PÉTER I. ZOLTÁN

A NAGYVÁRADI NÉGYES HONVÉDEK
A NAGY HÁBORÚBAN
Száz éve annak, hogy kirobbant az elsõ világháború, amely
nagy vérvesztességet követelt a résztvevõ nemzetek fiaitól, a
békekötést követõen pedig Európa térképét radikálisan átrajzolták.
Nagyvárad és Bihar megye fiai is részt vettek a többéves harcokban, közöttük voltak a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred
katonái is, akik a mozgósítási parancs alapján 1914. augusztus
22-én indultak el elõször az északi frontra.
Ekkor még lelkes hangulat uralkodott a városban, nem
gondoltak, nem is gondolhattak arra a mérhetetlen szenvedésre,
amit a katonáknak el kell majd viselniük az orosz fronton,
majd a Doberdói-fennsík védelmében, nem is beszélve a
sebesültek, és a hõsi halottak sokaságáról. De minden nehézség
ellenére a bihari fiatalok mindvégig hõsiesen helytálltak.
Az ezred hõsies helytállásában nagy szerepe volt annak is,
hogy parancsnokukat, Kratochwil Károly ezredest a négyes honvédek apjukként tisztelték és rajongással szerették.
Az ezredparancsnok is mindvégig a legnagyobb elismeréssel,
együttérzéssel beszélt a honvédekrõl: „A világháborúban a
nagyváradi 4. honvéd gyalogezred, majd a 39. honvéd gyalogdandár parancsnoka voltam, melyhez a nagyváradi 4. honvéd
gyalogezreden kívül a debreceni 3. honvéd ezred is tartozott. A
Doberdón, Mt. San Michelén, több nagy isonzói csatában, a
Mt. San Gabriele poklában nagy ellenséges túlerõkkel szemben
gyarapította vitéz dandárom a magyar honvéd világhírnevét és
dicsõségét. Nagyváradi ezredem hírneve alapján állították fel
1917-ben az Isonzói honvéd szobrát. A nagyváradi 4. honvéd
gyalogezred Békés, Bihar megye és Erdély területérõl egészült ki,
45 százaléka román volt a legénységi állományban, legnagyobb
részt a belényesi havasok és annak környékérõl. Ezek – a velük
szemben tanúsított bánásmódom következtében – teljes hûséggel
és megbízhatósággal teljesítették kötelességüket a magyar haza
iránt...”
Ennek a jó összhangnak is köszönhetõ, hogy a négyesek –
bárhová is irányították õket az északi, vagy a déli harcterekre –,
mindenhol megállták a helyüket, gyõzelmet gyõzelemre halmoztak, még ha nagy emberáldozatok árán is. Miután a négyesek
megharcolták az utolsó hõsi csatájukat is az olasz hadszíntéren,
és 1918. november 4-én életbe lépett a fegyverszünet, a sokat
szenvedett, de mindig helyt álló négyes honvédek a 39. honvéd
gyalogdandár többi ezredével együtt zárt rendben és fegyelemmel

elindultak hazafelé. Felemelt fõvel tehették – gyõztesként is
fogadták õket Nagyváradon –, hiszen õk mindvégig helytálltak,
nem rajtuk múlt a vereség, a Monarchia bukása...
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SZÁNTAY LAJOS, AZ ARADI MÛÉPÍTÉSZ
Amikor 1961. március 10-én a 89. életévét betöltött építészt,
Szántay Lajost az aradi Felsõtemetõben (Eternitatea) Molnár
Károly református lelkipásztor elbúcsúztatta, sírja körül alig egy
maroknyi érdeklõdõ volt jelen: kisebbik leánya, néhány ismerõse,
szomszédja és barátja. A helyi pártlapban nem jelenhetett meg
gyászjelentés. Arad város közönségével tudatosan elfelejttették
talán legnagyobb építészét, akirõl az 1914-ben kiadott Aradi
Almanachban azt írták: „Ha Aradon van valaki, akinek nevét
meg kell említenünk az utókor számára, akkor Szántay Lajos mûépítész az, a finom ízlésû mûbarát, a Kultúrpalota zseniális tervezõje
és építõje.”
Elfelejttették. Pedig a hatóságok tudtak róla. Egy 1957-es,
anyagi támogatást könyörgõ beadványa maga készítette összesítésében 72 általa tervezett és kivitelezett épületet sorolt fel,
kifelejtve olyan jelentõs építményeket, mint a kétemeletes Kohnpalota, vagy egy egész lakónegyed (UTA kolónia). A kommunistáknak csak kizsákmányoló volt.
Élete utolsó 13 évét mélyszegénységben élte le. Nyugdíjat
nem kapott, a hatóságok még a népjóléti konyhára sem engedték
be. A családot az éhhaláltól a három történelmi egyház aradi
lelkipásztorainak összefogása mentette meg. Halálát követõen
majd három évtizeden keresztül nevét nem volt ildomos emlegetni.
Az utóbbi két évtizedben végre oldódott a személyére
vonatkozó tilalom, az aradi helytörténészek több magyar és román
nyelvû tanulmányban, könyvben igyekeztek bemutatni életpályáját, avagy annak részleteit. Szinte kortársunk volt, mégis a
reá vonatkozó iratok többsége elveszett, leszármazottai, rokonai,
kortársai is rendre kihaltak. Az õt személyesen ismerõ, róla
információt tudó emlékezõk száma vészesen zsugorodik. Annak
ellenére, hogy a családról felajánlott iratokat, az általa készített
épületterveket a megyei múzeum megvásárolta, azok, illetve a
levéltári dokumentumok – sajnos – igencsak kis számúak, fõleg
„szûkszavúak”, vagyis kevés információt tartalmaznak. A rendelkezésre állókból nagyon kevés anyag vonatkozik családjára, a halála
elõtti egy évtizedrõl meg egy-két hivatalos beadványon kívül
mindössze néhány lapszéli feljegyzés és családi fotó tanúskodik.
Szántay Lajos 1872. február 20-án született törvényes gyermekként, testvéröccse, Szántay Béla László 1873. május 31-én
látta meg a napvilágot. Édesapjuk a Békés megyei Gyomán
született, onnan került Aradra, míg édesanyjuk, az újaradi Széles
Eleonóra római katolikus vallású hajadon törvénytelen gyermeke
volt. 1870. február 28-án házasodtak össze.
A második gyermek születését követõ családi boldogság
nagyon rövid volt, Szántai Lajos ácsmester alig két és fél hónappal
kisebbik fia megszületése után elhunyt.
Szántay Lajos gyermekkoráról csak annyi információnk van,
hogy elemi iskoláit, valamint a gimnázium elsõ négy osztályát
Aradon végezte, innen került Budapestre, ahol 1890-ben érettségizett. Kiváló tanulmányi eredményeinek, nyelvtudásának (anyanyelvén kívül románul, németül és franciául beszélt folyékonyan),
rajzolókészségének köszönhetõen, hogy még abban az évben
felvették a Zürichi Mûszaki Egyetemre. Zürichben 1890–1894
között tartózkodott. Zürichben a mûszaki egyetemen három
évet végzett, amint errõl az intézmény által 1894. január 8-án
kibocsátott, Carl Friedrich Geiser igazgató által aláírt pecsétes
okirat igazolja.
Hogy miért nem fejezte be az egyetemet és miért nem
diplomázott, azt csak találgatni tudjuk. Ehhez valószínûleg a
család anyagi helyzete is hozzájárult. És még valami: az akkor
22 éves Szántay többre értékelte az alapos szakmai gyakorlatot
a száraz elméleti tudásnál. Nem véletlen, hogy a tervezésen kívül

