert Kossuthba szállt most annak minden
hangja.
Szól pedig Kossuthból egy nemzetnek nyelve,
S egy nemzet sebével levén szíve telve –
Mutatja a király bűnei lajstromát,
S a szentségtaposó lábaknak vérnyomát.
Mutatja fertőjét a sok hitszegésnek,

Mely véget vet immár a béketűrésnek.
Mutatja tengerét a kiontott vérnek,
Melyet az özvegyek s árvák számonkérnek.
S mindezt felmutatván a gyűléshez fordul,
Mely mintegy kész átok, zúg rettentő zordul.
Mert Kossuth ezt kérdi a vérző nemzettől:
Meddig tartózkodik még az ítélettől?
„Lehet-e még tovább az ország királya,
Ki ártatlan népét így tönkre prédálja?
Ki népét gyilkolni, pusztítni nem szánta,
Lehet-e kegyelet szívünkben iránta?
Nem lehet – úgymond – és szavai szikráznak:
Nincs tovább irgalom a habsburgi háznak!

Ennek a fejezetnek a végén sort kerített arra, hogy a kormányzóvá választott Kossuth Lajost éltesse:
Éljen Kossuth Lajos, hazánk megváltója;
Kossuth, Magyarország dicső kormányzója!

A záró fejezetnek nincs száma, hanem Utolsó leheletként szerepel, az alcíme pedig egy kérdést
tesz föl: Mit kell tennünk? Ebben a leheletben Sárosi azt fogalmazza meg, hogy mindenki tegye meg
a kötelességét a haza, a szabadság védelme érdekében:
Csak kötelességét tegye meg mindenki,
S otthon a kuckóban ne maradjon senki –
Hogy mikor ütni fog a veszély órája
S harsog a szabadság hívó trombitája –
Minden ember álljon bátran és merészen,
Ha kell, a halállal szembeszállni készen –
Megmentjük, atyafi, megmentjük a hazát!
Leverjük, kiirtjuk annak minden gazát.

Felkelünk, ugyebár? oly tömérdek számmal –
– Ott leszek magam is Aranytrombitámmal –
Felkelünk megannyi bottal és rudakkal,
Hogy még az orosz sem fogja győzni nyakkal.
S ha tisztába hozzuk az egész országot –
Nyomban kikiáltjuk a köztársaságot!
Addig is, hogy épen ne essünk hibába:
Ajánlom ke’teket isten ótalmába!

Sárosi Világos után, főleg az akkor még frissnek, újnak számítható és általánosan ismert Arany
trombita miatt bujkálni-bujdosni kényszerült. Bujkálása közben halálra ítélték és az osztrákok igen
nagy erőket bevetve „égre-földre” keresték. Sárosi nagyon óvatos volt, szinte minden éjszaka másutt
húzta meg magát. Leginkább Békés és Bihar megyék déli részein, a Sárréteken rejtőzött. Sokszor a
református parókiákat kereste fel, ahol általában nemcsak befogadták, hanem támogatták, rejtegették
is. Szűcs Sándor jegyezte fel és írta is aztán meg több helyen, hogy Sárosi Gyula Biharnagybajomban
is járt, és egy vagy két éjszaka éppen az ő családja (a Nemes családról volt akkor szó) kerti „kisházában” talált menedéket. Szűcs Sándor azt írta, hogy „Kóti néni, aki 1844-ben született, 1936-ban halt
meg, s így sok régi dolgot tudott. Nemcsak azt tudtam meg tőle, hogy azt a kis dombot
Honvédhalomnak hívták, hanem azt is, miért”.6
A Nemes-Szűcs óriás porta hátulján „egy kis laponyagon állt úgynevezett kisházba 1849-ben, egy
este, az akkori bajomi pap, Török József egy titokzatos embert hozott, akit szülei ebben a kisházban

helyeztek el. A „vendég” hosszú napokig ki sem mozdult a házból, míg aztán egy nap hűlt helyét nem
találták. Illetve egy krétaírás a falon:
„E háznak lakóit az isten megáldja,
Bujdosó Sárosi szívéből kívánja.”

Nyilvánvaló, hogy a titokzatos idegen a halálra ítélt Sárosi Gyula, az Arany trombita költője volt.
Ez a bizonyos kisház egy, a szomszéd tagba is átnyúló alacsony dombocskán, laponyagon állt, amit
aztán ettől kezdve Honvéd-halomnak kezdtek hívni.”7
Biharban még egy helyen tartja számon az irodalomtörténet Sárosi tartózkodását. Komádiban, ahol
feldühödve a vidám farsangi táncoláson, hirtelen jött haragjában írta az ugyancsak híressé vált Táncoljatok lányok, táncoljatok! című versét.8
Sárosi a meg nem alkuvás, a hajthatatlanság szobra is lehetett volna. Gyöngyösön, ahol álnéven
elég hosszú ideig meg tudott maradni, kissé elbizakodott; eljárt a szája, beárulták és 1852-ben elfogták. A hírhedt pesti Új épületbe vitték, ahol is a haditörvényszék újra kimondta az 1851. évi halálos
ítéletét, de kegyelemből életfogytiglani várbörtönre ítélte. Bisztray szerint a „rabság éveiben csodálatosan lehullt költészetéről minden eltanult és kölcsönzött sallang. Most kizárólag a maga egyéniségében lép elénk – sokszor érdesen és nyersen, - mondjuk ki, olykor esetlenül is -, de meglepően tiszta
fényű és meleg tüzű csillámokkal, mint az aranyrög.”9
Sárosi a königgratz-i várfogságból 1855 végén amnesztiával szabadult. Pestre költözött, ahol barátai segítségével lázas sietséggel próbált magának új életet teremteni. Csakhogy ez egyáltalán nem
ment könnyen, hiszen az erős, sziklaszilárd Sárosit előbb a hosszas és veszélyekkel teli bujdosás,
majd pedig a börtönbüntetés, de mindenekelőtt a szabadság elvesztése feletti önörlő bánata megtörte
s bár meggyőződéséből semmit sem adott fel, a betegségek, az elhanyagolódás lassan-lassan felőrölték a testét is. Különösen bánthatta az, hogy saját maga által is láthatóan, tapasztalhatóan, elhallgatva
elfelejtették, hogy erősen kiesett az irodalmi tudatból.
Valóban szegényesnek és vitatható értékűnek mondható az az irodalom, ami Sárosi Gyula életét és
munkásságát dolgozta föl. Költőnk elfeledéséhez az is nagymértékben hozzájárulhatott, hogy ténylegesen nem volt kellő irodalma.
Ez az összeállítás kettős célt szolgál, a 2007. évi március 15-ét illetően is. Azon túl, hogy fel akarja hívni a figyelmet Sárosi Gyula értékes egyéniségére, kiváló munkásságára, áldozatos hazaszeretetére; arra is fel akarja hívni a figyelmet, hogy Sárosi Gyulának igen jelentős, de alig feltárt bihari
kapcsolatai is voltak, és arra is, hogy ezer és ezer szállal kapcsolódott élete és munkássága Debrecenhez, Kossuth városához, Kossuthhoz, „a magyarok Mózeséhez”.
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P. SZALAY Emőke
Adalék a nagybányai ónművesség történetéhez
Az ónkannák fontos szerepet töltöttek be a református úrvacsoraosztás szertartásában. Ezek az impozáns edények a megterített úr asztalán álltak, a szertartás során belőlük töltötték a bort az úrvacsorázó híveknek körbeadott poharakba, kelyhekbe.
1995–97-között a Kárpátaljai Református Egyház gyülekezeteinek tárgyi emlékeit mértük fel.1 A
gyülekezetekben előkerült több mint kétszáz ónedény legnagyobb része az ország keleti felében
meghatározó jelentőségű felvidéki központokból, elsősorban Eperjesről és Kassáról került erre a területre. Az előbbiek mellett azonban számos erdélyi készítésű ónedényt is találtunk.
Mivel a magyar ónedény állomány legnagyobb részét napjainkban is elsősorban a református gyülekezetek birtokában lévő edények alkotják, ezért nagy a fontossága ennek a kiemelkedő értékű műtárgy együttesnek. Ezeket a tárgyakat a mai napig a gyülekezetek őrzik, többnyire napjainkban is
használatosak, így nem kerülnek a nagy nyilvánosság elé. Ezért véljük fontosnak, hogy ismertté váljanak ezek a „rejtőzködő kincsek”.2
Az erdélyi ónművességből elsősorban a legjelentősebb szász központok történetével és fennmaradt
emlékanyagával foglalkozott, foglalkozik a kutatás. Mellettük Erdély központjának számító Kolozsvár
ónművessége is háttérbe szorult. Ezért nem véletlen, hogy más kisebb jelentőségű városok kannagyártóiról szinte semmit nem tudunk, emlékanyagukat nem ismerjük.
A Nagybányán működő ónművesekről eddig igen kevés adattal rendelkeztünk. Weiner Mihályné
csupán Varjú Elemér egy adatát közli 1671-ből, amely ónpalackok árára vonatkozik: „az kupás mesterek az gömbölyeg palaczkot egy icczéset 15. két icczéset 24. pénzért adják. Ha nagyobb, amennyi
icczés lészen, annyi tíz-tíz pénzen adják”. A nagybányai ónöntőjegyek bemutatása során a szakmunkák két jegyet közölnek, egyik a XVII. századból, másik a XVIII. századból származik.3
A bulcsui gyülekezet edénye különleges, ezért tarthat számot különös érdeklődésre. Az enyhén
szűkülő oldalú kanna kissé domború talpa törés nélkül megy át az edény palástjához. Teste hengeres,
száján kis kidomborodó peremrész. A fedél kissé domború középrészű, rajta korongos fogó, amelynek jellemzője, hogy alacsony, az alaptól alig távolodik el. A testet a talp szélén, a szájperem alatt és
a fedél szélén beütött levéldísz övezi. A palástján két csoportban elhelyezve többszörös egyszerű vonaldísz, illetve bordadísz látható, amelyek közvetlenül a száj alatt és a talp felső részéről indulnak,
közöttük az edénytestnek csaknem fele díszítetlen. Sajátosságnak tűnik a viszonylag hosszan ívelő
fül, amely a kanna derekán kapcsolódik a testhez. A talp és a száj szélén említett domború levélkoszorúk Erdélyhez közelítik az edényt. 4
A kanna fülén található két jegy közül az első nyolcszögbe foglalt egymáson áthelyezett két kalapács, a másik alul lekerekített koronás jegy. Ezt a jegyet nagybányaiként tartja nyílván a kutatás, így
bizonyára ott készült ez az edény.5
A bulcsúi kannán látható kalapácsos jegy nem egyedülálló. Tudjuk, hogy a nagybányai ötvösöknek szintén ilyen volt a hitelesítőjegye. Ilyen ötvösjelzés egy 1576-ban készült aranyozott ezüst pohárról ismert legkorábban. A város ötvösségével foglalkozó Balogh Béla és Oszóczki Kálmán még
két ötvösművet említett ezzel a jelzéssel, de mindkettő későbbi, a XVIII. század végéről, illetve
1800-ból maradt fenn.6 Ez a szimbólum a város középkori címerének egyik járulékos eleme volt.
Kárpátalja kapcsolatait Nagybányával bizonyítják azok a feltételezhetően nagybányai ötvösmunkák,
amelyek szintén a felmérés kapcsán váltak ismertté.7
Mivel eddig nem ismertünk bizonyosan nagybányai készítésű ónkannát, e kanna alapján fogalmat
alkothatunk az itt működő ónművesek tevékenységéről. A bulcsúi edény azt mutatja, hogy a nagybányai kannagyártók a kor színvonalán állították elő termékeiket. Az edény újból megerősíti a református egyházaknál megőrzött ónedények tudományos jelentőségét.
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1. A felmérés eredményeit A Magyar Református Egyházak Javainak Tára 1–5. Kárpátaljai Református
Egyház (Budapest) c. sorozat öt kötetében közöltük 2000–2002 között.
2. A református gyülekezetek ónedényeire először WEINER Mihályné hívta fel a figyelmet 1959-ben megje
lent dolgozatában, majd NÉMET Gábor foglalkozott 1981-ben a felső-magyarországi ónművességgel, az
egyházi használatban lévő edények alapján. Legutóbb P. SZALAY 2004. 14–19.
3. WEINER Mihályné 1978. 64.
4. Méretek: talp átm.: 14,6 cm; száj átm.: 10 cm; m.: 28,5 cm.
5. WEINER Mihályné 1978. 64. 1. 2. sz. jegy. Nagybányával vidékünknek nagyon szoros kapcsolatai voltak.
Erre vonatkozóan legutóbb a gyülekezetekben található feltételezett nagybányai ötvöstárgyakról lásd P.
SZALAY Emőke 2001.
6. BALOGH Béla – OSZÓCZ Kálmán: A nagybányai ötvöscéh a XV–XVII. században. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, 1979. 121–137.
7. P. SZALAY Emőke: Feltételezett nagybányai ötvösmunkák. Adatok a nagybányai ötvösséghez. Néprajzi
Látóhatár 2001. X. 1–4. 541–548.

SZONDA ISTVÁN
Adalékok a csudaballai Geist-birtok 1919-1944 közötti időszakából
Bevezetés
Az észak-békési hatalmas puszta, melynek nagy része mai is feltöretlen legelő a történelem során
sok vihart megélt terület. Az árpád-kori Balla falu a középkorban, a török időszakban elpusztul, és
pusztává válik. S majd csak a XIX–XX. század fordulóján kezd újra lakott területté válni, amikor a
fejlődés útjára lépett nagybirtokok, mezőgazdasági üzemként működő, gazdasági központot hoznak
létre majorságukban, a csudaballai pusztán. A több részre szabdalt Ballai területek közül a
csudaballai-Geist birtok, 1919–1944 közötti időszakának néhány jelentős momentumát vázolom fel, s
adalékszerű közlést nyújtok a majorság épületegyütteséről, alkalmazottairól és lakáskörülményeiről.
A munkámat jelentősen segítette Vaszkó András intéző két gyermeke Vaszkó Irén és ifj. Vaszkó
András, valamint elhalt testvérük Vaszkó Géza 1978-ban készült, kéziratban lévő, visszaemlékező
írása és korabeli fotói.
Csudaballa története
Az Árpád-korban megalakult falu első említése 1325-ben volt s akkor „possessio Bola alakban
írták, és birtokosa, Endre fia Beke Chuda fiainak: Lászlónak és Chudának adta cserébe. Ez alakalommal szomszédait is említik, többek között a Syma-ról származókat. 1326-ból ismerjük a határjárását, amelyben Forcakhalma, Tur folyó, Teremholm, Hymesighaz, Saagtov és Echegtov határnevek
szerepelnek.”1
Tehát a Csudaballa szóösszetétel a korábban Balát birtokló Chuda birtokos nevéből eredeztethető.
A terület ekkor még egy összefüggő birtoktest.
„1463-ban adták el a Bala-i Csudák Monyoros-i Jánosnak, akit 1466-ban iktattak be birtokába.”2
A történeti források tanulsága szerint a birtok többször cserélt gazdát a XV. században.
„A pálosok csudabalai birtokjogát 1493-ban Bodon-i Chuda Máté ősi jogon megtámadta, és perét
1505-ben meg is nyerte.”3
A falu hamarosan török kézre került, ekkor a történeti források szerint „temploma és 35 háza
volt.”4
A XVII. században a birtokot gyakran adták vették, mígnem visszajutott a Csuda család örököseihez.
„Bali valakitül megszerzett birtokát Vay Ádám kurucz főúr, a fejedelem udvarmestere, majd bujdosótársa uralkodása idejin bíkísi és Jászkun főispán korábbi neje Fekete Erzsébet 8 gyereke közül az
1713. évi szeptember 18-iki hajnácskűvári osztályba Bala, Vay Ádám lányának Katának jutott
öröksígül Hajnácskűvár felivel.”5
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A pusztává vált terület 1685-ben a kincstár, majd később a Teleki család kezére került.
„Az 1719-23-36 évekbe, 10-12 helyen kívül, tehát csaknem az egísz Bíkís megyét megszerzett
Harruckernek Balára is fájt a foga. Kitűnik az említett Kevi-csejti határperből.”6
Végül is a Teleki család birtokolta Csudaballát, amelyet 1703-ban a rácok fölégettek. Ettől kezdve
a pusztát főkén a szomszédos Dévaványa bérelte legelőnek, majd 1853-ban Gyomához csatolták, később közigazgatásilag is hozzátartozott.7
A pusztásodással kialakult egybefüggő hatalmas legelőterület hamarosan felszabdalódik és részeinek elnevezését az új tulajdonosokról, kapják. Így a ballai terület a következő részekre osztódott: Lénárd-, Zichy-, Vadász-, Osváth-, Hajnal-, Schwarcz-, Bánffy-, Salgó-, illetve Geist-Ballára.
A régi iratok Balának írták s csak a későbbi időben, ejtették Ballának, bár a köznép körében mindig is Balát mondtak, s mondanak. A hivatalos iratok ma Csudaballaként jelölik, így a továbbiakban
én is így használom.
A Csudaballai pusztát és szántót (mely kb. 1600 kat. hold volt) Salgó nevű zsidónak adták el, aki
rövid időn belül korszerű gazdaságot teremtett. Ő maga nem lakott kint a kastélynak nevezett majorsági, uradalmi épületben, hanem egy endrődi intézőt, Becker Ferencet bízott meg a gazdaság vezetésével. A birtokhoz legközelebb lévő település Túrkeve volt, ahonnan telefonösszeköttetést létesített
az új tulajdonos az uradalmi központtal. A majorban vasutat épített ki, mely behálózta az egész udvart. A vasút kocsijait lovak húzták, s innen a neve lóré. Ezen a vasúton szállították a takarmányt az
istállóba, illetve onnan az almot a hodályokba, ólakba.
„A tulajdonos nagy tágas épületeket épített, mind az alkalmazottak, mind az állatok és a műhelyek
számára. Kétjáratú malmot is szereltetett föl részint a gazdaság és az alkalmazottak gabonáinak őrlésére, takarmányának darálására, részint a környező gazdaságok, parasztbirtokok számára végzendő
bérőrlések céljára.”8
A visszaemlékezők megerősítik, hogy Salgó gazdaságnak két, mozdonyos szántógépje is volt a
hozzájuk tartozó billenős ekékkel. Ebben az időszakban készült el a gazdaság artézi kútja, mely a
környék legjobb minőségű ivóvizét adta. 12 kat. hold gyümölcsöst és szőlőt telepített és hozzálátott a
major és a gazdaság fásításához. A gyorsan fejlődő gazdaságot azonban a jó üzleti és gazdasági érzékkel megáldott Salgó, 1912-ben eladta. Az eladás okait sajnos nem sikerült kiderítenem, de talán a
közelgő világháború előtti gazdasági válság is befolyásolta.
A birtokot özvegy csákói Geist Gyuláné vette meg.
A Geist-Balla-i gazdaság megalakulása
Röviden kitérek a Geist család bemutatására. A gyulai jómódú kádár mester fia, Geist Gáspár kitanulta apja mesterségét és a kor szokásainak megfelelően vándorútra kelt, hogy szakmai tudását elmélyítse. A vándorút Bécsbe vezetett, ahol az ifjú kádárlegény félretette eredeti szakmáját és kitanulta a
gyertyaöntés mesterségét. Néhány év múlva Pestre költözött és „Pannónia” néven gyertyagyárat létesített, melyből jelentős vagyonra tett szert.9 Visszavágyódva Békés megyébe a szülőföldjétől nem
messze fekvő Kondoroson, megvette gróf Batthyány László nagycsákói birtokát a rajta lévő kastélylyal, gazdasági épületekkel és gazdálkodni kezdett. Birtokára hívta intézőnek Petőfi Istvánt (Petőfi
Sándor öccsét), aki 22 évig vezette az uradalmat és sikeres gazdaságot hagyott maga után.10 Geist
Gáspár megvette Kiscsákó-pusztát s így birtoka 1566 hold földet jelentett.
1872-ben Gáspár halála után fia, Gyula örökölte a birtokot, aki a kor színvonalának megfelelően
gépesítette és fejlesztette. Geist Gyula a lótenyésztésben látta a gazdaság húzóágazatát. Ménese országos hírű volt, a közel 100 darabra felszaporodó állománya gróf Almásy Kálmántól és gróf
Festetich Vincétől való.
Geist Gyula halála után, özvegye és fia vezette az uradalmat és növelte annak területét. Az uradalom mérete ebben az időszakban 4000 kat. hold volt.
„Ennek a csákói gazdaságnak a talaja príma fekete humusz volt, amelyen mindenféle gazdasági
növény (gabonafélék, kukorica, cukorrépa, lucerna stb.) bőven termett. Ennek megfelelően nagy volt
a gazdaság állatállománya. Sok marhát, sertést és lovat tenyésztettek ott…
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Ennek a sok állatnak tavasszal és nyáron sok mozgásra, szabad legelőre volt szüksége, de erre
Csákón nem volt lehetőség, mert ott minden talpalatnyi földet fölszántottak, bevetettek. Ballán viszont sok jó legelő volt, s a számos állatokat Csákóról odahajtották tavaszi kiveréskor, s azok ott legeltek aratás utánig, mikor ismét visszahajtották Csákóra, a tarlókra és lekaszált lucernaföldekre.”11
Az 1912-ben, a Salgótól átvett Ballai uradalom majorsági épületei erősen romladozott állapotban
voltak. A Telekiek idejében épült kastély omladozva, lakhatatlan állapotba került. A kert és a filagória romokban hevert.
1912–19 között egy intéző vezette a Ballai gazdaságot, de őt 1919 márciusában elbocsátották, s
helyébe a gazdasági iskolát végzett12 és tejgazdasági szakképesítéssel13 rendelkező „sártói” Vaszkó
Andrást vette föl özv. Geist Gyuláné.
Vaszkó András a közeli Sártóban lakott szüleivel és családjával. A háborúból hazaérkező sebesült
Vaszkó András, egy hirdetésre jelentkezve pályázta meg a Ballai állást, melyet meg is nyert. 14
Az endrődi származású Vaszkó család az 1860-as években költözött ki Sártóba és szerzett kis földet
magának. A kiköltöző telepes Vaszkó Mihály volt, András édesapja.15
A sokgyerekes és földszűkében lévő Endrődről gyakran vándoroltak ki a földszerzés reményében a
nincstelen telepesek, akik az uradalmi földeken nyerhettek valami kis földdarabot és munkát maguknak.
A ballai gazdaság területe észak-dél fekvésű téglalap alakú volt. Határai keleten a dévaványai KisGabonás, Schwarz-Balla, délen Schwarz- és Zichy-Balla, nyugaton Lénárt-Balla, északon OsváthBalla és a dévaványai Sártó puszta. A gazdaság szántóföldjei 21 kisebb-nagyobb táblára tagozódtak.
1. táblázat: A „Gazdasági napló” és Vaszkó Ambrus feljegyzései alapján, készült.
A tábla
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A tábla
területe
20 kh
20 kh
16 kh
8 kh
16 kh
50 kh
30 kh
14 kh
30 kh
35 kh
30 kh
60 kh
15 kh
35 kh
30 kh
8 kh
15 kh
13 kh
60 kh
20 kh
8 kh