az épületek kivitelezéséhez is értett. Kézjegye alá mindig büszkén
írta: mûépítész és építõmester. E gyakorlati tudásának köszönhetõ,
hogy tervei nagyobbik hányadának a kivitelezését maga irányította.
Hogy mikor változtatta nevében az i-t y-ra, nem bizonyítható,
de tény, hogy a rendelkezésünkre álló zürichi dokumentumokban
(egyetemi igazolás, igazolvány) már Szántay néven szerepel.
Zürichi tanulmányai után Szántay Budapesten jeles tervezõknél, kiváló építészeknél vállalt munkát. Legjelentõsebb ottani
munkája a karmelita szerzetesrend angyalföldi templomának
kivitelezése volt 1897–1899 között, amelynek munkálatait õ vezette,
s amelynek felszentelésén Ferenc József uralkodó is jelen volt.
Szántay Lajos hazatérésére valószínûleg a Kölcsey Egyesület
meghirdette Kultúrpalota építési pályázata adta meg a végsõ
elhatározást: 1900-ban õ is beküldte a Székely Marcellel közösen
készített pályamunkáját. A tervet 200 koronáért vásárolta meg a
Kölcsey Egyesület.
Önálló tervezõirodáját az Aulich Lajos u. 1. (most Rusu
ªirianu 2.) számú épületben nyitotta meg. Abban az épületben
lakott egészen haláláig, az államosításig tulajdonosként, utána
bérlõként. Már a tervezõirodája megnyitását követõ évben néhány
jelentõs megrendelést is kapott, közülük a legnagyobb Gábor
Andrásnak az Erzsébet körút 13. (Decebal 14.) sz. alatt épült, két
utcára nézõ bérháza. A szuterénes, magasföldszintes, egyemeletes,
komoly statikai tanulmányokat igénylõ épület eklektikus stílusú,
kapubejáratát két szép atlaszdombormû díszíti.
Az elsõ önálló monumentális megvalósítása az evangélikuslutheránus templom megépítése volt. Ez az 1906-ban elkészült
és Sárkány Sámuel evangélikus-lutheránus püspök jelenlétében
felszentelt mûalkotás hozta meg számára az aradi teljes elismerést.
Egyre több megrendelést kapott, például az 1887-ben
befejezett Erzsébet/Decebal úti Ipartestület bõvítése egy elegáns
színházteremmel. Az Ipartestület fennállása 25. évfordulójára
1912-ben készült tablón, a város legjelentõsebb iparosai között
Arad két legismertebb építésze, Szántay Lajos és Tabakovits Emil
Milán is helyet kapott.
Szakmai sikerei mellett egyszersmind közismert közéleti
emberré vált. Már 1902-ben belépett a Magyar Díszítõmûvészek
Egyesületébe, 1905-ben pedig szülõvárosában a Kölcsey Egyesületbe. Szántay Lajos kiválóan hegedült, hazatérte után az 1890-ben
alakult Aradi Philharmonia Egyesület zenekarának oszlopos tagja
lett, több mint négy évtizeden keresztül, annak megszûntéig.
Szántay Lajosnak az 1907-es esztendõ a magánéletében is
fordulópontot jelentett. Megismerkedett a római katolikus vallású
Csánk Borbála Vilma Róza aradi kisasszonnyal, akinek megkérte
a kezét. A házasságból két élõ gyermek, Anna és Teréz született.
A szakmai sikerek, a város társadalmi-mûvészeti életébe való
beilleszkedés, a boldog családi élet hozzájárult ahhoz, hogy az
elkövetkezõ majdnem egy évtized mûépítészi karrierjének legsikeresebb idõszaka lett. Ez idõ alatt születtek meg legszebb
épületei: a Kohn József bádogosmester bérháza, a Lloyd-palota,
a Bohus-palota, a Szántay-palota, a Hunyadi-palota, s a fõmûvének
számító Kultúrpalota. Ennek részletes ismertetésétõl eltekintek,
2013-ban Puskel Péter megírta az épület 1913–1948 közötti
történetét, annak magyar és román nyelvû változatát a polgármesteri hivatal kiadta.
A jelentõs szakmai sikerek anyagi helyzetének megváltozásához is hozzájárultak, tehetõs aradi polgárrá vált. Szántay
háztulajdonosként bekerült az elsõ húsz legtöbb adót fizetõ polgár
közé. Így nem választottként, hanem virilistaként (jelentõs
nagyságú adót fizetõ polgárként) került be a városi Törvényhatóságba.
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Az evangélikus-lutheránus templom

A Szántay-palota

Testvérével, Bélával közösen vásárolták meg a Batthyány
(Episcopiei) és Széchenyi (Horea) utca sarkán álló földszintes
épületet. Azt a házat lebontották, s arra a saroktelekre tervezte
egyik legszebb szecessziós épületét Szántay Lajos, melyet az aradiak
a mai napig az õ nevével illetnek. A két részletben (1906 és
1911) felépített háromszintes bérpalota 115 helyiséget foglal
magába, érdekessége az, hogy az alagsor kétszintes. Az utcafrontra
nyíló alagsori üzlethelyiségek és mûhelyek szintje alá egy
pinceszintet is tervezett az udvar egész területe alá. Ennek az
épületnek a falára helyezték 2011-ben, halála 50. évfordulóján a
város elismerését jelentõ márvány emléktáblát.
Az egyik legbravúrosabb tervezése a Bohus-palota volt,
tekintve a telek formáját, illetve az épület multifunkcionalitását
(bérház, bank, üzletek, filmszínház, mûterem). Ennek az épületnek
a födémei (a városban elsõként) nem gerendából, hanem betonból
készültek.