A tábla külön elnevezése

Kis négyes tábla
Nagy négyes tábla
Nagy erdei tábla
Nagy artézi-kúti tábla
Gáti tábla
Köröséri vagy hatvanholdas tábla
Körösér-part tábla
Hordott tábla
Ványai úti tábla
Sorompói tábla
Gabonási sarok
Sártó-part tábla
Sártó-éri tábla
Osváth-part tábla
Juh-ér
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A gazdaság szántóterülete 533 kat. hold volt, amelyen megfelelő vetésforgóval megtermelték a
szükséges gabonaféléket és takarmánynövényeket. A legelőterületeket mind a csákói állatállomány
legeltetésére, mind, pedig a ballai gazdaság saját jószágállományának a legeltetésére használták. A
gazdaságnak volt saját juh-, sertés-, szürke marha- és bivalytenyészete, valamint kisebb létszámú fejőstehene.
„Az 1920-as földreform alkalmával a gazdaság a területéből (1630 kh) leadott 427 kh-t és 778
négyszögöl területet. Ebből 300 holdat kapott Endrőd község legelőnek, a többit kiosztották az
endrődi zselléreknek, családonként pár holdat. Ezenkívül kialakítottak még egy 26 holdas vitézi telket is.”16
A majorság és alkalmazottai (1920–1944)
Az 1919-től a gazdaság intézőjének és számtartójának odakerült „sártói” Vaszkó András elkezdi a
romos épületek rendbe hozását. Az 1919-es forradalom nem kímélte a Ballai uradalmat sem. A cselédek nagy részét szélnek eresztették, csak néhányan maradtak a majorságban. A gyümölcsös és az
épületek állapota erősen leromlóban volt. Ebbe az elhanyagolttá vált uradalomba költözött ki Vaszkó
András családjával, s kezdte meg a gazdaság újraindítását. A régi cselédek mellé újakat vett fel s a
csákói uradalomból érkező kevés segítséggel (némi takarmány, liszt, néhány zsák krumpli) újra éledni kezdett, a nemrég még a környék egyik legfejlettebb majorsága. Az elbitangolt jószágok egy része
is hazakerült. A majorság jelentős épületállománnyal rendelkezett. A kastély épületén kívül magtár
gépszínnel, lóistálló kocsiszínnel, kocsisház, két juhhodály, malom kovács-bognár műhellyel, marhaistálló, nagyház, kanászlakás kutricákkal, borház kertészlakkal és alsóépülettel volt található. Valamint ólak, supa és kisebb építmények (tábori kemence, WC, baromfiól, pince) álltak.
Állandó alkalmazottak, akik kint laktak a majorban:
a.) intéző, b.) kulcsár; c.) kertész; d.) gépész; e.) kovács; f.) bognár; g.) traktoros; h.) tisztikocsis; i)
igáskocsisok; j.) béresek; k.) fejőgulyás; l.) juhászok; m.) kanász; n.) gulyás a magyar gulyánál, o.)
cselédkanász – nem állandó dolgozó volt –, p.) summások, aratók, napszámosok stb.
a.) Intéző:
A gazdaságot 1919-1944 között „sártói” Vaszkó András vezette. Az endrődi származású sártói
parasztgazda elvégezte a gazdasági iskolát, majd később, sajtmesteri szakképesítést szerzett s egy
ideig Zsolnán sajtmesterként dolgozott. A pályájának első szakaszát az első világháború zárta le. A
fronton ellőtték a lábát és leszerelték. Az ekkor már többgyermekes apa a családjával Sártóba költözik vissza, és 1919-ben megpályázza a Ballai birtok intézői állását, melyet meg is nyert. Munkájának
nagy részét a gazdaság irányítása tette ki, valamint a pontos számadások és jelentések elkészítése és
eljuttatása a kondorosi csákói birtokra Dr. Geist Gyulának. Teljes meghatalmazással képviselte a
gazdaságot a közigazgatási hatóságnál, sőt a bíróságon is. Kezelte a pénztárt, kötötte a szerződéseket
és mindennemű gazdasági eseményt feljegyzett a „Gazdasági naplóba”. E napló alapján „Heti jelentést” készített, melyet elküldött vagy személyesen vitt a csákói uradalomba, Kondorosra. Később
munkáját egy gyakornok segítette. Első gyakornoka Kelemen Ferenc, majd őt követte Mater Pál és
Nida Ede, végül őt váltotta fel Vaszkó András legidősebb fia, Vaszkó Géza.17
b.) Kulcsár:
A ma már furcsának tűnő cím kezdetben valóban az uradalom fontos épületeinek kulcsőrzőjét és
kezelőjét jelentette. Nála volt a magtár, a malom, a padlások és kamrák kulcsa. Ő adta ki a takarmányadagot, a jószágokat etető béreseknek, a szerszámokat, valamint ő vételezte be a gazdaságba
érkező mindennemű anyagot és terméket. A nap végén leadta a kulcsokat az intézőnek és meghallgatta a következő napra szóló intézkedéseket. Másnap a munkát ő osztotta ki a szerszámokkal együtt. A
második ember volt a gazdaságban, tulajdonképpen az intéző helyettese. A vizsgált időszakban
Szmola József endrődi származású ember volt a kulcsár. Családjával kint lakott a majorságban (Felesége: „Kabát” Tímár Róza, fiukból Szmola Sánorból Endrőd legjobb munkájú bognármestere lett).
Szmola József az 1930-as években házat vett Endrődön és elhagyta a gazdaságot. Ezután a kulcsári
teendőket a gyakornokok végezték.
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c.) Kertész:
Az uradalom kertésze Smíri Elek ugyancsak endrődi ember, aki Nagyváradon végezte el a gazdasági iskolát és vincellér képesítése volt (Felesége: „Csöre” Vaszkó Róza). Munkaköre a gyümölcsös
és a szőlő gondozása, a gyümölcsök szedése és tartósítása, valamint a bor készítése. Fontos teendői
közé tartozott a borászati és a gyümölcsműveléshez tartozó eszközök karbantartása (a hordók tisztítása, a pince kezelése, stb.) Az eladásra szánt gyümölcsöt ő vitte a piacra és árusította. A komoly szaktudással rendelkező Smíri bérezésében is kiemelt helyen állott, rendes bérezésén túl 200 liter bor járandósága volt, melyet szabadon értékesíthetett.
d.)Gépész:
Az uradalom gépésze Saly Sándor dévaványai ember volt, aki ugyancsak kint lakott családjával a
majorban. Fő tevékenysége a szántógép és cséplőgép kezelése és javítása, karbantartása volt. Kezelte
a malmot, amelyet már ekkor benzinmotorral hajtottak, valamint traktorvezetői tanfolyamot végzett
hivatásos traktorkezelő volt.
e.)Kovács:
A kovács Keliger István, körösladányi iparos volt legtovább alkalmazásban, de a kovácsok később
gyakran váltogatták egymást. A gépész mellett dolgozott, mint segéderő. Ő élezte, javította a fémből
készült földművelő eszközöket (ekéket, boronákat, kocsikat vasalt). A gépész és a kovács egy műhelyben dolgozott, mely a malom épületéhez volt építve és teljes felszereléssel ellátva.
f.) Bognár:
A kovácsműhely mellett, ugyanabban az épületben volt a bognárműhely. A bognár Szkuratov József orosz származású iparos volt, aki az első világháborúban hadifogságba esett Magyarországon és
utána itt maradt. A majorságba letelepedvén megnősült és családot alapított. A Fő tevékenysége a
gazdaság faeszközeinek gyártása, javítása (ásók, kapák nyelezése, kocsiküllők, a kocsi farészeinek
javítása, s ha kellett új kocsi készítése).
De ő készítette a kerítéseket, a kutak káváit, a jármokat. A későbbiekben ellátta a molnár feladatát,
s miután 1930-tól villanymotor hajtotta a malmot az egyszerűbb elektromos szereléseket végezte. A
műhely előtt álló harangláb megszólaltatását ő végezete naponta kétszer, a félórás reggeli és az egyórás ebédszünet kezdetén és végén.
1944 őszétől, az orosz csapatok megérkezésétől az 1945. évi földreformig, az orosz parancsnokság
felhatalmazására ő vezette a gazdaságot.
g.) Traktoros:
A gazdaság a 20’-as évek elején traktort vásárolt, azt kezdetben a gépész kezelte, majd felvettek
külön erre a feladatra egy fiatalembert (Sajnos a nevére egyik adatközlőm sem emlékszik).
h.) Tisztikocsis:
Az intéző személyes rendelkezésére állt. Egy pár könnyű futású ló volt a gondjaira bízva, két pár
lószerszámmal, valamint két homokfutó és egy batár és egy kétkerekű kordély. Ha postára, hivatalokba, vasútra vagy a csákói birtokra kellett menni az intézőnek a tisztikocsis szállította. Télen szánkót fogott a lovak elé s azzal közlekedtek.
A tisztikocsisnak a többi alkalmazotthoz képest több szabadideje volt, ilyenkor a bivalyfogattal
vizet hordott a kertbe az artézi kútról.
„Három kocsisra emlékszem: először volt Hollósi Károly dévaványai, utána Kiss János gyomai
ember, azután pedig szintén egy ványai Botos János bácsi.”18
i.) Igáskocsisok:
Hat igáskocsis volt a gazdaságban, akik hat pár lóval és hozzájuk tartozó hat erős vasalású kocsival dolgoztak. A fő feladatuk a szállítás volt. A gazdaság termékeit vitték a községek állomásaira
(Túrkeve, Dévaványa, Gyoma), a csákói uradalomba. Ezenkívül a gazdaságban a trágyahordást, szénahordást, aratáskor a termény szállítását, hordását végezték. A négy lóhoz tartozott még egy-egy
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eke, mellyel a tarlóhántás végezték. Ők szállították a környező településről (főleg Endrődről) a gazdaságba az aratókat, summásokat, napszámosokat.
Ha sürgős volt az aratás és a kaszások nem győzték ők, vontatták az aratógépeket, illetve besegítettek a szántásba. Az igáskocsisok húzatták a vetőgépet, boronáltak, vontatták a fűkaszát, lógereblyét.
Az első kocsis felügyelte a többit az ő bérezése több volt egy-két mázsa búzával. Az első igáskocsis a
túrkevei Sípos Lajos volt. Az többi kocsisok közül adatközlőim Vasas Józsefre emlékeznek.
A kocsisok hetenkénti váltással aludtak az istállóban így felügyelték a lovakat.
j.) Béresek:
Hat bérese volt a gazdaságnak. Mindegyik béres kezén hat ökör volt, a hozzájuk tartozó jármokkal,
egy-egy kocsival, ekével (kettes eke). A hat fogatból 2-3-ban mindig volt 2-4 bivaly. A béresek is
hetenkénti váltással aludtak az ököristállóban. Az első béres felügyelte a többi munkáját s ezért ő is
kiemelt bért kapott. Az első béres először Márki Lajos, majd Gönczi Lajos túrkevei emberek voltak.
k.) Fejőgulyás:
Fejőgulyások Czakó Pál és László dévaványai emberek voltak. Feladatuk a fejőstehenek, bivalyok
gondozása. A gazdaság fejősteheneit fejte, illetve az intézőjét. A többi alkalmazott maga feje a tehenét. A fejőgulyás reggel és este fejt, a tejet összegyűjtötte és leadta az intézőnek, melynek egy jelentős részéből sajtot készítettek. (Mint már az előzőekben említettem Vaszkó András sajtmesteri képesítéssel rendelkezett és kiváló minőségű sajtokat készített, melyek keresett terméknek számítottak a
környező uradalmakban és vásárokban is).
Nemcsak a teheneket, hanem a bivalyokat is fejték, melyek tejét a tehéntejhez öntötték javítva annak zsírtartalmát.
l.) Juhászok:
Két állandó juhásza volt a gazdaságnak: Aranyos Lajos és Kiss László dévaványai emberek. A
későbbiekben, pedig Petránszki Imre (ő is dévaványai származású).
Az első juhász az anyajuhokat őrizte, felügyelte a beűzetésüket, az elletést. Az anyajuhok fejését a
két juhász együtt végezte.
A második juhász őrizte a toklyókat és az ürüket. Volt még egy harmadik nyáj, a kosnyáj amelyet,
nem juhász, hanem valamelyik cseléd, vagy summás őrzött. Alkalmanként erre a nyájra egy leány
vigyázott (valamely alkalmazottnak a gyereke).
m.) Kanász:
Az aránylag kis létszámú sertéshez (50-60 db. leginkább anyakocák voltak) egy kanászt alkalmaztak. A vizsgált időszakban Berényi János, Botos János és Binder István kanászkodott a ballai gazdaságban.
„Kizárólag mangalicát tenyésztettek szaporításra. A malacokat leválasztás után értékesítették.
Ezeket gondozta a kanász, olykor kisegítővel.”19
n.) Gulyás a magyar gulyánál:
A gazdaságnak volt egy rideg szürkemarha gulyája, mely 40-50 darab törzsállományú marhából
állott. A gulyás Kun Zsigmond túrkevei pásztor volt, aki egy bojtárral őrizte a gulyát, mely télennyáron kinn hált a pusztán. A gulyás nem lakott a majorban, hanem az úgynevezett kistanyán lakott,
mely körül legelt a rideg gulya.
o.) Cselédkanász:
A cselédkanász nem volt igazán az uradalom alkalmazottja, hiszen az uradalom dolgozóinak sertéseire vigyázott s ezért a tulajdonosoktól az őrzött jószág arányában kapta a járandóságát, leginkább
természetben (étkezés, ruházat, némi gabona). A kondában mindig volt 2-3 urasági kan is ezekért az
uradalom külön fizetett. Egy-egy családnál annyi napot étkezett, ahány disznójára vigyázott. A cselédkanász Hagymási László túrkevei ember volt.20
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p.) Rövid ideig a gazdaságban dolgozó alkalmazottak:
Az 1930-as évek elején volt még egy kőműves, Csatári Gerzson dévaványáról, aki 3-4 évig dolgozott kint a majorban főleg a romos kastélyépület és a gazdaság egyéb karbantartásra szoruló épületeit
újította fel. A gazdaság indulásakor Mikola Bernát dévaványai szíjgyártójárt ki javítani a lószerszámokat.
Az alkalmazottak bére:
(A táblázat a „Gazdasági napló” és Vaszkó Ambrus jegyzetei alapján készült.)
intéző

20 mázsa búza; 6 mázsa árpa; 10 mázsa morzsolt tengeri; 400 n-öl veteményeskert;
(1932-től) havi 100 pengő; 150 liter bor; 3 tehén tartása szaporulatukkal; 6 anyakoca
szaporulatukkal egy éves korig
gyakornok Havi 50 pengő és teljes ellátás
kulcsár
17 mázsa búza; 5 mázsa árpa; 1 hold kukoricaföld; 200 n-öl veteményeskert; 1 tehéntartása; 3 anyakoca szaporulatával egy éves korig, később havi 40 pengő
gépész
17 mázsa búza; 5 mázsa árpa; 1 hold kukoricaföld; 3 anyakoca szaporulatával; 200 nöl veteményeskert; 1 tehén tartása; tüzelő
bognár
17 mázsa búza; 5 mázsa árpa; 1 hold kukoricaföld; 200 n-öl veteményeskert; napi 1, 5
liter tej; 3 anyakoca szaporulatával egy éves korig, később havi 40 pengő
kertész
17 mázsa búza; 5 mázsa árpa; 1 hold kukoricaföld; 200 n-öl veteményeskert; 2 anyakoca szaporulatával egy éves korig; napi 1 liter tej; 1 hold kukoricaföld; 150 liter bor;
gyümölcs és szőlő szükséglet szerint
A többi
15-16 mázsa búza; 4 mázsa árpa; 1 hold kukoricaföld; 200 n-ül veteményes; 25-30 kg
dolgozó:
főzelékféle (bab, borsó, köleskása) 6-8 kg só; 20-25 kg szalonna; 1-1,5 liter tej naponta; 32-40 pengő. A juhászok ezen kívül százalékban kaptak az évi szaporulatból. A
juhászok 30-40 anyajuhot tarthattak az urasági nyáj között.
A gazdaság alkalmazottainak lakásviszonyai:
Az intéző, az urasági lakás három szobájában lakott, a lakáshoz egy konyha és kamra is tartozott.
Az intézői lakáshoz tartozott egy alsó épület melyben a gyakornok lakott, valamint a jószágok számára sertés ól, baromfi ól állott.
A kertész két szobás, konyhás, kamrás lakásban lakott a borház végében a gyümölcstároló mellett.
A borház másik felén volt a kanász lakása, mely egy szobából, konyhából, kamrából és padlásból
állt. A kanász lakása mellett volt a sertések „kutricája”, vele szemben a supa melyben a disznók nyáron voltak elszállásolva.
A gazdaság többi dolgozója a nagyházban és a kocsisházban lakott. Mindkettő igen széles épület
volt, mindkét oldalukon egymás melletti lakásokkal.
A kulcsárnak és az iparosoknak kétszobás, konyhás, kamrás lakása volt a Nagyházban.
A bognár lakása a Kocsisházban volt és csak egyszobás, ugyanúgy, mint a két juhászé és a
tisztikocsisé. A Nagyházban a két-két saroklakás között volt négy-négy egyszobás lakás, de ezeknél
két-két lakásnak volt közös konyhája, de mindnek saját kamrája volt.
A Kocsisházban volt két-két közös konyhás lakás, külön kamrákkal.
A Nagyházban laktak a béresek, míg a Kocsisházban a kocsisok laktak.
A summások lakása is a Nagyházban volt. Minden lakás kemencével és berakott tűzhellyel volt
ellátva. A lakások nagyméretű ablakokkal rendelkeztek, padozatuk földes volt. Minden lakáshoz elkerített padlás tartozott, amely a gabona, kukorica tárolására szolgált. A lakásokhoz tartozott egy-egy
sertés és baromfi ól. Ezek mellet voltak a falusi mintájú WC-ék is. A Nagyház végében volt a tábori
kemence, melyben nyáron sütötték a kenyeret. A majort erdősávok vették körül s messziről nem látszottak az épületek.
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Lovak, tehenek, ökrök és bivalyok nevei:
A fennmaradt „Gazdasági napló” bejegyzései alapján vegyük sorra az 1943. december 31-én leltárba vett lovak, tehenek, ökrök és bivalyok neveit.
a.) Lovak: Nyanya, Nyafka, Mazurka, Kislány, Bözsi, Bogár, Gesztenye, Egál, Flóra, Fodros, Furkó,
Titok, Golyó, Pezsgő, Gitár;
b.) Ökrök: Gyöngyös, Szultán, Fogoly, Fáczán, Rostás, Hetyke, Hajnal, Morgó, Jáger, Puskás, Rezgő,
Vadász, Legény, Gyémánt, Vitéz, Vezér;
c.) Fejőstehenek: Köles, Rózsi, Jolán, Lámpás, Fátyol, Bárány, Szekfű, Cifra, Tarka, Füzes, Borka;
d.) Bivalytehenek: Juli, Medve, Liza, Lujza, Prímás, Ringyó, Zsófi, Vajda, Borcsa, Rigó, Magda, Rica,
Marcsa, Citrom, Cili, Narancs, Sári;
e.) Bivalyökrök: Miska, Bizsu, Pénzes, Buvár, Lator, Kezes, Gyöszti, Rozka, Pisti;
f.) Bivalybikák: Kondor, Péter.
Összegzés
A XX. század elejére a versenyben maradt nagybirtokok jelentős modernizációs folyamatokat hajtottak végre gazdaságukban. A nagybirtokok tulajdonosai is megváltoztak, több esetben az elszegényedő nemességtől vásárolta fel a feltörekvő polgári származású, leginkább valamely ipari tevékenységből meggazdagodott réteg ( Salgó malomtulajdonos zsidó, Geist Gáspár, stb.). A modernizációs
folyamatoknak iskola példája a csudaballai birtok, ha csak jól szervezett gazdaságát, jelentős alkalmazott állományát és kiszolgáló épületeit tekintjük. A gazdaság fejlődésének nagy szerepe volt
Vaszkó András intéző tevékenységének, aki lelkiismeretes munkával, jó felkészültséggel vezette a
birtoktestet. A csudaballai uradalom behatóbb vizsgálata rávilágítana néhány ma válasz nélküli kérdésre: Hogyan tudott versenyszerűen termelni a nagyrészt szikes területen fekvő birtoktest? Milyen
szerepet töltött be a ballai legelőterület használata a csákói ló- és szarvasmarha tenyésztésben? Hogyan hatott a vidék tanyarendszerének kialakulására?- és még sorolhatnám.
Jegyzetek:
1. JANKOVICH 1989. 198.
2. JANKOVICH 1989. 198.
3. JANKOVICH 1989. 198.
4. JANKOCICH 1989. 198.
5. GYÖNGYÖS HALÁSZI VADÁSZ 1929. 2.
6. GYÖNGYÖS HALÁSZI VADÁSZ 1929. 6.
7. VASZKÓ Ambrus 1978. 1.
8. VASZKÓ Ambrus 1978. 2.
9. IRÁNYI 1960. 75–76.
10. GULYÁS 2002. 8.
11. VASZKÓ Ambrus 1978. 3.
12. VASZKÓ Irén rendelkezésemre bocsátotta az édesapja, Vaszkó András Földmíves Iskola-i bizonyítványát
(A Karczagi Magyar Kir. Földmíves Iskola, 198. anyakönyvi számú, Félévi Bizonyítvány. Kelt: Karcag,
1910. március 10-én). (2006.)
13. Ifj. VASZKÓ András 2006: közlése: „Apám az ország leghíresebb tejgazdasági iskoláját végezte el,
Újnéppusztán, majd az iskola ajánlásával a zsolnai sajtgyárba került, ahol megtanulta a sajtok kitűnő készítését. Ezt a tudását a ballai Geist birtokon igen jól kamatoztatta. A ballai gazdaság sajtjai keresett termékek
voltak a környező uradalmakban is.”
14. VASZKÓ Irén 2006: közlése: A Köztelek című újságban találta az édesapja, azt a hirdetést, melyben Geist
Gyuláné, Mikebudai birtokára intézőt keres. Az állást elnyerte Vaszkó András, s már indult volna, amikor
táviratot kapott, hogy azonnal induljon Csudaballára, mert ott fogja vezetni a gazdaságot.
15. VASZKÓ Irén. 2006. közlése
16. VASZKÓ Irén 2006: közlése
17. Ifj. VASZKÓ András 2006: közlése: Kelemen Ferenc annyira jól betanult, hogy innen bevitték Csákóra.
Mater Pál Apostagról került Ballára s kiváló minősítéssel végzett.
18. VASZKÓ Irén 2006: közlése
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19. VASZKÓ Ambrus 1978: 11.
20. VASZKÓ Irén 2006: közlése: Hagymási László volt a neve, de a nép csak Kanász Lacinak hívta.
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SZABADI ISTVÁN
A bihari református egyházmegye kialakulása
A történeti Bihar vármegye területén a reformáció századában a bihari és az érmelléki református
egyházmegye osztozott. Az új protestáns egyházszervezetek a váradi római katolikus püspökség területén létrejött református egyházak kormányzatával. A katolikus egyházszervezet egysége még a püspökségek megszűnése előtt megbomlott, a szászok Erdélyben már az 1540-es évek végén létrehozzák
a maguk egyházát, 1551-ben pedig Hevesi Mihály szatmári lelkész személyében megválasztják az
első magyarországi protestáns superintendenst, megalkotva ezzel a tiszántúli superintendentia magvát
Szatmárban, Szilágyban és Középszolnokban, a korábbi gyulafehérvári püspökséghez tartozó tasnádi
generális vikáriátus területén.
Az önállóvá vált Erdélyben és az erdélyi irányítás alatt álló partiumi területeken kialakult a recepta
religiók rendszere, ennek révén az állam egyházak felett álló, de az egyház belső életét alapvetően
befolyásoló főhatósággá vált. Erdélyben és a Tiszántúlon viszonylag stabil területi és igazgatási egységként működtek az új superintendentiák (egyházkerületek). Nem tudjuk pontosan, hogy az első
superintendensek (nevezzük őket jobb híján püspöknek) milyen jogokkal rendelkeztek, de nyilvánvalóan az ordinatio, azaz a papszentelés és a papoknak az ekklézsákba való kirendelése, illetve a
visitatio, azaz az egyházlátogatás jogkörének a birtoklása tette őket egyenrangúvá a korábbi katolikus
püspökökkel. A református senioratusok (egyházmegyék), melyek az egyházkerületet alkották, a
kezdetekben viszonylagos önállósággal bírtak, nem egy a seniorok (esperesek) közül a maga kezében
tartotta az ordinatio és a visitatio jogkörét is.
Bihar megyében korán feltűntek a reformáció tanai: 1524-ben Váradon már zsinatot tartottak a
refomráció ellen, de Martinuzzi (Fráter) György váradi püspöki évei alatt komoly szerveződésre aligha kerülhetett sor. Ennek ellenére tudjuk, hogy az Ér és a Berettyó mentén Szegedi Kis István már az
1530-as években hirdette tanait. Fráter György 1551-es halála után követője, Zabardy Mátyás 1556ig töltötte be helyét, az ő halála után megtörtént az egyházmegye szervezeti átalakulása, protestáns
senioratussá való szerveződése. Ezzel egy időben a korábbi váradi egyházmegyét is magában foglaló,
immár református superintendentia vezetője Kálmáncsehi Sánta Márton lett, az ő tevékenysége meghatározó a bihari egyházmegye szempontjából is. A már legnagyobb részben protestáns hitet valló
Nagyvárad környéki gyülekezetek szintén a helvét irány követő seniort választottak maguknak
Czeglédi György személyében.
A korabeli seniorokat nevezték praelatusoknak is, vagy archipresbiternek, archidiakónusnak,
inspectornak. Választás útján került hivatalba, zsinaton kellett esküt tennie, hogy a református egyház
szertartási rendjét megtartja, szakadást nem idéz elő, Isten törvényei szerint kormányoz. Az ő kezében volt a fentebb már elemzett visitatio, az egyházlátogatás gyakorlása is, amire a reformáció századában az erdélyi fejedelmek hatalmazták fel a mindenkori seniort, sőt, a török is menlevelet adott
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nekik hódoltsági területen való kötelességgyakorlásukhoz. A látogatás során meghallgatta a lelkészek, tanítók és a hívek egymás elleni panaszát, megvizsgálta az egyház jövedelmének kezelését. A
lelkészek elleni súlyosabb panaszokat az egyházmegyei gyűlés elé terjesztette. A templomkerülőket,
erkölcsteleneket az úrvacsorától eltilthatta, vagy a templomból is kitilthatta, a nagyobb bűnösöket
átadta a polgári hatóságnak. Tehát a senior (esperes) látogatása az egyházigazgatás legfontosabb eszköze volt. Mindemellett számon kellett tartania az egyházmegye gyülekezeteinek a számát is, az
1550/1560-as évek zsinatainak rendelkezése szerint azokról lajstromot kellett vezetnie.
A Bihari egyházmegyéhez a reformáció után 69 egyházközség tartozott. Első központja Nagyvárad maradt, ezért Váradi egyházmegyének is hívták. Első esperesei mindannyian nagyváradi lelkészek voltak: Czeglédi Péter 1570-ig, Károlyi Péter 1570–1573, Beregszászi Lőrinc Péter 1584–1587ig, Derecskei Ambrus 1597–1603-ig, Alvinczi P. Péter 1604–1606, Szilvásújfalvi Anderko Imre
1607–1610, Decsi N. István 1610–1631 között.
A tiszántúli református egyházmegyéket először Debreceni Ember Pál vette számba. A reformáció utáni fennállásukat kívánta bizonyítani az ellenreformáció híresztelésével szemben mely szerint
Magyarországon elenyésző a protestáns egyházközségek száma (Friedrich Adolf Lampe némi kiegészítéssel 1728-ban adta ki Utrechtben Debreceni Ember Pál munkáját „Historia ecclesiae reformatae
in Hungaria et Transsylvania” címen). Debreceni Ember Pál még Tiszáninneninek (Superintendentia
Cistibiscana) nevezi a Tiszántúli Egyházkerületet, nyilván Erdélyből nézve fekvését, hiszen Erdélyhez tartozott közjogilag. Tehát a „Superintendentia Cistibiscana” kilencedik egyházmegyéjeként tárgyalja Bihart, s megállapítja róla, hogy az 1567-es debreceni zsinat jegyzőkönyvében az első helyen
szerepel a zsinati határozatokat aláírók között. Nevezik váradinak is az egyházmegyét, Várad városáról. Nem tudta pontosan összeszedni a egyházközségek névsorát, mert az egyházmegye jegyzőkönyve az 1704-es rác dúlás utáni menekülésben elpusztult (a rácokat crudelissima gens-nek azaz a
legkegyetlenebb nemzetnek nevezi, amely nemzetet méltán átkozott az egész keresztyénség részéről
– omnibus omnino Christianis merito detestanda. Az egyházközségek lajstromát írás hiányában egy
idős ember emlékezete alapján állította össze, aki harminchat éven át viselt egyházi hivatalt az egyházmegyében. Eszerint a reformációtól a 17. század végéig a Bihari egyházmegyében a következő
egyházközségek voltak:
Belényes opp. cum arce Tárkány
Élesd
Puszta-Ujlak
Nagy-Szőllős opp.
Ant
Kolczér
Mezőgyán
Vasand
Besenyő
Keresztes
Tamási
Csatár opp.
S. Johannis
Latobar
Hódos
Henczida
Okány
Tamáshida

Belényes-Ujlak
Örvénd
Kis-Jenő
Ősi
Keszi fil.
Szalonta opp.
Geszt
Apáti
Ugra
Radvány
Püspöki opp.
Bihar opp.
Fhoth-Telek
Siter
Nyüved
Váncsod
Zsadány
Kereki

Rév
Telki
Fugyi
Várad urbs cum arce
Sarkad opp.
Madarász
Tulka
Keresztszeg
Bereg-Böszörmény opp.
Nagy-Urogd
Ujlak
Bors
Bánlaka
Száldobágy
Pelbárthida
Tóti
Pósalaka
Zsáka

Kakucs
Telegd opp.
F. Vásárhely
Kötegyán
Keresztur
Bikacs
Harsány opp.
Kis-Urogd
Hegy-Köz-Pályi
Szent-János
Bojth
Szalárd
Kismarja opp.
Hajó des.
Kis-Kemény

Debreceni Ember Pál a lista után elmondja még, hogy az említett öregember több településnévre
nem emlékezett, arra viszont igen, hogy amikor ifjúkorában tanítóként (ludimagister) részt vett egy
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zsinaton, az egyházmegyei elöljáróktól azt hallotta, hogy százhuszonöt református egyházközség alkotja az egyházmegyét, amelyek virágoztak szerte Bihar vármegyében. De a gyakori török-tatár dúlás, amely Gyula, Borosjenő, Várad várainak környékét sújtotta, a tűzzel-vassal való pusztítás azt
eredményezte, hogy a lakosság elmenekült, és amely települések újra benépesültek, azoknak a lakosság immár nem magyar református, hanem görög hitű oláh és más vegyes népesség (ad hunc usque
diem inhabitantur, non Hungaris Reformatis, sed a Valachis Graeci ritus, et promiscua alia
colonorum colluvie inhabitantur).