A kiemelkedõ fontosságú épületek mellett egész sor kisebb
épület tervét dolgozta ki munkatársaival közösen. Szántay ugyanis
tervezõirodájában nagyszámú gárdát foglalkoztatott: mûépítészeket, mérnököket, építõmestereket, rajzolókat. A könyvben fellehetõ
lajstromból (részben) kiderül, munkatársaival, beosztottjaival egy
idõben hány épületen is dolgoztak. Ezek a kis munkaközösségek
egyidõben kiviteleztek és terveztek eklektikus vagy szecessziós
stílusú épületeket, a megrendelõ óhajának megfelelõen.
Az elsõ világháborúval véget értek a „boldog békeidõk”. A
háború alatt jelentõsen csökkent az építési megrendelések száma.
Családi házak még csak-csak épültek, a tulajdonosok néhány
átalakítást is végrehajtottak, de nagyobb épületeket nem terveztettek. A Szántay család is a korábbi megtakarításokból élt.
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A Kohn-palota

A családfõt kora miatt nem sorozták be a hadseregbe, nem
volt frontszolgálaton. 1918-ban, amikor a front szétesett, s az
országban megkezdõdtek a fosztogatások, Aradon is megalakult
a polgárõrség, amelynek Szántay Lajos hadnagyi rangban volt
tagja. Ott folytatott tevékenységérõl semmi közelebbit nem tudunk. 1919-ben a Kölcsey Egyesület alelnökének választották
meg.
Az egységes román nemzeti állam megalakulását, vagyis az
impériumváltást követõen, sok tízezer „optánshoz” hasonlóan,
lehetõsége nyílt választania a román vagy magyar állampolgárság
között. Tekintetbe véve a szülõvárosában megszerzett renoméját,
a családjának itt kialakított anyagi biztonságot, Szántay az elõbbit
választotta. A román állampolgársághoz szükséges okiratot,
(Certificat de naþionalitate) csak 1926-ban írta alá az akkori
polgármester, ªtefan Angel. (Lényegében ez az irat román állam
szemfényvesztése, hiszen nem a címben szereplõ nemzetiséget,
hanem állampolgárságot igazolja! Az ilyen dokumentumok alapján az országban minden más nemzetiségût románnak nyilvánítottak.) Ettõl az idõponttól a hivatalos iratokban keresztneve
Ludovic-ként szerepel. Ennek az iratnak a birtokában kapta meg
õ és családja tagjai a román állampolgárságot, amely nélkül
bármikor kiutasíthatták volna az országból.
A szakmai képzését elismerõ dokumentumért még hosszabb
ideig kilincselt a bukaresti hatóságoknál. Beadványaira csak 1933ban jött meg a válasz, amikor a Kultusz- és Mûvészeti Minisztérium Oktatási Alminisztériumának államtitkára (Ministru secretar
de stat la Departamentul Instruciunii al Cultelor ºi Artelor)
92 125/1933. július 7-i határozata értelmében Szántay Lajost
elismerik oklevél nélküli mûépítésznek. A határozatot a Monitorul
Oficial (Hivatalos Közlöny) 1933. augusztus 12-i, 184. számában
tették közzé.
Mûépítészi elismerésének késése, valamint a lecsökkent
megrendelések miatt munkája kevesebb lett, de anyagi gondjai
nem voltak. Igaz, olyan nagy épületek, bérházak, paloták tervei,
mint a korábbiak nem kerültek ki kezébõl, de munkája mindig
akadt. Elsõsorban gazdasági létesítmények tervezésével bízták meg.
Az említett idézett lajstromban az 1920–1930-as években a
következõ kivitelezett terveket sorolja fel.
1. 1921-ben a Termény- és áruraktár RT. részére egy hétemeletes, összesen ezer vagon árú és mezõgazdasági termék
befogadására alkalmas raktár felépítését;
2. A Textilipar RT. Részére 1922–1923-ban vasbetonszerkezetes, 4000 négyzetméteres szövödét, fonodát, nyomódát
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(imprimériát), fehérítõüzemet, valamint egy háromemeletes házat
munkások számára;
3. Arad-Gáj-Csálában 1926-ban gépházat, õrlõmalmot, víztornyot, magtárat, sertésólakat kifutóval, fürdõvel, csatornázással,
valamint villaszerû földszintes irodát;
4. Andrényi Károly és fia RT. részére Aradon három
különálló, emeletes vasbeton szerkezetû, 2000 négyzetméter
területû raktárat vasárunak;
1925-ben a református egyházközségtõl kapott egy szép
megrendelést: imateremmel és lelkészi hivatallal bõvíteni a 19.
század közepén épült templomot.
A belvárosi református lelkészi hivatal tulajdonában van
egy füzet, amely a két világháború közötti minden adományozónak saját kézírásával beírt összegû, az egyházközség, a templom
javára tett adományait tartalmazza. Ebben Szántay Lajos egy
nemes gesztusú 5000 lejes adománnyal szerepel. Összehasonlításként: az adományozók többsége 500–1000 lejt jegyzett.
Folyamatos mûépítészeti és építõmérnöki munkájának,
valamint az 1933-ban a román állam által is elismert mûépítészi
státusának köszönhetõen, a Mûépítészek Testülete 3-as számú
igazolványának tulajdonosa immár fontos szakmai elismerésben
is részesült. 1934-ben levelet kapott a román kultuszminiszter,
D. Gusti, valamint az 1932-ben megalakult Romániai Építészek
Testületének dékánja, Ciortan építész aláírásával, amelyben
elküldik a testületbe felvett aradi építészek névsorát, s tudatják:
kinevezik az Építészek Testülete megyei elnökének.
Szántay Lajos két világháború közötti tevékenységének csúcsát
az ITA (késõbb UTA) kolónia megtervezése jelentette. A Neuman
báró család megbízásából 1935-ben egy lakónegyedet tervezett a
textilgyár alkalmazottainak (tisztviselõknek és karbantartó munkásoknak), az üzemek tulajdonában lévõ, a gyár közvetlen szomszédságában található tágas területen. A lakónegyedhez 2–3 szobás
komfortos lakásokat magába foglaló két- és háromszintes épületek,
valamint egy orvosi rendelõ és egy óvodaépület tartozott. Hogy
elkerülje az egyhangúságot, legfeljebb két-két épület homlokzatát
tervezte egyformára, a házak között jelentõs nagyságú teret hagyott
a zöldövezetnek.
Tudomásunk szerint utolsó megvalósított tervét 1937-ben
kivitelezte, Zih József feljebbviteli bírósági tanácsnok megbízásából, az újaradi úti akkor épülgetõ villanegyedben. A földszintes
(négy lépcsõ vezetett a bejárathoz) négyszobás, összkomfortos,
cselédszobás villa belsejét Szántay Bauhaus-stílusúra tervezte,
három szobát egybe lehetett nyitni négyszárnyas üveges ajtókkal.
Az épületnek kertre nyíló kis terasza is volt.
Arra, hogy a két világháború között Szántay Lajos (a Philharmónia Egyesület zenekarát leszámítva) részt vett volna az
aradi közéletben, konkrét bizonyítékok nincsenek. De hogy
népszerû volt, arra igazolásként részletet közlünk abból a tréfás
okiratból, amelyet 1940-ben az aradi iparosoktól kapott. Ez
alkalomból egy középkori céhirathoz hasonló iratot szerkesztettek
(17–18. századi archaikus, latin kifejezésekkel kevert magyar
nyelven és helyesírással), amelyben az „Iparos Mesterek Baráttya”
címet adományozták neki. Íme egy részlet:
„Mi magunk, mint az Iparos Mestereknek õsi czéhbeli
Szabállyok és Traditiok szerént való legfõbb Reprezentáriussai
Istennek nevében idvezeljük ezen legkisebbik Petsétünkkel ellátott
diploma érdemes Olvasóját és hírül aggyuk Mindenkinek, kiket
illet, hogy SZÁNTAY LAJOS Testvérünket legjobb hitünk és
Tudomásunk szerint, valamint a Reánk ruházott hatalmunknál
fogva az Iparos Mesterek Baráttya Titulus viselésére feljogosítánk,
Õt ezen megtisztelõ nevezettel örök Üdõkre ellátván.” Az oklevél
1940. február 3-án kelt.
A második világháborút még átvészelte a család a tulajdonukban lévõ épület bérleti díjaiból, de az 1946-os inflációt
már nem. Eladták a bérpalotát, de az elképesztõ nagyságú
infláció a család minden tartalékát felemésztette. Maradtak az
Aulich Lajos (Rusu ªirianu) utcai épülettel, s benne a saját
lakásukkal.