SZILÁGYI MIKLÓS
Egy anekdota a régi halászok madártojás-evéséről
Az ármentesítések előtti „régi vízi világ” gyakran emlegetett, a múltat idéző narratívokban a soha
vissza nem térő egykori élet-lehetőségeket szimbolizáló étel-nyersanyagnak számított a vízimadarak
tojása.1 A lápos-mocsaras területek – a Sárrét, az Ecsedi-láp, a Szernye-mocsár – kiszárítása után évtizedekkel feljegyzett folklór-szövegek sztereotip stílus-fordulata szerint hajdanán annyi madár költött a rétség belsejében, hogy egy-egy pákász-hajlandóságú ember akár egy csónaknyit/hajónyit öszszeszedhetett és hazavihetett a rétség belsejében gyűjthető tojásokból. A mennyiség ilyen meghatározását persze csak erős fenntartásokkal lehet „szó szerint igaz igaz”-nak elfogadnunk: csak annyi látszik valószínűnek, hogy a költés hetei alatt a madártojás-gyűjtést és piaci értékesítését kenyérkereső
foglalkozásuk részének tekintő specialisták (a nem túl nagy létszámúnak valószínűsíthető pákászoknak2 egy még szűkebb csoportja) valóban hozzájuthatott egyszer-egyszer, különösen szerencsés esetekben „csónaknyi” mennyiségekhez, egyébként pedig az igénybe vett közlekedő eszköz neve – mint
mennyiség-jelölő – az emlékező narratívokban poétikai funkciót töltött be: a mesés múlt korlátlan
lehetőségeit sztereotipizálta.3
A sülve vagy főve fogyasztott, illetve száraztésztának feldolgozott madártojás persze a 20. században is megmaradt „szokásos”, de csak ritka alkalmakkor fogyasztható étel-félének – főleg az erdők, a
rétek, vizenyős területek kínálta minden étel-nyersanyagot számon tartó és a felkínálkozó lehetőségeket következetesen kihasználó „célszerű szegény emberek” és (társadalmi hovatartozásuktól függetlenül) a virtuskodó fiúgyermekek, legények körében. Következésképpen az alkalmi fészek-rablást is
okkal-joggal tartjuk számon a „kezdetleges” vadász-módszerek között, ahogy azt Ecsedi István, egy
nem jellegzetesen vadászó területről: Debrecen vidékéről és a Tiszántúlról kismonográfiát készítő
jeles debreceni etnográfus például számontartotta.4 A vadmadár-tojás módszeres összegyűjtésének és
fogyasztásának 20. századi „utóéletéről” – alkalmi fel-felbukkanásáról: a kínálkozó lehetőség újrafelfedezéséről – közölt igen sok néprajzi adalék ismeretében aligha meglepő tehát, hogy a tiszazugi
falvakban halászati adatgyűjtést végezve5 magam is le tudtam jegyezni egy anekdotizáló élményelbeszélést a vízimadár-tojás szokásszerű fogyasztásáról. Esetleg azon lepődhetünk meg, hogy az elbeszélő 1881-re datálta a „megtörtént esetet” – ha azonban a gyűjtés időpontját és az aggastyán korú adatszolgáltató életkorát összevetjük, kiderül: éppen a világra rácsodálkozó gyermekként akár az eseménnyel egyidejűleg (vagy közel utána) is hallhatta a számára igen intenzív élményt jelentő elbeszélést, nincs tehát okunk rácsodálkozni a rigorózusan pontos datálás szokatlansága miatt.
Íme, a különösségre való rácsodálkozás és a mosoly-keltés szándékával elmondott „vagy igaz,
vagy nem” történet, ahogy annak idején magnetofonról lejegyeztem:
Hallottam, hogy tojásoztak, mikor nem mentek a halat fogni. Kinn vót a víz, ’81-be’, a Tisza szílin,
egísz a gátig, oszt’ a sok nagy fűzfákon a vadkacsák físzkeltek. Oda tojtak a vadkacsák. Oszt’ vót aki
a csónakkal nem ment el halászni, úgy hítták, hogy hajógazda.6 Az ott maradt kíszíteni a vacsorát
amikorra odamennek. Elsőbb elment tojást szenni, hogy jó’ tartja űket rántottával. Sokat, százig valót
szedett, oszt’ megsütötte. De setíttel jöttek mán visszafelé, oszt’ akkor került az evísre a sor, amikor
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visszagyöttek. Nem látták, csak ettek a bográcsbúl – mer’ bográcsba’ főtt. Ettek. Hát oszt’ annyi vót a
rántotta, hogy sok: nem bírtak vele.
– Na, tedd el, maj’ reggel megesszük!
Úgy is lett. Az vót a nyertes, aki reggel leghamarább felébredt. A csónak órrába tettík a rántottát a
bográcsba’, ami megmaradt. Odament amikor felkelt, hogy megeszi a többi elől. Hát oszt’ úgy is lett:
ette vóna... Hát amikor meglátta, mingyán hanyatt is esett. Hát az a rettenetes sok kis tojás mind fias
vót! Úgyhogy mán a kis szárcsák keltek vóna kifelé, meg a vadkacsák, oszt’ azoknak az órrait meglátta a rántotta közt: ott vótak megsülve, a szemei ki vótak düjjedve. Beteg lett, hogy abba’ az íletbe’
nem evett azután rántottát. Úgy hítták Lamber Tóni. Nímet ember vót.7
Este meg azt mondta: ha csak a tepertyűjit ide nem adjátok, mást nem eszek, de azt megeszem! Azt
hitte a bolond, hogy szalonnatepertőt ropogtat össze, oszt’ a kis vadkacsák meg a kis-szárcsák órrát
ropogtatta! Avval lakott jól. Azt mondták, hogy úgy okádott...
Ilyenek törtíntek!8
Azért figyelemre érdemes ez az emberi figyelmetlenség miatt bekövetkező csekélyke balesetet
kinevettető „igaz” történet, mert egyszerre mutatja meg a vadmadártojás fogyasztásának az 1880-as
években még magától értetődő voltát és az ekkor már korántsem annyira magától értetődő gondos
ellenőrzés elmaradásának kárörvendő kacagást kiváltó következményét. Ahhoz ugyanis még eléggé
közeli volt a „régi vízi világ” emléke: „a természet terített asztalként kínálkozik fel az ember számára” szemlélet, különösen a vízen – víz-közelben élő halászok számára, hogy a Tisza hatalmas áradásával ismét felkínálkozó lehetőséget igyekezzék kihasználni a nem-mindennapi étellel kedveskedni
akaró alkalmi szakács. Ahhoz azonban mégis túl távoli lehetett a talán csak szöveg-emlékek alapján
ismert/ismertnek hitt tojásgyűjtési módszer, hogy a fészkekben lelt tojások darabonkénti ellenőrzését
is szükségszerűnek, kötelezően elvégzendőnek tudja a gyűjtögető. A „fias-e vagy nem fias?” kérdésének eldöntése – azaz: az ellenőrzés praktikus módszerének kötelező ismerete – ugyanis szinte minden, az egykori tojásgyűjtés eredményes voltát részletező narratívban benne foglaltatik!
Az anekdotizáló élményelbeszélés tehát a „régi vízi világ” körülményei között mindenki számára
természetes tudásanyag lassú elkopásának következményeire figyelmeztető tantörténetként is olvasható. S ha így olvassuk már nem is olyan kacagtató, inkább a „mit is vesztettünk, amikor messze távolodtunk a természettől” kérdésén való töprengésre késztető az egyszer-valamikor így póruljárt tiszai halászok esete.
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SZABÓ LÁSZLÓ
Hogyan lett a szentendrei Ferenczy Múzeum a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának székhelye?
– Kiegészítő adatok Simoncsics Péter cikkéhez –
Igen szép összefoglalás jelent meg a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Studia Comitatensia
című eddig 27 kötetből álló évkönyvéről Simoncsics Péter tollából a Rálátás múlt évi utolsó számában. (SIMONCSICS Péter: A múzeum mint menedék. A Studia Comitatensia 27 évjáratának annotált
bibliográfiájához. Rálátás. VII. [2006] 4. szám. 10–22.) A szerző múzeumi szakáganként áttekinti az
eddig megjelent számokat és értékeli, hogy mivel járult hozzá a sorozat a magyar tudomány egyes
területeihez. Az eredmény impozáns és bizonyítéka annak, hogy vidéken az elmúlt évtizedekben milyen komoly tudományos kutatómunka folyt vidéki múzeumi szerverezeten belül. A cikk azért is fontos, mert éppen most indult támadás a még ma is jól működő megyei múzeumi szervezet ellen. Része
ez a megyei közigazgatási szervezet elleni általános támadásnak. Amikor jelentős tudományos kutatási eredményekről beszélünk, hangsúlyozzuk, hogy semmivel sincs mögötte a független, csak kutatással foglalkozó akadémiai és egyéb független, anyagilag jól támogatott kutatóintézetek produkcióinak.
Külön ki kell emelnünk azt, hogy a múzeumok publikált tudományos eredményei csak egy részét,
bár szilárd hátterét jelentik a múzeumi munkának. Mellette és ezzel együtt anyagfeltárás, -gyűjtés,
nyilvántartás, dokumentálás, az eredmények kiállításokon való bemutatása, előadások, a kiállításhoz
kapcsolódó rendezvények, a helyi fórumokon folyó ismeretterjesztés, az ezzel járó egyéb szervezői
munka, más intézményekkel, kutatóhelyekkel (hazai és külföldi) való állandó kapcsolattartás ugyanannak a muzeológusnak a feladata, aki a tudományos publikációkat is írja. Ez a szerteágazó munka
1962-től megyei múzeumi szervezeti keretei között valósult meg, mely a korábbi hagyományokra
épülve megyénként kissé eltérő jellegű, de nagyjából mégis egységes.
A múzeumi szervezetek életképessége sok tényezőtől függött; jellegét, belső szervezeti rendjét, intenzitását, eredményességét nagymértékben befolyásolta a megyei múzeumigazgató személye, egyénisége, látóköre. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát jelenlegi formájában a Mezősi Károly
örökébe lépő Ikvai Nándor alapozta meg és alakította ki. A Studia Comitatensia köteteit értékelő
szerző is így vélekedik. Ikvai Nándor, a debreceni egyetemen először néprajzos diplomát kapott történelem–földrajz–néprajz szakos hallgató Ceglédről került a múzeumi szervezet élére. Felesége, Sándor Ildikó magyar–néprajz szakosként Cegléden tanított, de a néprajzi gyűjtéssel, kutatással sem hagyott fel, noha családanyai teendői is bokrosak voltak. Ezt azért tartom szükségesnek megemlíteni,
mert mind a ceglédi gyűjtemény rendbetételében, mind a későbbi megyei múzeumi szervezőmunkában, a szervezet kiépítésében (Pest megyében már muzeológusként) komoly segítője és támasza volt
férjének.
Ikvai Nándor 1959-ben végzett az egyetemen és néprajzos gyakornokként a Déri Múzeum alkalmazta 1959-ben. A gyakornoki idő letelte után a Hajdú-Bihar megyei tanács Művelődési Osztályára
kapott kinevezést. Ekkor kezdődött a magyar parasztság termelőszövetkezetekbe való erőszakos bekényszerítése, s ez együtt járt a régi paraszti világ felbomlásával, a régi paraszti gazdaság eszközeinek, tárgyi kultúrájának hihetetlen mértékű pusztulásával. A falu egyik védekezési módja volt a helyi
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gyűjtemények létrehozása, a régi paraszti munkaeszközök, használati tárgyak megmentése az utókor
számára. Sorra jöttek létre az úgynevezett falumúzeumok.
Ikvai Nándor, aki maga is paraszti családból származott, már rövid múzeumi múlttal a háta mögött
látta ennek hihetetlenül fontos szerepét a paraszti tudat, a paraszti erkölcsrend és érték szempontjából,
s elkészítette a még ma is sok tekintetben helytálló útmutatóját, amelyet nagy példányszámban adott
ki munkahelye. (Falumúzeumok). A kis kötet és néhány színvonalas tanulmánya nevét azonnal ismertté tette, s könnyen megkaphatta 1961-ben a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatói státusát. Nagy
ambícióval látott munkához, s 1961-1968 között mintamúzeummá tette a Kossuth Múzeumot. Jót tett
neki, hogy egy évig a közigazgatásban is dolgozott. Jól átlátta nemcsak a helyi, hanem az országos
viszonyokat is, s ezt jól kamatoztatta a múzeum fejlesztése érdekében. A ceglédi éveket, mint ezt nekem többször is elmondta, élete legszebb és legeredményesebb korszakának tartotta. Mint a közigazgatásban dolgozó ember a helyi városi életnek is tevékeny részese, szellemi mozgatója volt. Városi,
majd megyei tanácstag lett, s a múzeum és a város hasznára kapcsolatai egyre szélesedtek. Nem a
véletlen műve volt hát, hogy mikor Mezősi Károly a neves Petőfi-kutató, a Pest megyei múzeumok
első igazgatója nyugdíjba ment, neki kínálták fel a megyei igazgatói állást. S ekkor, hogy úgy mondjam, a saját maga ásta verembe esett. Az új, magasabb és kétségtelenül szebb feladatokat kínáló státus kedvéért el kellett hagynia Ceglédet, azt a helyet, amit ő épített ki, tett a maga számára is lakhatóvá, élhetővé. S mindezt miért? Azért, hogy beköltözzön a Pest megyei tanács kétszobás igazgatói
irodájába, s múzeum nélküli múzeumigazgató legyen. Ő legalábbis így gondolkodott. A múzeumigazgatóságnak nem volt ugyanis múzeuma.
Gyötrődését igen közelről láttam. Két ok miatt is tanúja lehettem ennek. Egyrészt az Ikvai családdal igen közeli és baráti viszonyban voltunk. Ők Szolnokra, mi Ceglédre át-átlátogattunk. Együtt töltöttünk hétvégét, mentünk babalátogatóba. Feleségem – aki szintén néprajz szakot is végzett Debrecenben, de tanított – Ildikó tanácsait kérte ki, mikor várandós volt. Mi pedig Nándival szövögettük a
terveket a néprajzi muzeológia fellendítésére. Másfelől, amikor már biztos volt az, hogy elvállalja
mégis a felajánlott állást, azt akarta, hogy lépjek Cegléden örökébe, s ne csak őrizzem meg, hanem
vigyem tovább, amit elkezdett. Közelről láttam hát gyötrődését.
Mielőtt nekem szólt volna a ceglédi állásról, mással próbálkozott. Azzal érvelt a minisztériumban
és Pest megyében, hogy múzeumigazgatóság nem lehet múzeum nélkül. Csak akkor vállalja el az
állást, ha az igazgatóságot Budapestről Ceglédre helyezik. Cegléd alkalmas minden szempontból arra, hogy központja lehessen egy olyan megyei szervezetnek, amelynek három meghatározó múzeuma
van: Cegléd, Vác és Nagykőrös, de a jó közlekedési lehetőségek miatt Budapest, Szentendre, Aszód,
s a szaporodó és a múzeumi szervezetbe integrálódó kis helyi múzeumok, falumúzeumok is kényelmesen elérhetők. Ezt nem sikerült elérnie, s élete első sikereinek városát el kellett hagynia. Mikor
meglátogattam először hivatali szobájában Pesten, széttárta a kezét és a gyermeki kedélyű, mindig
vidám barátom rezignáltan mondta: Látod, ide jutottam. Hivatalnok lettem. Egy vacak szobában poshadok. De nem adom fel, fogok én még leltározni is!
És valóban.
Először azt sikerült elérnie (ez feltétele volt), hogy a minisztérium és a Pest megyei tanács olyan
határozatot hozzon, amely szerint múzeumi és muzeológusi háttér nélkül nem működhet eredményesen a múzeumi igazgatóság. A hatalmasságok Szentendrét jelölték ki, mert az a fővárosból is könynyen elérhető, műemlékei amúgy is vonzóak, biztosítják a fejlődő múzeum nagyobb látogatottságát
és nem utolsósorban itt éltek azok a művészek is, akiket Aczél György támogatott, s ebből jutott valami a múzeumi szervezetnek a képzőművészeten túli dolgokra is. Négyévnyi várakozás után 1972ben Szentendrére települhetett az igazgatóság. Ikvai Nándornak és utódainak lett múzeuma. Ebben az
évben indult meg a nevezetes évkönyvsorozat is. Szentendre, mint kiderült nem bizonyult rossz választásnak.
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MAGYARI MÁRTA
A közgyűjtemények hajszálgyökerei
Tájház–Emlékház Konferencia
Balmazújváros, 2007. január 4.
Ha a magyarországi közgyűjteményeket egy terebélyes nagy fának tekintjük, évszázados törzséből
kinövő vastag ágakkal, mint amilyenek a nagy múltú, hatalmas gyűjteményekkel rendelkező múzeumok, akkor a botanikai hasonlatnál maradva a kistelepüléseken működő emlékhelyek, tájházak lehetnek a hajszálgyökerek.
Szokatlan időpontban, január első hetében invitálta nívós szakmai programra Balmazújvárosba a
tájházak, irodalmi emlékhelyek gondozóit és az érdeklődőket a Veres Péter Művelődési Központ, a
Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyarországi Tájházak Szövetsége. Az időpontválasztás magyarázatául az szolgál, hogy ez év elején van a Balmazújvárosról indult író-politikus Veres Péter születésének
évfordulója.
A konferenciát Tiba István Balmazújváros polgármestere nyitotta meg. Rövid köszöntőjében Veres Pétert idézte, többek között a hatalom és a nép viszonyáról szóló ma is érvényes gondolatait.
A polgármesteri köszöntő után Székelyhidi Ágoston tartott személyes emlékeket idéző, szubjektív
hangvételű megemlékezést Veres Péterről, elsősorban az író ’56-os szerepére és a megtorlások alatti
magatartására irányítva a figyelmet.
A konferencia levezető elnöke Bagó Ilona, a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalomtörténésze volt.
Bevezetőjében szólt a múzeumi területen várható átszervezések hatásáról, s megállapította, hogy a
legmostohább helyzetben a tájházak lesznek. Ennek ellensúlyozására közös gondolkodásra hívta a
konferencia részt vevőit.
Az első előadó Kolozsvári István etnográfus a tájház fogalmát a definícióból kiindulva közelítette
meg, ennek elemei az épület és a helytörténeti, néprajzi jelentőséggel bíró gyűjtemény. Ma a tájházaknak egyre inkább erősödik a közművelődési funkciójuk, jelentős a szerepük a lokális identitás
erősítésében. Megállapítható, hogy a tájházalapítási szándék kiindulópontja az egészséges lokálpatriotizmus. Az emlékházak abban térnek el a tájházaktól, hogy egy adott település híres szülöttéhez kötődő épületként kiválasztásuk nem tetszőleges, s ez a tény nem garantálja azt, hogy építészetileg tipikusak legyenek. A kiállítások berendezésékor a hitelesség és az archaizálás dilemmájával meg kell
küzdeni. Példaként Hajdú-Bihar megyéből a biharnagybajomi Szűcs Sándor házat említi. Az épület
felújításakor korábbi állapotot állítottak vissza, mint amilyen Szűcs Sándor életében volt. Itt az íróetnográfushoz kötődő tárgyi emlékek nem maradtak meg, emlékháznak nevezik, de inkább tájház,
jelenleg a helyi kézművesek (csuhéfonók) munkái láthatóak benne. Szólt a finanszírozás kérdéséről
is, s megállapította, hogy a tájházak, emlékházak fenntartói az önkormányzatok mellett különböző
intézmények, szervezetek, magánszemélyek. Az előadó szorgalmazza a tájházak, emlékházak érdekszövetségének létrehozását esetleg határon túl nyúló szervezetben. Az érdekérvényesítés hatékonysága érdekében szükség van az alapok egységesítésére, a belső egységre. A turizmus lehetőségeinek
megragadása is eredményesebb lehet egységes fellépéssel. Törekedni kell arra, hogy mind az épületek, mind a gyűjtemények helyben őrződjenek meg.
Az előadásra reflektálva Bagó Ilona megállapította, hogy irodalmi vonalon olyan civil szervezet
mint a „Tájházszövetség” nem létezik, de szakfelügyelet van, s ez a szakmai feladatokat el tudja látni,
mivel jóval kevesebb emlékhely van, mint tájház. A szakfelügyelők mind a PIM munkatársai, így
elvárásaik, szakmai szempontjaik egységesek.
Birk Edit előadása a magyarországi irodalmi emlékhelyek széleskörű áttekintését adta, 42 helyszínt vizsgált. Megállapította, hogy sokféle stílusú és korú épület tartozik ide, s az irodalmi emlékhelyeknek fele műemlék, mindez csak kevés tájházról mondható el. Az épületek eredeti funkciója is
nagyon különböző pl.: parasztház, gazdatiszti lakás, paplak stb. Kevésnél áll rendelkezésre az eredeti
berendezés, ha ilyen nincs, fontos, hogy a berendezés korabeli legyen. Egy emlékhelyen csupán papírokat bemutatni nem lehet, kell az enteriőr is. Irodalmi kiállítást és enteriőrt lehet egy épületben be34