Az 1948-as államosítást követõen a mûépítész és családjának
anyagi helyzete teljesen ellehetetlenedett, semmilyen jövedelme
nem maradt. A szomszédok, ismerõsök szóbeli közlése alapján
tudjuk, hogy a mûépítész többször fordult segélyért a helyi
hatóságokhoz, de mint volt „kizsákmányolót” minden alkalommal elutasították.
Jellemzõ a kommunista hatóságok embertelenségére az a
feljegyzés, amelyet a Szántay hagyatékban õriztek meg. A fél
füzetlapon lévõ szöveg a kommunista diktatúrában kiszolgáltatott,
megalázott ember panasza. „1952. I. 14-én Baciu házgondnoknõ
elvitette az irodai kétajtós kifogástalan tressoros acél cassámat,
azon ürüggyel, hogy a vas az állam tulajdonát képezi. Ez nem
igaz, csak az ócskavas az államé, azért is fizet 100 kgként 2
banit.
A cassát a lakáshivatali káderes részére vitték el, Szent László
u. I. emelet, gr. Porcia házba. A kulcsok számai:
1. nyomó kulcs 283740 a középsõ zár részére,
2. az alsó és felsõ zár hosszú kulcsa: 029850,
3. a belsõ tressor kulcsa: 6840 számú.
!A kulcsok másodpéldányai nálam vannak! Szántay”
Az írást abban a reményben készítette, hogy egyszer majd
jogorvoslásra is sor került, s akkor legyen bizonyítéka arra, hogy
a kommunista kiskirálynak számító káderes (most humánerõforrás-szakembernek, menedzsernek nevezik) számára szemrebbenés nélkül eltulajdonított, minden hivatalos papír nélkül
elrekvirált páncéltrezor kinek a jogos tulajdona.
A megyei múzeumban évtizedek óta szomorú emlékként
mesélgették azt a történetet, amelyet Aneta Felicia Oarcea tanulmányában is felidéz. E szerint az 1950-es években egy szerény
idõs férfi az intézmény kapusától rendkívül udvariasan kérte,
hogy megtekinthesse a Kultúrpalota padlását. A kérdésre, hogy
õ kicsoda, nagyon halkan válaszolta: – Én vagyok a tervezõ.

Különben Szántay Lajos a legnagyobb nyomorban is megõrizte tartását, mindig úri emberként öltözve, legtöbbször
csokornyakkendõvel fogadott mindenkit.
Molnár Károly református lelkésszel csak franciául beszélgetett. Vendégeinek sokat mesélt munkáiról, szeretettel beszélt az
általa tervezett épületekrõl, illetve a kirándulásairól, elsõsorban
egyiptomi útjáról.
Óriási lelki csapást jelentett számára az éhségsztrájkba
belehalt nagyobbik leánya, Anna, majd rövid idõ múlva felesége
elvesztése.
Családjából kisebbik leánya, Terézia élte túl. Õ a jóakaratú
ismerõsöknek, barátoknak köszönhetõen munkahelyhez jutott
az OCL Alimentara állami kereskedelmi vállalatnál. Nem ment
férjhez. Anyagi helyzete arra kényszerítette, hogy a Rusu ªirianu
utcai lakást feladja, s átköltözzön a Tököli (Catedralei) tér 9. sz.
ingatlanba, egy kisebb lakásba. Õ adta el apja hagyatékát a
megyei múzeumnak. Hetvenéves korában, 1985. május 12-én
halt meg. A 14-ei temetést a belvárosi római katolikus pap
celebrálta, s az õt ápoló román Nicolae család intézte, így került
át a sírkert az õ tulajdonukba. A még megmaradt hagyaték a
család dokumentumaival együtt eltûnt.
Terézia elhunytával Aradon kihalt a Szántay család. Emléküket az idõsebb aradiak, valamint a kiváló mûépítész által
tervezett épületek õrzik.
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EMÕDI TAMÁS

A BEREI REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS FALKÉPE
Az Érmellék északi szélén, Nagykárolytól (Carei) 10 km-re
fekvõ, mára Csomaközzel összenõtt falu az Árpád-korban a
Kaplony nemzetség Károly körül kialakult birtoktestéhez tartozott,
adatoltan 1204 óta, késõbb a nemzetség családágai mellett
szereztek benne részeket a Darahiak és a Csák nembeliek is. A
Kaplonyokat õsfoglaló nemzetségnek tekintik, akik itt – ha esetleg
nem is a honfoglalást követõen – legkésõbb a 11. század végén
megtelepedtek, Bere egyik legrégebbi oklevelesen igazolható
birtokuk. A pápai tizedjegyzékeket megelõzõen tehát már legalább
egy évszázaddal kellett épülnie templomnak a településen. 1332–
1334-ben a szatmári fõesperességhez tartozó egyház Simon nevû
lelkésze a megyében a legkisebb összegeket fizetõk közé tartozott.
1338-ban a Gutkeled nembeli Balkányi János felesége és a Csák
nembeli Terebesi Miklós közötti egyezségben szerepel a falu
Szentlélek titulusú egyháza, melynek kegyúri joga utóbbit illette
meg, majd 1428-ban ismét, ezúttal egy pápai supplicatioban.
Az újkorban teljesen újjáépített templomáról csak a közelmúltban derült ki, hogy középkori falakat is õriz. A téglalap
alaprajzú hajóból, négyzetes déli hajóbõvítménybõl és nyugati
toronyból álló téglaépületnek alig egy negyednyi részét képezi az
a két falszakasz, melyrõl a 2010-ben végzett falkutatás derítette
ki, hogy egy román kori hajó két hosszanti falából maradt meg.
A homlokzatok falmezõit cementes lábazat, lizénák, felül
pedig utóbbiakkal egy síkban levõ, vízszintes vakolatszalag
keretelik, fõpárkány nincs. A középkori eredetre a homlokzatokon
jelen állapotban semmi nem utal, bár elképzelhetõ, hogy a déli
oldal, a torony és a déli hajóbõvítmény közé esõ szakaszában,
a két nyugati lizéna román kori faltagolás maradványát képezi,
mintegy kivetítve a belsõ térszerkezetet. A rendkívül kisméretû
középkori templom a 18. század elején már szûknek bizonyult
a református gyülekezet számára, ezért 1733-ban a keleti részeket
lebontva a hajót meghosszabbították, és a protestáns térszükségleteknek megfelelõen egységes, tagolatlan belterûvé alakították,
majd 1830-ban tovább bõvítették egy tágas, a templommal azonos
magasságú déli toldaléktérrel. Ugyanekkor emelhették a klasszicizáló homlokzatú tornyot, melynek áldozatul esett a teljesen újjáépített nyugati hajófal, valószínûleg a középkori karzattal együtt.
Ma a templom nyugati végében fakarzat áll, amelynek északi
harmadában elsõ látásra furcsának tûnõ jelenségeket regisztrálhatunk: a karzatalj teljes szélességét egy 50 cm magas falazott
padka foglalja el, errõl indul egy újabb kori támasztófal takarásában a fa csigalépcsõ, melynek fordulója az északi falban kialakított, ferde lezárású bemélyített fülkeként jelentkezik.
1993-ban, a templombelsõben végzett tatarozás alkalmával,
a nyugati karzat mellvédje és a szomszédos ablak között egy
Köpönyeges Máriát ábrázoló freskó került elõ. Bemutatása helyett
farostlemezzel takarták el, amire rámeszeltek. Ezt 1999-ben
eltávolították, majd 2002-ben Lángi József restaurátor megtisztította a kép felületét, és kisebb állagmegõrzõ beavatkozást végzett.
2010 tavaszán Kiss Loránd folytatta a falképrestaurátori kutatást,
feltárva az északi fal teljes középkori felületét és a korábbi fölött egy
nagyobb méretû Krisztus Színeváltozása ábrázolás fragmentumait.
További, a déli oldalra is kiterjedõ falszövet vizsgálatok
vetettek fényt a középkori falakra és a nyugati rész térelrendezésére. Északon a falképet is hordó román kori vakolat maradványait mindkét oldalon csorbázatok határolják: az ablak mellett
az egykori diadalívé, a másikon a falakkal egykorú karzaté. Itt
az újkori köpenyezések mögött egy, a fal vastagságában kialakított
lépcsõfeljáró maradványai kerültek elõ, melyet tekintve, hogy a
70 cm-es fal nem fogadhatta magába a teljes lépcsõszélességet (ez
33 cm-re mélyül bele), úgy képeztek ki, hogy legalább a fele

beugrott a hajó terébe. Bejáratát egy keskeny, félkörívesen záródó,
fülkeszerû beugrás készíti elõ. Megmaradtak a nyugati irányban
lépcsõsen, 26 cm-es szakaszokkal emelkedõ, hevederekkel kiképzett
boltozatának lenyomatai és az északnyugati sarok pihenõje fölötti,
harántirányú donga néhány téglája.
A déli oldalon 2,3 m magasságban bukkantak elõ a középkori
karzat nyugat felé enyhén lejtõ dongavállának maradványai,
meglepetésre azonban az ívindítás tégláinak szögébõl egy
maximálisan 60 cm széles (szegmensíves áthidalás esetén sem
sokkal szélesebb), boltozott falszoros szerkeszthetõ ki. A 2,2 m
széles karzat emeletét egy félkörívesen záródó, rézsûs bélletû,
utólag befalazott ablak világította meg, tõle keletre csorbázat
jelezte, hogy a hajó felé a karzatot fal zárta le egykor. Ez alatt
a karzataljban nem volt heveder, a donga tehát közvetlenül nyílt
a hajótérbe, viszont éppen a fal vonalában került elõ a déli kapu
jobb oldali, lépcsõsen szûkülõ béllete és ívindítása. Itt egy
szabálytalan vonal mentén, 1,9–2,5 m-re a nyugati faltól véget is
ért a középkori hajó déli falának maradéka. A falcsatlakozások
takarásában levõ csorbázatokból az is kikövetkeztethetõ volt,
hogy a középkori hajó nyugati fala nagyjából ugyanoda esett,
ahol ma áll a 19. századi fal.
Mindezen megfigyelésekbõl egy meglehetõsen rendhagyó
elrendezésû nyugati tér képe bontakozik ki. A földszinten a déli
oldal keskeny dongaboltozatos árkádja és az északi oldal maximum 90–95 cm-nyi széles lépcsõfeljárója, illetve ezek belsõ
támaszai közé elvileg beleszerkeszthetõ egy 1,8–2,4 m nyitású,
központi térszakasz, nagyjából a templomhajó szimmetriatengelyébe, a karzatalj szerkezeti sémája tehát két keskeny szélsõ
falszoros által közrefogott szélesebb árkádból állhatott. Az árkád
mögött síkfödém, (él)keresztboltozat vagy donga egyaránt
elképzelhetõ, rajtuk a karzat járószintjének eléréséhez pedig a
rekonstruálható lépcsõfeljárónak be kellett fordulnia a nyugati
falnál és még két vagy három lépcsõfoknyit kellett emelkednie
dél felé. A karzat északi csorbázatának formájából ítélve a
lépcsõfeljáró indítását magába foglaló faltömb kelet felé enyhén
kiugrott a karzat falsíkjából.
Ez a félig zárt és persze többféle emeleti nyílásrendszert és
boltozati megoldást megengedõ nyugati karzatelrendezés még
többfajta felsõ lezárást tesz lehetõvé tornyos változatban is, de
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a nyugati fal elbontása végleg kihúzta a talajt bármiféle biztosabb
tömegrekonstrukció alól. Az általunk javasolt elméleti rekonstrukciót tehát csak az alapozások szintjén tudná megerõsíteni egy
régészeti feltárás, melynek további feladata elsõsorban a szentély
alakjának meghatározása.
Összegezve: a templom, kis mérete ellenére, igen tagolt belsõ
terû volt, melyben különös hangsúlyt kapott a nyugati rész; a
rendelkezésre álló 5,9 m hosszúságnak a 2/5-ét foglalja el,
maximális redukcióját képezve egy komplex nyugati karzatos
elrendezés szerkezetének; a falazott és boltozott karzatfeljáró
kialakításának igénye pedig az építtetõ részérõl egyértelmûen
sugallja a karzat számára lényeges funkcióját. Ezzel összefüggésben
aligha véletlen, hogy a templomba belépõ számára az északi
falon feltáruló Transfiguratio-kép a húsvéti ünnepkört vezeti be.
A nyugati karzat a húsvéti liturgia helyszíne is, az ideiglenes
szentségõrzés helye, és ha a karzatalj szûkebb – gyakorlatilag
használhatatlan – tereinek funkcióját latolgatjuk, megoldásként
kínálkozik a Sírbatétel szertartásánál használt Úrkoporsó elhelyezésének gondolata.