rendezni, de külön helyiségben. Példaként megemlíti a szekszárdi Babits házat, amelynek eredeti a
berendezése és a Szentkirályszabadján látható Radnóti emlékhelyet, ahol a költőhöz egyáltalán nem
kötődő tárgyak vannak kiállítva. Javasolja irodalmi túraútvonalak kijelölését, kerékpárral bejárható
tematikus útvonalak megrajzolását, érdemesnek tartaná például Kazinczy útvonalak kijelölését Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken.
Szilágyi Péter, a prügyi Móricz Emlékház történetét és jelenlegi működését gazdagon illusztrált
előadás keretében ismertette. Az emlékház története tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor
Móriczék elköltöznek Prügyről. A ház nem, csak a porta volt a Móricz családé. Az 1897-ben épült
épületet 1971-ben vette meg az akkori községi tanács. „E tájház helyén állott az a parasztház...” –
hirdeti a korabeli emléktábla, s ennek megfelelően a ház pitvarának és tisztaszobájának enteriőrszerű
berendezésében a környékből gyűjtött néprajzi tárgyak vannak elhelyezve. Móricz relikviák nincsenek a tárgyak között. A kisszoba kiállításszerű berendezése Móricz Zsigmond és Prügy kapcsolatát
mutatja be kevés szöveggel, főleg az írótól származó idézetekkel és képekkel. Az emlékházban jelenleg látható kiállítás a PIM és a miskolci Herman Ottó Múzeum segítségével jött létre. Az előadó
hangsúlyozza ennek kapcsán az emlékhelyek, kis vidéki gyűjtemények szempontjából a szakmai
kontroll fontosságát. Prügy esetében, amely 2700 lelkes hátrányos helyzetű település, az emlékház
egy kitörési pontot jelenthet, hiszen a Nyíregyházi Főiskolával ápolt intenzív kapcsolat révén rendszeresen szerveznek konferenciákat, a kétévente megrendezésre kerülő Móricz napok pedig országos
program előadói és novella írói pályázattal egybekötve.
A szalkszentmártoni Petőfi Emlékházat és működését már a délutáni előadások sorában mutatta be
Farkas Lajos. Az igényesen szerkesztett prezentációból megtudhattuk, hogy az emlékház épülete
műemlék, eredeti funkcióját tekintve mészárszék és ivó volt. Az államosítás után begyűjtési telephelyként működött. Majsai Károly, az emlékmúzeum létrehozója és első vezetője, hogy a további
pusztulástól megmentse ezt a Petőfi emlékhelyet úttörőcsapatot alapított, felvették a költő nevét és
beköltöztek az épületbe. A korabeli helyi tanácselnök politikai támogatását élvezve sikerült létrehoznia az emlékmúzeumot, amely 1972-ben nyílt meg és jelenleg is a megyei múzeumi szervezet része.
A műemlék épületben a füstös konyha tárgyai korhűk, de nem kötődnek a Petőfi családhoz. A
kiállítóteremben 18 okmányokkal bizonyítható Petőfi relikvia látható. Az ivó félszáz fő befogadására
alkalmas, ma is használják vendégfogadásra. 300 tagot számláló Múzeum Baráti Kör is működik a
településen. A szalkszentmártoni Petőfi Emlékház turisztikai célpont is, évente 10-12.000 látogatója
van.
Kispálné Lucza Ilona Kiskőrös múzeumai című előadása előtt helyi kiadványokkal ajándékozta
meg a konferencia részt, vevőit, így a kiállítóhelyek ismertetése helyett azok működéséről, az ötletes,
igazi helyi sajátosságot mutató programokról számolt be. Elmondta, hogy a kiskőrösi Petőfi szülőházat 1998-ban adta át a megye a városnak. A városi irányítás koncepciója az volt, hogy egységes múzeumi struktúrát hozzanak létre, a szlovák tájház, a képtár és az emlékház működését összevonták.
Az eltelt évek tapasztalata az, hogy ez egy jól működő több lábon állás, a különböző tevékenységek
"viszik egymást". Itt is működik Múzeum Baráti Kör és egy alapítvány is létre jött, amely segíti a
múzeum munkáját. Programjaik közül kiemelkedik a "Petőfi szilveszter", amely a legnagyobb rendezvényük, s délután háromtól másnap reggelig tart. 2002-től a január 1-én született gyermekek egy
exlibrissel díszített Petőfi kötetet kapnak ajándékba. Minden év július 31-én is megemlékezést tartanak déli 12 órakor. Ekkor csak felnőttek emlékeznek idézetekkel és egy-egy szál virággal. A szlovák
tájházban a különböző rendezvények keretében gyakran van sütés-főzés, tavaly a Múzeumok éjszakáján szlovák lakodalmast rendeztek.
Lakner Lajos, a balmazújvárosi Veres Péter Emlékház ma már nem létező kiállításának rendezője
e kiállítás gondolati magváról, megvalósult formájáról és fogadtatásáról beszélt. Kiindulópontja az
volt, hogy Veres Péter irodalomban betöltött szerepe az 1990-es évek közepére megkérdőjeleződött.
Ebben az esetben felmerül a kérdés, lehet-e neki klasszicizáló irodalmi emlékhelyet berendezni?
Olyan kultusz kiállítás, ahova áhítattal kell belépni, szóba sem jöhetett. Veres Péter művének ugyanis
sajátos a hatástörténeti helyzete - egyre kevesebben olvassák és írnak róla, de van egy szűkebb réteg,
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akiket érdekel - indukálta a kiállításrendező közelítésmódját. Egyértelmű ítéletet a rendező nem mondott, csupán búvárlásra, olvasásra hívta a látogatókat. A kiállítás három téregységből állt, amelyek
megfeleltek a háromosztatú parasztház helyiségeinek. A szobában lévő enteriőrt még a kiállítás korábbi rendezője Kilián István helyezte el, ez érintetlenül maradt, alkalmas helyszínt kínálva a tisztelet
lerovására. A konyha, mely tulajdonképpen a látogatót fogadja, semleges tér és átvezető a két szélső
helyiség között. A szoba felől konyhai eszközök, középen az író szoborportréja, a kamra felől pedig
egy szöveg volt elhelyezve: felhívás az újraértelmezésre. A kamra egy kvázi dolgozószoba, kutatóhelyként volt megjelenítve. Berendezése íróasztal, rajta írógép, benne egy papíron szöveg, melyben a
kiállítás célja volt megfogalmazva, mellette egy nagyító, amely az egész kiállítás jelképe, mint a közelítés és a kutatás aktusának eszköze. Az egész berendezés és a technikai megoldások (gombostűvel
rögzített képek, feljegyzések, képekre írt megjegyzések) az ideiglenesség látszatát sugallták, jelezve,
hogy bárki kirakhatja a maga Veres Péter-képét. A fotókból kialakított tablók sem kronologikus, hanem tematikus rendet nem tükröztek, egy-egy meghatározott életmotívum köré rendeződtek (portrék,
könyv és gondolkodás, az írás, gesztusok, beszéd, kultusza), szerkezetük egy központi képből és felnagyított részletekből állt. Az előadó-rendező önkritikus megállapítással zárta mondandóját: ez a kiállítás így nem működött. Az okokat keresve pedig megállapította, hogy hiányzott Balmazújvároson
az a közeg, amely ezt befogadhatta volna. Másrészt túlságosan az értelmiségi látogatókra, befogadó
közegre fókuszált és összemosta a laikus olvasót a szakértő olvasóval. Be kell látni azt is, hogy a közönséget a passzív befogadásra nevelték, s általában nem akarnak az áhítaton kívül mást a látogatók.
Ezen csak lassan lehet változtatni. Lakner Lajos szerint Veres Péter értéke abban áll, hogy egy meghatározott társadalmi csoport életét jól dokumentálják írásai, s ezért az emlékház kiállításának új útja
az lehetne, ha a tájház funkcióhoz közeledne.
Az előadások utáni vita során Vajda Mária kifejtette, hogy a Veres Péter Emlékház legutóbbi kiállítása nem volt alkalmas arra, hogy a Veres Péter iránti nagyrabecsülést, tiszteletet, hódolatot a balmazújvárosiak kifejezhessék.
Szablyár Péter beszámolt arról, hogy 2006 végén állásfoglalás készült a magyarországi tájházak
helyzetéről. A tájházak egyharmada jó, egyharmada kielégítő állapotban van, egyharmaduk pedig
semmilyen követelménynek nem felel meg. A tájházakban őrzött műtárgyak kiállítása általában nem
fele meg a 21. századi igényeknek, a házak 90%-ában megoldatlan a vagyonvédelem. Megállapította,
hogy az emlékházak ügye nincs kellően képviselve a tájház szövetségben, s szorgalmazta, hogy a
specifikus tájház csoportok, mint például az emlékhelyek, vagy a nemzetiségi tájházak fogjanak öszsze. A tájházak élővé tétele nagyon fontos követelmény, de ezt a házak többsége fizikailag nem bírja
ki. Javasolja, hogy olyan tájház hálózatot kellene létrehozni, ahol a műemlékvédelem, a néprajz a
muzeológia és a közművelődés szempontjai összehangolódnának közös erőteret létrehozva. Pillanatnyilag a közvetlen cél az, hogy legalább a jelen állapot megmaradjon.

DANKÓ Imre
A sumeni Kossuth-emlékekről
Mind a régi, mind a mai Bulgáriában az 1848–49 évi magyar szabadságharc vezéralakjának Kossuth Lajost tartják. Sumen városában különösen élénken él Kossuth Lajos emléke. Mint köztudott,
Sumen volt a központja – egyébként Kossuth idejében egy nagy török katonai táborváros, török nevén Sumla – a Világos után errefelé menekülők tömegeinek. A török kormány itt jelölte ki a menekülő Kossuth Lajos és szűkebb kísérete mellett mintegy kettőezer honvéd menekült szálláshelyét. Kossuth-ék részére igénybe vették Dimitrocki Hadzsi Panev, gazdag bolgár, egyébként mohamedán kereskedő házát és azt minden kellékével Kossuth-ék rendelkezésére bocsátották. Az ezután Kossuthházként emlegetett Panev-házat különösen erős őrizettel látták el, védve Kossuthot az utána küldött
gyilkosoktól. Az egész emigráció, benne különös nagy figyelemmel a Kossuth Lajos elhelyezésére
szolgáló házat, ennek történetét, építészeti vonatkozásait nagy gonddal többen felkutatták és
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megírták. Ennek a gazdag irodalomnak a
bibliográfiáját nagy gonddal Héthy Zoltán,
akkori múzeumi munkatársunk, illetve a
Bihari Múzeum első igazgatója nagy
gonddal összeállította és azt a Bolgár tanulmányok első számában közzétette.1
A szabadságharc százéves évfordulója
alkalmából ebben a házban a Magyar
Nemzeti Múzeum segítségével Kossuth
emlékkiállítás nyílt. Ez a kiállítás figyelembe vette a ház építészeti adottságait is,
és meghagyva eredeti berendezését nagyon látványosan és tanulságosan ismertette a magyar szabadságharc történetét, a
nagy harci eseményeket és bemutatva a
szabadságharc kimagasló egyéniségeit.
Utalt a bolgár vonatkozásokra is, hiszen
az akkor a török birodalomhoz tartozó
Bulgáriában sőt Sumla és Várna városában is elég erős hatást váltott ki a magyar
szabadságharc híre. Természetesen a szabadságharc nagy egyéniségei, vezető
Debreceni küldöttség megkoszorúzza a sumeni Kossuthszemélyiségei közül a kiállítás Kossuth
szobrot.
Lajost emelte ki. Itt gyűjtötték össze már
előzőleg azokat a tárgyi és írásos emlékeket is, amelyek vagy közvetlen vagy közvetett formában, de
a Bulgáriában, közelebbről Sumlában tartózkodó Kossuth Lajossal álltak valamilyen kapcsolatban. A
magyar nemzeti múzeum néhány festménnyel, honvédegyenruhával, néhány ’48–49-es szabadságharcos fegyverrel és egyéb relikviaszerű tárggyal járult hozzá a kiállítás megrendezéséhez. 1878–79-

ben, a kiállítás megrendezésének 30. évfordulóján ugyancsak a Magyar Nemzeti Múzeum bevonásával nagyrészt újból rendezték a kiállítást és az épület udvarába egy nagyszabású előadó- és
kiállítóteremnek egyaránt használható, a szükséges mellékhelyiségekkel jól ellátott kultúrházat is
építve és ebből az alkalomból felavatva egy nagyszabású Kossuth Lajos és a bolgáriai magyar emigráció története és szerepe Bulgária történetében címmel bolgár és magyar szakemberek szereplésével
nagyszabású tudományos ülésszakot tartottak. Egyidejűleg Sumen főutcáján fölállították Kossuth
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Sumla látképe
(XVIII. századi metszet nyomán)