A középkori nyugati képzõmûvészetben viszonylag ritka,
kifejezetten bizánci témájú ábrázolás, a Transfiguratio Domini
(hazai példái: koronázási palást – 11. század; Õraljaboldogfalva,
református templom északi hajófal – 14. század eleje), azt a
momentumot örökíti meg, amikor nem sokkal a keresztre feszítés
elõtt Jézus felvitt hármat az apostolok közül – Pétert, Jánost és
Jakabot – egy magas hegyre, és „szemük láttára elváltozott: arca
fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És
íme, megjelent elõttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal.” Az
egyházi hagyomány szerint a három kiváltságos tanítvány elõtt
a galileai Tábor hegye az isteni ragyogástól történõ megdicsõülés
színtere, ahol a törvényt megtestesítõ Mózesen és a prófétákat
képviselõ Illésen keresztül – akik számára Isten már kinyilatkoztatta magát –, Jézusban kiteljesedve az Ószövetség teofániái jelennek meg.
Noha a keleti egyházban már a 6. század óta a tizenkét
nagy ünnep közé tartozott, legkorábbi, kialakult kompozíciójú
ábrázolása pedig 565 körüli (ugyanez válik a képrombolást követõ
közép bizánci periódusban általánosan elfogadottá), a latinban
csak az ezredfordulót röviddel megelõzõen kezdték számon
tartani, hivatalossá pedig csupán 1456-ban vált. A képtípus
hagyományossá érlelõdött formái mégis mindkét egyházmûvészetben a 14. század elejéig nagyjából azonosak. A
mandorlában álló, fénynyalábokat kibocsátó Krisztust a vele
társalgó Mózes és Illés fogják közre (néha õket is körülöleli a
nagyméretû dicsfény), mindhármuk alatt hegycsúcs emelkedik
(ritkábban felhõk lebegnek), lábaiknál pedig a három apostol
többnyire a fénytõl megrémülten ereszkedik térdre, oráns pozícióba, meggörnyedve siet el vagy fekszik.
A nyugat-európai falfestészetben jóval ritkább a téma megjelenítése; a változatok közt vannak a bizánci elõképektõl csupán
stilárisan különbözõk (Köln, St. Maria in Lyskirchen – 1250
körül) és az ikonográfia kompozíciós kötöttségeitõl fellazultabbak
is (Schwarzrheindorf – 1150 körül; Gurk, Bischofskapelle –
1260–1270-es évek).
Berében csak a képmezõ felsõ felébõl maradtak részletek –
az apostolokból semmi –, megfosztva a kutatást attól, hogy a
tanítványok ábrázolásában általában tetten érhetõ markánsabb

gesztuskülönbségek alapján tehessen árnyaltabb értékítéletet az
ikonográfiai és stiláris jellemvonásokról. Ráadásul hiányzik
Krisztus, valamint a próféták feje is. Ami értékelhetõ a falképen,
az jól tükrözi a képhagyomány évszázadokra iránymutató erejét,
és épp ezért szorosabb keltezésre is alkalmatlan: Krisztus tunica
talarisának formája, a jobb térd alatt megtörõ, vállra visszavetett
és hátul lelógó palliumának redõvetése pontosan ugyanilyen – és
mindkettõ fehér – a legkorábbi ismert közép bizánci miniatúrán,
és idézhetõk a példák a késõbbiekbõl is.
Szinte állandó vonása az Úr Színeváltozása ábrázolásoknak
az a kevés töredékes elem is, amely a jobbján álló Mózesbõl még
kivehetõ: elõrehajló feje és az aktív kommunikáció jeleként
felemelt bal keze.
Ritka, egyszerûsítõ megoldás a hegyeket sommásan
érzékeltetõ három, ívelt kontúrú színes háttérfolt, közülük a bal
oldalinak kissé rendhagyó módon Mózes nem a tetején áll, hanem
az oldalában (Illés esetében ez nem állapítható meg egyértelmûen).
A képtípus kevés individualizált eleme között vannak a
mandorlából kisugárzó fénynyalábok. A sínai-hegyi Szent Katalinkolostor apszisboltozatán megjelenõ, prototípusnak számító
mozaikon a teofániát, Krisztus isteni természetét és az Atyaistent
szimbolizáló fénysugarak nyolcas száma többrétegû jelentést
hordoz, ám a késõbbiekben ennek a legelterjedtebb formának
egyéb variánsai is születtek a sugarak irányainak és számának
függvényében. Közös bennük, hogy majdnem mindig tengelyszimmetrikusak, ezért nehezen érthetõ a berei megoldás, ahol a
mandorla középpontjából vízszintesen sem indulnak fénysugarak,
csupán egy lefele és egy ferdén jobb oldalra. Arra gondolhatnánk,
hogy mivel a sugarak szimbolikusan mindig a tanítványok felé
irányulók, azok esetünkben ennek megfelelõen voltak csoportosítva: egyik oldalt a Jézushoz szóló Péter, akit gyakran ábrázolnak élettelibbnek, felemelkedve, lent pedig – és erre csak
néhány nyugati példát ismerünk – a szorosan egymás alatt
térdeplõ másik két apostol. A képnek ez a sajnos bizonyíthatatlan
aszimmetrikus jellege lenne az egyetlen nem bizánci eleme.
Bere elsõ kifestõje a bizánci téma jó ismerõje volt, de a
falkép stílushelyzetét és korát igen nehéz meghatározni. Ha az
ikonográfiai párhuzamok stiláris aspektusát vizsgáljuk, nem mutat
különösebb rokonságot egyik földrajzilag hozzá legközelebb esõ
Transfiguratio-val sem, a Zackenstil kiemelkedõ emlékét képviselõ
gurki kápolnabelivel és a 14. század eleji italo-bizánci stílus
legjelesebb hazai példájaként ismert õraljaboldogfalvival sem.
Ahogy a bizánci tradícióval különbözõ környezetekben és
idõpontokban kontaminált emlékek különösen a keletrõl eredõ
képtípusok esetében kötõdhetnek szoros szálakkal egymáshoz,
nem meglepõ, hogy az említetteknél közelebbinek tûnnek olyan
– amúgy egymástól távol esõ – emlékek, mint a Le Puy en Velay-i
elõcsarnok (13. század eleje), a makedóniai Nerezi Panteleontemplomának (1164) vagy San Cesario di Lecce János evangélista
templomának (1329 után) Úr Színeváltozás-képe. Ami még
Berében sajátos, az a Transfiguratio különállósága, ugyanis mind
nyugaton, mind a közép bizánci emlékeken ciklusok részeként
szerepel, Ó- és Újtestamentumi sorozatban, Krisztus életének
narratívájában, a Passió bevezetésében vagy egyéb kontextusokban.
Erre a korai freskóra a Zsigmond-korban egy keretbe foglalt
Köpönyeges Madonnát festettek. Nem tudjuk, hogy milyen
ikonográfiai program részeként, esetleg devóciós képként. Több
kisebb hiány mellett bal alsó harmada hiányzik, de hagyományos,
szimmetrikus kompozíciójának minden eleme egyértelmûen
leolvasható: a kék háttér elõtt álló, imára kulcsolt kezû Máriát
két repülõ angyal koronázza meg, szétnyitott vörös, patrondíszes
köpenyét kétoldalt egy-egy nagyobb angyal tartja. Alatta a zöld
ruhája köré tömörülõ menedékkeresõk népes tömegébõl imádkozó
férfiak és nõk aprólékos gonddal, de könnyed mozdulatokkal
megrajzolt típusarcai látszanak ki. Festõjük a nagyobb formákat
esetlenebbül kezeli, mint a részleteket, de összességében mûve jó
arányú, rajta a segítõ angyalok szerepe nagyobb, mint általában
az azonos témájú képeknél.
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A NAGYKÁROLYI KÁROLYIAK CÍMEREI
Bevezetõ a címertanba