Kiállítás a Pesti Vigadóban Kossuth Lajos kilencvenedik születésnapja
tiszteletére,Kreith Béla gróf szervezésében, az összegyűjtött Kossuthereklyékből. Kossuth ebben az időben már Turinban élte az emigráció
mindennapjait, és tiltakozott minden, a személyét érintő „kultusz” ellen,
de a Függetlenségi és 48-as Párt erős Kossuth-kultuszt tartott életben.
E kiállításra több Kossuth-relikvia került haza Sumenből, az emigránsok
által hátrahagyott tárgyak közül is. (Klösz György felvétele, 1892.)
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Lajos mellszobrát, amit ünnepélyes keretek között lepleztek le és utána elterjedt s hagyománnyá vált,
hogy ezt a Kossuth-szobrot minden március 15-én megkoszorúzták. A sumeni Kossuth-emlékek közül ez a kettő, a Kossuth Emlékmúzeum és –ház, valamint a főutcán lévő Kossuth-szobor a legfontosabb. Idő múltával a Kossuth-ház egy magyar művelődési ház szerepét is kezdte betölteni, ebbe a
házba minden Bulgáriába – Sumenbe utazó magyar ember elment és rendszeresen látogatták és látogatják ma is a Sumenben és környékén élő magyarok. A sumeni Kossuth-ház és emlékkiállítás népszerűsítésére több német, bolgár és magyar nyelvű ismertetőt, és számos emléktárgyat, képeslapot is
készítettek.
Ehhez a rövid ismertetéshez két nevezetes emléktárgynak a képét mutatjuk be. Az első egy jellegzetes bolgár, úgynevezett duplaperemes kistányér, mázas cserépedény. A máz alatt bekarcolva látható
a Kossuth-ház. Az alsó peremen pedig félkör alakban, cirill-betűkkel bekarcolva ez áll: A sumeni
Kossuth Lajos Múzeum épülete.
A másik, emléktárgynak is vehető plakett, amit 1949. október 20-án a bolgár-magyar barátság jegyében megnyitott Kossuth Lajos emlékház (képe), ami egy 14x14 cm-es, legömbölyített sarkú négyzet, egyoldalú bronzplakett. A bronzplaketthez egy bolgár vasrács-ornamentikával díszített bőr plakett-tartó járul.
Különösen megnőtt a sumeni Kossuth Múzeum debreceni látogatóinak a száma akkor, amikor
Debrecen egyik testvérvárosa Sumen lett. A két város közötti nagyon aktív testvérvárosi kapcsolat
jeleként Debrecenben Sumenről utcát neveztek el (Sumen utca). A rendszerváltozások hosszan elnyúló időszakában testvérvárosi kapcsolatok ugyan nem szűntek meg, de erősen meglazultak.
Kis cikkünkkel arra is fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy Sumenben, illetve Bulgáriában Debrecent Kossuth városának tartják és annak idején a közös Kossuth-hagyományokra is figyelemmel választották egymást testvérvárosnak.
Jegyzetek
1. HÉTHY Zoltán: A magyar emigráció a mai Bulgária területén. 1849–1850. Publikált források és feldolgozá
sok bibliográfiája. Bolgár tanulmányok I. Debrecen, 1975. 63–69.

SÁNDOR Mária – TÖRÖK Péter
Egy magángyűjtemény margójára
A Barcsay-fotóarchívum a Bihari Múzeum gyűjteményében
2006 őszén egy értékes tárgyegyüttessel gyarapodott a Bihari Múzeum gyűjteménye: ekkor adományozta ifj. dr. Barcsay László a 632 darabból álló fotónegatív-tárát, amely főként az édesapja által
készített felvételek üvegnegatívjait (362 db) és síkfilmjeit (összesen 293 db) foglalja magában. Ezeken kívül 23 tubus filmnegatív dokumentálja a család külföldön tett utazásait.
Id. dr. Barcsay László 1897-ben született Zsákán, Barcsay Károly református rektor harmadik
gyermekeként. 1909 és 1917 között a Református Kollégium, majd 1917 és 1922 között az egyetem
jogi karának hallgatója Debrecenben. 1926-ban vette feleségül Székely Anna polgári iskolai tanítónőt, Berettyóújfaluban telepedtek le, ahol Dr. Barcsay László járásbíróként (1929-1939), majd járásbírósági elnökként (1939-1944) dolgozott. Két gyermekük született: 1927-ben Anikó, 1930-ban László.
1935-ben épült fel házuk a berettyóújfalui Gacsa-kertben. Külön megemlítendő, hogy a ház körüli
növényvilág értékes „gyöngyszemekkel” rendelkezik: 1975-ben védett területté nyilvánították a
Barcsay-kertet.1
Az ifjú László gondosan megőrizte édesapja hagyatékát, a fotóarchívum üvegnegatívjait, síkfilmjeit a maga felvételeivel kiegészítve, gondosan rendszerezve, adatolva adta át a Bihari Múzeumnak.
A felvételek kiválóan alkalmasak arra, hogy a különböző tudományágak: a néprajz, a helytörténet,
a történelem kutatói forrásként hasznosítsák. Ezért látjuk indokoltnak ennek az értékes gyűjteménynek külön bemutatását.
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A gyűjtemény jelentős részét teszik ki a családi fotók. A felvételeken a Barcsay család, alkalmazottaik, valamint baráti társaságuk tagjai láthatók. A helyszín Zsáka és Berettyóújfalu, valamint néhány fotó van Hajdúszoboszlóról, illetve Hévízgyörkről (Pest megye), ahol id. Barcsay László sógora, Székely Ödön volt református lelkész. A rákóczifalvai (ma Jász-Nagykun-Szolnok megye) családi
képeknek ugyancsak a református parókia a fő színhelye, mivel ide ment férjhez Páll Dezső lelkészhez Barcsay Margit, id. Barcsay László húga.
A legrégebbi fénykép 1905-ben készült Zsákán, id. Barcsay Károlyt és családját ábrázolja.2 A családtagokat ábrázoló fotók főként csoportképek és portrék. Ezeken mind-mind kivétel nélkül kiválóan
tanulmányozható a polgári viselet. A portrékon továbbá néhány egyenruha is megfigyelhető: pl. két
kép az ifj. Barcsay Lászlót, a kisújszállási Református Horthy Gimnázium tanulóját ábrázolja 1940-ben3,
ifj. Barcsay Károlyt hadnagyi4
(1915), főhadnagyi5 (1916) valamint
cserkészegyenruhában (1922)6 is
láthatjuk.
Számos kép dokumentálja a polgári családban nevelkedő gyermek
világát.7 Sok játékot láthatunk használat közben, elsősorban a Barcsay
gyerekek játékszereit. A képeken
szereplő játékok közül többet ifj.
Barcsay László megőrzött, és 2003ban a Bihari Múzeumnak ajándékozott.8
Id. Barcsay László családi fényképein a polgári élet néhány mozzaBarcsay Lacika játékaival, amelyek közül sok látható a
natát is megörökítette, így pl. kárBihari Múzeum kiállításban Gy. N. 882/13.
tyapartit9, vagy ebédfőzést a zsákai
konyhában.10 Ez utóbbit megörökítő
képen tanulmányozható egy polgári
család házának berendezése is, csakúgy, mint az id. Barcsay Károly lakószobáját ábrázoló fotón (1925).11
Számos képen látható a Barcsay család személyzete, a pesztonkák, mosónők.12 Érdekes adalék, hogy mind
Zsákán, mind pedig Berettyó újfaluban a Barcsay család segítségére
csakis földesi lányokat szerződtettek, akiket az asszonyok egymást
közt ajánlottak, vagy közvetítő, a
cselédszerző útján kerültek a házhoz.13
Id. Barcsay László kollégiumi diák, majd joghallgató korában a diákélet számos mozzanatát megörökítette,
láthatunk pl. biliárdozást a kasziZsáka, Barcsay Károlyné konyhája,
nóban14, diákszobát15, „komédiá1931. Gy. N. 865/1.
zást”16 a Debrecenben készült képe40

ken. Id. Barcsay László számos képet készített a szülőfalujáról, illetve későbbi lakóhelyéről, Beretytyóújfaluról, amelyek kiváló adalékként szolgálhatnak a két település történetéhez.
A zsákai Rhédey-kastély több fotón is meg van örökítve17, a strandfürdőről több korszakból is találhatunk képeket.18 Ugyancsak több évben készült Zsákáról olyan felvétel,
amely utcaképet ábrázol.19 Érdekes
az az üvegnegatív is, amelyen a
furtai kisprépostsági kápolna előtt
látható a család.20 A kápolna 1775ben épült, 1935-ben bontották le
életveszélyessé válása miatt.21
Néhány zsákai eseményt, mint pl.
a református templom tornyának
restaurálását (1918)22, illetve 1917ben a harang leszerelését és búcsúztatását is dokumentálta id. Barcsay
László.23
A gyűjtemény része még a zsákai
értelmiségiekről
és családjukról kéZsáka főutcája 1916-ban. Gy. N. 866/ 3.
szült fényképek üvegnegatívjai: pl.
dr. Sárváry Imre24, aki 1927 és 1937
között volt Zsákán községi orvos25,
valamint Eszenyi László26, aki főjegyző volt Zsákán 1921-től.27
Berettyóújfalu helytörténetéhez
az alábbi képek szolgálhatnak adalékul: felvételek a Klein-28 (1929),
valamint a Dancsházi-féle taxiról29
(1936), amellyel télvíz idején járt
hétvégente Zsákára, a nagyszülőkhöz a Barcsay család, illetve Balogh
bácsi konflisáról, amely a református
templommal szemben várakozott a
többi konflissal egyetemben, és amit
a család szintén rendszeresen igénybevett.
Több kép szerepel a gyűjteményben
berettyóújfalui középületekről, amelyek
közül számosat már a 60-as, 70A berettyóújfalui Dancsházi-taxi (1936) Gy. N. 872/4.
es években készítette ifj. Barcsay
László. Így a leventeházat30, a zsinagógát31, a református32 és a katolikus templomot33 is láthatjuk a
6x6 cm-es síknegatívokon. A herpályi Csonkatoronyról készült fotók is zömében későbbiek, de találhatunk egy 1930-as datálásút is köztük34. A fotógyűjteményben a középületek közül jelentősebb
számban találunk Barcsay László munkahelyéről, a járásbíróságról készült képeket.35
A Barcsay-fotóarchívumban található, elsősorban néprajzi vonatkozású felvétel: Görög János
zsákai juhász36, vályograkások a zsákai határban (1912)37, berettyóújfalui udvar a járásbíróság épületéből fotózva.38 Berettyóújfalu történetéhez érdekes dokumentum továbbá a hajdani Gr. Tisza István
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utcán álló parasztházról készült fotók39 (ma a helyén a József Attila-lakótelep épületei vannak). A
hévízgyörki női népviseletet is megörökíti egy 1932-es felvétel.40
A Bihari Múzeum tulajdonába került fényképeknek nemcsak néprajzi, hanem történeti értéke is
van. A XX. századi történelmet kutató történész nem hagyhatja figyelmen kívül az audiovizuális forrásokat sem. A történelmi események feltárásához már nem elég a levéltári anyag alapos áttekintése,
hiszen a fényképek, filmek, majd később az elektronikus levelek is ugyanolyan, egyenértékű forrásai
a kornak, mint a papíralapon megőrződött emlékek. Bizonyos szempontból pedig értékesebbek is,
mivel egy adott pillanatot, időszakot teljes hitelességgel rögzítenek. Ezzel szemben a memoárok, emlékiratok felhasználása komoly forráskritikát igényel, hiszen az emberi emlékezet hajlamos megszépíteni a múlt eseményeit. A fényképek, filmek jelentős része tárgyilagosan közvetíti felénk a korszellemet. Természetesen a forráskritika alkalmazását ezek a forráscsoportok sem kerülhetik el, mielőtt
autentikus forrásként felhasználásra kerülnek.
A rendelkezésemre álló gyűjteményt tematikusan próbáltam csoportosítani, olyan gyűjtőpontokat
kialakítva, melyek mentén történeti kutatások indulhatnak meg. Természetesen a felsorolás korántsem teljes, csak ízelítőt adhatunk ebből az igen gazdag anyagból.
A) Települések
Három település van, amelyről jelentős számú kép készült – Zsáka, Berettyóújfalu, Debrecen. Ez a
három település volt a Barcsay család életének fő színtere. Több tucat beállítás örökíti meg a mindennapokat, egyben az emberek öltözékét, a települések szerkezetét stb. A képek hasznosíthatóságát
bizonyítja, hogy a Dankó Imre által írt Zsáka monográfiában is szép számmal kerültek felhasználásra.41
B) Épületek, hidak
A Biharral foglalkozó kutatók, illetve helytörténészek számára lehetnek érdekesek a több település
épületeiről, hídjairól készített képek. A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány említésre méltó
felvételt. Jó néhány felvétel készült a zsákai strandfürdőről, a Rhédey kastélyról, a református templomról. Berettyóújfaluból a Járásbíróság (ma Földhivatal) épülete és a Csonkatorony említhető.
Debrecenről három látképet emelnék ki, melyek a debreceni főutcát mutatják a Nagy- és a Kistemplom tornyából.42

A berettyóújfalui járásbíróság bírói kara. GY. N. 868.
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C) Személyek
Szintén a helytörténészek számára lehetnek érdekesek a társasági
életről, illetve az egyes személyekről
készített felvételek. Megtaláljuk a
képeken a zsákai doktort, Sárvári
Imrét43, id. és ifj. Jankó Gyula patikusokat44, Popa Nestort, a görögkeleti lelkészt45, Móricz István királyi
járásbírót, illetve az 1930-as évek
berettyóújfalui
Járásbíróságának
46
személyzetét.
A berettyóújfalui
értelmiségiekről készült csoportképekről jól lehet rekonstruálni a polgári iskolák tanári karát, hiszen az
akkori időkben a magára valamit is
adó, középpolgári szinten élő, művelt ember természetesnek vettek a
kaszinóba, egyletbe járást, ahol

megvitatták az adott település gondjait, lehetőségeit. Érdekes adalék Berettyóújfalu két világháború
közötti történetéhez, hogy az értelmiségiek jelentős része Erdélyből származott, onnan települt át.47
D) Várak
Nemcsak a helytörténészek találhatnak maguknak kutatási anyagot ebben az igen gazdag gyűjteményben. A hadtörténettel foglalkozók, azon belül is a vártörténet iránt érdeklődők nagyon sok felvételt tekinthetnek át. A család jelentős számú utazásai alatt nagyon sok várról készített képeket. Az
1920-as, 30-as évekből ránk maradt fotókon olyan erődítések is helyet kaptak, amelyek ma már nem
Magyarország területén találhatóak. A megörökített várak: Rhédey kastély (Zsáka), Diósgyőr48, Esztergom, Eger49, Sümeg, Sárospatak, Visegrád, Nagykereki, Segesvár, Felsővadász – Rákóczi-kastély,
Krasznahorka50, Munkács, Szabolcs (földvár), Csesznek, Nagyvázsony, Vajdahunyad, Déva,
Nagyenyed – Vártemplom, Alvinc – kastély.
E) Emlékművek, sírok
A sok utazás másik jelentős hozadéka az országban található emlékművek, sírhelyek lencsevégre
kerülése. Nagyrészt 1848-as és I. világháborús emlékhelyekről készültek a képek. A lefotózott emlékhelyek: Uzsok – I. világháborús hősi emlékmű51, Debrecen – hősi temető; 1848-as emlékhelyek:
Isaszeg, Vác, Pákozd52, Kápolna. Ezenkívül még megörökítették az egri várban található Gárdonyi
Géza-sírt, az 1710-es romhányi csata emlékhelyét, illetve a Bakonszegen található Bessenyei- síremléket.