A bárói címer

Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a történelemtudomány
segédtudományához, a heraldikához, vagyis a címertanhoz, nézzük
meg hogyan is épül, milyen részekbõl áll össze egy címer.
A címerek síkban ábrázolt színes jelvények, térbeli ábrázolás
csak az újabb korban jelent meg és vált elfogadottá. Egy címer
három fõ részbõl tevõdik össze: a pajzs, a sisak a sisakdísszel és
a takaró vagy foszlány. Ezek közül a pajzs elengedhetetlen része
a címernek, e nélkül nincs címer. A pajzs sok esetben mesteralakokkal, mint fonal, pólya, pajzsmezõkre oszlik. A pajzsot
vagy a pajzsmezõket címerképek tölthetik ki. A pajzsra támaszkodik a sisak, mely többnyire lovagi fejpáncél. Két oldalt a
címert stilizált növényi indák, levelek övezik.

A pajzson jobbra tekintõ karvaly, mely jobb lábát felemelve,
karmai közt egy vérzõ szívet szorít, a pajzs szélére köralakban,
mint telamon egy sárkánygyík tapad, mely a pajzs tetején saját
farkába harap.
IV. Mihály felesége, Segnyey Borbála hat utóddal bõvíti a
családot, akik közül Lászlót emeljük ki, aki Sennyey Erzsébetet
veszi nõül. Tíz gyermekük született, akik nagy része leány, így
Sándor (1668. március 20. Olcsvaapáti – 1743. szeptember 8.
Erdõd) és két fiútestvére Mihály és István éltetik tovább a családfát. Báró Károlyi Sándor a Barkóczy családba nõsülve, Krisztina
kisasszonyt kéri és kapja hitvestársul, akivel a nagykárolyi várban
rendezik be otthonukat. Sándor a kuruc szabadságharc kiemelkedõ
alakja lett, õ köti meg a császáriakkal a szatmári békét. A háború
békés lezárásának elismeréseként III. Károlytól 1712. április 5-én
grófi méltóságot és címer kiegészítést nyert. Vele indul el a
Károlyiak grófi ága. A bárói ág viszont pár évtized után kihalt.
Ezeket a házasságokat azért emeljük ki, mert ezen írás heraldikai
részéhez ismernünk szükséges a Károlyi-családba került címeres
nemes családokat.

A Károlyiak címereinek eredete
A Károlyiak eredete a Tiszántúlra telepedett Kaplony-nemzetségben gyökerezik, melynek legegyértelmübb bizonyítéka a
nemzetségi címer címerállatának, a karvalynak a Károlyi-címerben
való jelenléte. A címerkép akár évszázadokra visszamenõleg is
elárulja a családok közös gyökereit. Így van ez a Kaplony-nemzetségbõl leszármazott öt családnál is, mint a Bagossy, Csomaközy,
Károlyi, Vaday és Vetéssy családoknál. Az utóbbi családból
származó Vetéssy Albert veszprémi püspök (1410–1486) címerében
is karvaly adja a címerképet, de ott van a püspök idejében épült
vetési református templom falán lévõ táblán is, mely, mintegy
bizonyítja a Károlyiakkal való vérségi kapcsolatot.

A grófi címer
A rangemelés a bárói címer kiegészítését tette lehetõvé, így
született meg az a grófi címer, mely egyesíti magába a Károlyiakkal rokon Thurzó, Barkóczy, Koháry, Sennyey, Perényi és Segnyey
családok címerképeit, valamint az õsi nemzetségi címerbõl
született bárói címert.

A nemzetségi címer
A Kaplony-nemzetség címerének eredetére vonatkozó pontos
adatok nincsennek, de azt tudjuk, hogy Magyarországon a 13.
században jelent meg a címerhasználat. A vérségi alapon nemzetséggé szervezõdött családok az õsiség, az összetartozás erõsítésére
címert használtak okirataikban, tulajdonaik, földjeik mezsgyéjének
jelölésére, harci eszközeiken.
A Kaplony-nemzetség címere jellegzetes nemzetségi címer:
jobbra döntött csatapajzs kék mezejében nyitott szárnyú karvaly
(a karvaly a harcias férfiak jelképmadara). A pajzs felsõ szögletére
egy meghajtott oklevél támaszkodik, mögötte a takarót egy belül
arany, kívül kék hullámos lepel alkotja.