Az őszirózsás forradalom Debrecenben Gy. N. 861/ 7.

F) Történelmi események
Ebben az alpontban azokat a
fényképeket említjük meg, amelyek
mai szemmel megítélve rögzítettek
fontos eseményeket. Az 1918 októberében zajló őszirózsás forradalomról 3 kép készült53, amelyek helyszíne a mai Kossuth tér. A képeken a
forradalmi tömeg látható, fegyveres
katonákkal. 1920. március 24-én
került vissza Berettyóújfalu a Magyar Királyság fennhatósága alá.
Erre az eseményre külön antantküldöttség érkezett a településre.54 A
Nemzeti Hadsereg abban a hónapban Zsákát is elérte. A falu küldöttséggel fogadta a hatalom új birtokosait.55 Említésre méltó még Gömbös
Gyula látogatása Berettyóújfaluban,
1933-ban.56

Reméljük, hogy ezzel a rövid, tömör áttekintéssel fel tudtuk hívni a figyelmet eme kiválóan hasznosítható magángyűjteményre. Ezáltal új lendületet kaphat Berettyóújfalu és Zsáka 20. századi történelmének kutatása, illetve színes adalékokkal szolgálhatunk a történelem más ágai számára is.
Jegyzetek:
1. Barcsay Emlékiratok 1. BM IV. 90. 164. Passim.
2. Bihari Múzeum (a továbbiakban: BM), Gyarapodási Napló (továbbiakban: Gy. N.) 886/1. Ezt a képet Vadon Mihály készítette a családról.
3. BM Gy. N. 883/15–16.
4. BM Gy. N. 877/1. Ifj. Barcsay Károly a III./K. u. K. 37. gyalogezred géppuskás szakaszának parancsnoka
1915-ben, Galíciában és az olasz fronton is harcolt. Ifj. dr. Barcsay László szóbeli közlése alapján.
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5. BM Gy. N. 877/2.
6. BM Gy. N. 859/20.
7. Pl. BM Gy. N. 882/3, BM Gy. N. 882/5, BM Gy. N. 882/6, BM Gy. N. 882/11–15, BM Gy. N. 890/1–
18.
8. Az ajándékozott tárgyak a Bihari Múzeum állandó kiállításának Játék-had-történet c. kiállítási egységében
tekinthetők meg.
9. BM Gy. N. 886/10.
10. BM Gy. N. 886/5, BM Gy. N. 865/1.
11. BM Gy. N. 867/25. A képet közli DANKÓ Imre: Zsáka. Száz magyar falu könyvesháza. H. é. n. (Budapest,
2002) 80.
12. Pl. BM Gy. N. 882/2, 7, 8., BM Gy. N. 859/37. stb.
13. Ifj. dr. Barcsay László szóbeli közlése.
14. BM Gy. N. 862/4.
15. BM Gy. N. 863/8–10.
16. BM Gy. N. 863/11.
17. Pl. BM Gy. N. 884/1, BM Gy. N. 887/2, BM Gy. N. 865/9–10.
18. BM Gy. N. 884/3. (1914), BM Gy. N. 872/14–45. (1925), BM Gy. N. 867/15. (1928)
19. Pl. BM Gy. N. 887/16, BM Gy. N. 866/3. (1916), BM Gy. N. 872/6–8. (1929)
20. BM Gy. N. 867/1.
21. A kápolnáról lásd bővebben: BARANYI Béla – JORDÁN Sándor (szerk.): Furta krónikáskönyve. Furta, 1998.
66–67. A kép közölve ugyanitt: 66. oldal.
22. BM Gy. N. 866/5.
23. BM Gy. N. 866/6–8. Utóbbi képet közli DANKÓ Imre: i. m. 69.
24. BM Gy. N. 864/1–3
25. BM Bővebben lásd: VERMES Ernő (szerk.): Bihar vármegye tíz évvel Trianon után. Berettyóújfalu, 1930.
229, NADÁNYI Zoltán (szerk.): Bihar vármegye. Berettyóújfalu, 1938. Személyi adattár 128, ill. Dankó
Imre: i. m. 136.
26. BM Gy. N. 864/6–7.
27. Bővebben lásd: NADÁNYI Zoltán (szerk.): i. m. Személyi adattár 33.
28. BM Gy. N. 872/5. Közölve: Új Tükör. 1981. jan. 25. XVIII. évf., ill. DANKÓ Imre: i. m. 76.
29. BM Gy. N. 872/4.
30. BM Gy. N. 880/8.
31. BM Gy. N. 880/9.
32. BM Gy. N. 880/11, BM Gy. N. 892/1–2.
33. BM Gy. N. 880/3, BM Gy. N. 892/1–2.
34. BM Gy. N. 869/7.
35. BM Gy. N. 877/7, BM Gy. N. 868/1–5.
36. BM Gy. N. 872/16. Közölve: DANKÓ Imre: i. m. 78.
37. BM Gy. N. 866/11. Közölve: DANKÓ Imre: i. m. 63.
39. BM Gy. N. 877/8.
39. BM Gy. N. 899/7–9. (A fotók 1970 körül készültek.)
40. BM Gy. N. 878/8.
41. DANKÓ Imre: i. m. passim.
42. BM Gy. N. 861/3, 4, 5.
43. BM Gy. N. 864/2, Közölve: DANKÓ Imre: i. m. 83.
44. BM Gy. N. 867/18, 19. Közölve: DANKÓ Imre: i. m. 60, ill. 82.
45. BM Gy. N. 867/20. Közölve: DANKÓ Imre: i. m. 73.
46. BM Gy. N. 868/3, 4, 5.
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DANKÓ Imre
A kistérségi központ szerepkörének egyik fontos
intézménye valósult meg Zsákán
A Rálátás legutóbbi számában (VII. évf. 2006. 4. szám 46. p.) arról adtunk hírt, hogy december 4én, Zsákán megtartották az elkészült új iskola műszaki átadását. Most pedig arról számolhatunk be,
hogy 2007. január 11-én használatba adták az iskolát. Ezt az iskolaátadást, illetve építkezést nagyon
szorgos és nagyon kitartó várakozás előzte meg, már csak azért is, mert a különben eredményes uniós
pályázati pénz mellett a község 2,8 millió forinttal vett részt az építkezésben. Ez az összeg valóban
kevés az uniós juttatáshoz – 239 millió forint – képest, de mégis számottevő, mert ebben a majdhogynem 3 millió forintban egy élni akaró község nagy-nagy erőfeszítése és lelkesedése is benne foglaltatik. Voltaképpen nem új iskolaépület emeléséről volt szó, hanem a több helyen megsérült iskola
felújításáról és a felújított épület lényeges kibővítéséről. Beépítették az épület hatalmas tetőterét, ahol
egy nagy előadótermet (aulát) alakítottak ki, számos tanterem és szakfoglalkozási szobák mellett.
Ahogy az egyidejű újságok megírták, az átadás idején, ahogy besütött a szokatlan januári napfényözön az aula üvegfalán, igazi ünnepi hangulatot teremtett a valóban bensőséges átadási ünnepséghez.
Valahol ott kellene kezdeni ennek a bensőséges ünnepnek az ismertetését, hogy fenyegetettnek
érezte magát Zsáka községe is, jóllehet az iskolának 188 tanulója van. A községben általánossá vált
az a törekvés és közakarat, hogy kistérségi központtá fejlődjenek, olyan községgé, amelyben rendre,
nyugodt körülmények között működhetnek a község különböző intézményei. Köztük elsősorban az
iskolára gondoltak, nem kevés büszkeséggel mondjuk, hogy ezt az építő, intézményeihez ragaszkodó
zsákai öntudatot nem kis mértékben a helybéli helytörténeti munkálatoknak is köszönhetjük. Nagy
dolog az, hogy a zsákai tanulók január közepétől úgynevezett szaktantermi rendszerben tanulhatnak
és tanulás közben a legkorszerűbb tanulmányi segédeszközöket és felszereléseket használhatják.
Az iskolaavató beszédet tartó Suchmann Tamás országgyűlési képviselő, előzőleg privatizációs és
ipari miniszter nagyon szépen elmondta, hogy olyan helyekről, ahonnan elviszik az iskolát, ahonnan
elhelyezik a papot, ahonnan elmegy az orvos, ott előbb-utóbb elpusztul, elnéptelenedik a falu maga
is. Emellett felvázolta azt is, hogy érvényes, korszerű és tényleges tudást nyújtó tanulás ma már csak
ilyen jól felszerelt „tudáscentrumokban” lehetséges, mint amilyen ez a most átadásra kerülő zsákai
iskola. A miniszter is hangsúlyt helyezett arra, hogy ez az intézmény nem csak a szigorúan vett oktató-, nevelőmunkát, tehát az iskolához kötött tanítást és tanulást szolgálja majd, hanem az arra alkalmas helyiségeinek célszerű felhasználásával az egyre korszerűsödve szélesedő zsákai közművelődés
ügyét is.
Mi, akik Zsáka jövőjéért izgulunk és igyekszünk megtenni minden telhetőt a község gazdasági,
társadalmi és kulturális fejlődése érdekében, csak köszönteni tudjuk az új iskolát és megköszönni
mindazoknak a támogató segítséget, akiknek csak valamelyes részük is volt a ennek a sok lehetőséget
biztosító intézménynek a megépítésében.
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Medgyessy Ferenc Petőfi szobra
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HÍREINK
2006. december 29-én Debrecenben, a
Gambrinus közben megkoszorúzták Kiss Tamás
költő emléktábláját. A költő életművét méltatta
Antall István. A koszorúzást követően a résztvevők
és Buda Ferenc költő, Kobzos Kiss Tamás énekmondó közreműködésével baráti beszélgetést tartottak a Regionális Ifjúsági Iroda Koppányi István
termében.

2006. dec. 8-án a Déri Múzeum Zoltai Lajos
termében Gál András és Simon Endre 70 éves festőművészeket köszöntötte V. Szathmári Ibolya
megyei múzeumigazgató és kiállításukat megnyitotta Banner Zoltán esztéta. Az ünnepélyes kiállításnyitáson közreműködött Tóth-Máté Miklós író,
színművész és Ambrus Anett hegedűművész.
*

*

2006. december 12-én, Hajdúnánáson, a Városnapi rendezvénysorozat utolsó napján, a Helytörténeti Gyűjtemény új épületének és a benne rendezett
új Nánási Képek című változatos helytörténeti kiállításának átadásával-megnyitásával ért véget a
rendkívül gazdag tartalommal megrendezett Városnapi rendezvénysorozat. A megnyitóbeszédet
dr. Éles András polgármester mondta, a nagy érdeklődéssel várt és kísért tárlatbemutatót pedig a
Rálátásból is jól ismert Kolozsvári István etnográfus-muzeológus, a Hajdúnánási Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője tartotta.

2007. január 3-án Budapesten, 57 éves korában
elhunyt Nagy Gáspár költő, szerkesztő, a kortárs
magyar irodalom kimagasló egyénisége.
*
2007. január 4-én a debreceni Mű-Terem Galériában megnyitották Félegyházi László festőművész emlékkiállítását, születésének 100. és halálának 20. évfordulója alkalmából. A neves debreceni
festőművészre az emlékkiállításon nagy számú
közönség emlékezett tisztelettel.

*

*

2006. december 24-én, Debrecenben alighogy
betöltötte 75. életévét, Bényi Árpád festőművész,
Debrecen díszpolgára, hirtelen elhunyt. Bényi Árpád elvesztésével nagy csapás érte a debreceni
képzőművészetet és a művészettörténeti oktatást.

2007. január 23-án, Debrecenben elhunyt Kedves Tamás gordonkaművész, főiskolai tanár, a
Debreceni Konzervatórium korábbi igazgatója.
Kedves Tamás nemcsak a főiskola, a konzervatórium, hanem Debrecen Város zenei életében is kimagasló szerepet játszott.

*

*

2006. dec. 29-én, a Bocskai-szabadságharc 400
éves jubileumának egyik utolsó eseményeként
Hajdúdorogon, a Petőfi téren lévő Bocskaiszobornál ünnepi megemlékezést tartottak Bocskai
István halálának 400. évfordulója alkalmából. A
fejedelem jelentőségéről, csonkán is óriási életművéről Csige Tamás polgármester emlékezett meg.
A Mészáros Károly Városi Könyvtárban pedig
Bocskai kora, hite és küzdelme címmel Dinnyés
József előadóművész irodalmi estet rendezett. Az
irodalmi esten közreműködött a Bocskai Népzenei
Együttes és a Görög Katolikus Oktatási Központ
tanárai és tanulói.

2007. február 5-én Tiszacsegén elhunyt dr.
Papp József etnográfus, a MTA Néprajzi Kutatóintézete debreceni kutatócsoportjának nyugdíjas főmunkatársa.
*
2007. március 2-án, Hajdúhadházon, a
Hajdúhadházi Galériában nyitották meg ünnepélyesen azt a kiállítást (Vitéz Ferenc), amelyen az
Ujváry Zoltán professzor emeritus által a
Hajdúhadházi Galériának adományozott Holló
László alkotásokat (grafikákat és festményeket)
mutatták be. A kiállításnyitáson írták alá Ujváry
Zoltán professzor emeritus és Béres László polgármester az ajándékozási okmányokat.

∗

Jelen számunkhoz csatoltan küldjük meg a Rálátás VII. (2006.) évfolyamának összesítő tartalomjegyzékét.
Nagyon örülnénk neki, ha a tartalomjegyzéket a VII. évfolyam négy száma elé helyezve köttetnék be folyóiratunk múlt évi évfolyamát.
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*
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