A módosított nemzetségi címer
A késõbbi századokban a karvalyt oldalra fordították, mely
jobb lábával egy szívet markol. Ilyen címerképe volt Károlyi
Zsuzsannának, melyet férje, Bethlen Gábor a fejedelemség címerébe is bevett. Zsuzsanna és húga, Katalin hamar árvaságra jutva,
Károlyi III. Mihály nagykárolyi udvarában annak feleségére,
Perényi Erzsébet gondjaira voltak bízva. Ekkor már a Károlyiak
az új hitnek, a reformációnak a hívei voltak és hithû életet éltek.
Zsuzsanna Bethlen Gábor, Katalin Bethlen István feleségeként
lett Erdély fejedelemasszonya és példás életükkel vonultak be a
nagyasszonyok sorába. Az árván maradt lányok nevelése mellett
Erzsébet asszony négy gyermeket adott a családnak, akik közül
az elsõ szülött a Mihály (1585–1620) nevet kapta. Mint felnõtt
ifjú hadi cselekedeteiért, a királyi udvarban tett hû szolgálataiért,
valamint a katolikus hitre való visszatérésért 1605. december 11én II. Mátyás királytól bárói rangot és címeres adománylevelet
nyert. Vele indul el a Károlyiak bárói ága.

Károlyi Sándor grófi címere a kaplonyi kriptában

Az U alakú, lekerekített talpú domborpajzs vörös fonallal
négy mezõre oszlik. A pajzstalp két mezeje közé piramis alakban
egy ötödik mezõ ékelõdik. Ezek a mezõk adnak helyet a rokoni
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címerképeknek. A harmadik és negyedik mezõben a feleség,
Barkóczy Krisztina családjának címerképei kaptak helyet, a második mezõt a gróf édesanyja, Sennyey Erzsébet családjának a
címerképe foglalja el. Az elsõ mezõ a Thurzó címerbõl kölcsönözte a címerképet. A jobb oldali sisakdísz a Koháryak címerképébõl született. (Károlyi Sándort régi barátság fûzte a grófi
rangot nyert Koháry Istvánhoz, aki mint politikus, hadvezér,
országbíró, költõ a család legkiemelkedõbb tagja volt. Károlyi
felesége révén rokonságba is került a Koháryakkal, mivel Krisztina
asszony Koháry István unokahúga volt.) A középsõ sisakdíszt a
Segnyeyek címerképe adja, melyet Segnyey Miklós bárói rangra
emelésekor kapott., Bocskai István erdélyi fejedelemtõl 1606ban. Ezt örökölve vitte Segnyey Borbála IV. Mihállyal kötött
házassága révén a Károlyi-családba, akik Sándor gróf nagyszülei
voltak. A szívpajzsot a bárói címer tölti ki.
A pajzsot 11 gyöngyszemes korona fedi, mely tulajdonképpen
a hercegi rangnak felel meg, de III. Károly ezzel is elismerését
akarta kifejezni Károlyi Sándor iránt.
A címert két oldalt telamonként hátra tekintõ oroszlánok
támasztják.

Hol lelhetõk fel a Károlyi-címerek
A címert, mint az egyén és családjának jelképét a Károlyiak
építményein, temetkezési helyein egyaránt megtaláljuk, így a
Károlyi-kastély hátsó tornyán a bárói címert, a pesti, a fóti, a
mácsai kastélyon térbeli ábrázolásban a grófi címert. A nagykárolyi kastély belsõ terében címer díszíti az átrium kandallóját,
az egyik cserépkályhát, a falon ott láthatjuk Károlyi József 1803ban készült halotti címerét.

A grófi címer a nagykárolyi várkastély kápolnájának
színes ablakán

A Károlyiak bárói címere a nagykárolyi várkastélyon

De ott találjuk a temetkezési helyen, a kaplonyi kriptában
síkban és térben ábrázolva. A falon kép alakjában látható Károlyi
Gyula és Pálffy Géraldine grófnõ egyesített címere, Károlyi Ferenc
érckoporsójának végén vörösréz öntvény formában, a bejáratnál
fából faragva a bárói címert. A Károlyi István (1797–1881) által
építtetett fóti templom altemplomában lévõ családi kriptának
falán síkban ábrázolva jelenik meg a grófi címer.
(Elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én.)

PARTIUM

9. OLDAL

DUKRÉT GÉZA

XIX. PARTIUMI HONISMERETI KONFERENCIA
2013. szeptember 6–8. között szervezte meg a Partiumi és
Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság XIX. Honismereti
konferenciáját, Nagykárolyban.
Az ünnepélyes megnyitót a Károlyi-kastélyban tartották. A
Szózat eléneklése után ökumenikus áhítatot tartott Csûry István,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Illyés
Csaba, a római katolikus egyház nagykárolyi fõesperese. A résztvevõket köszöntötte: Dukrét Géza, a PBMET elnöke, Kovács
Jenõ, Nagykároly polgármestere, Domkó Szilvia, a Kolozsvári
Fõkonzulátus konzulja, Riedl Rudolf, a Szatmár Megyei Tanács
alelnöke, Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség
elnöke, Kiss Endre-József, a Kazinczy Ferenc Társaság titkára,
Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány
elnöke, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédõk Szövetségének elnöke,
Gaál György, a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság elnöke,
Wanek Ferenc, az Erdélyi Múzem-Egyesület nevében. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Kovács Sándor, Szabolcs-SzatmárBereg megye alelnöke. Ezt követte Dukrét Géza ünnepi beszámolója a társaság húszéves tevékenységérõl.
Az idei Fényes Elek-díjakat a következõk kapták: Nagy
Magdolna, Nagyváradról és Kovács Jenõ, Nagykároly polgármestere. A húszéves évforduló alkalmából díszoklevelet kaptak
azok, akik kiváló eredményt értek el a helytörténeti kutatásban,
valamint az alapítótagok és azok, akik több mint 15 éve hûséges
tagjai a társaságnak.
A délelõtt folyamán elhangzott még két elõadás: Németi
János helyi történész ismertette Nagykároly történelmét, Hágó
Nándor muzeológus a Károlyi-családról és a Károlyi-kastélyról
értekezett. Ezt követõen a polgármester állófogadást adott a kastély
egyik oldaltermében.
A konferencia a református egyház gyülekezeti termében
folytatódott. A regisztráció alkalmával kiosztottuk az erre az
alkalomra készült, Megmaradásunkért, a PBMET két évtizede
címû évkönyvünket. Délután a következõ elõadások hangzottak
el: Starmüller Géza (Kolozsvár) Nagykároly és környéke egykoron
címen bemutatta a vidék kialakulásának középkori történelmét.
Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti) ismertette a nagykárolyi
Károlyiak címereit, Filep Antal (Budapest) Cs. Sebestyén Károly,
bánsági születésû néprajztudós arcképvázlatát nyújtotta át. Ezután
városnézés következett Németi János és Hágó Nándor vezetésével.
Másnap a következõ elõadások hangzottak el: Az elsõ csoportban egyházi mûemlékeinket ismertették: Ujj János (Arad):
Az Újaradi Római Katolikus Egyház és templom története, dr.
Jancsó Árpád (Temesvár): A temesvári belvárosi zsinagóga
története, Pásztai Ottó (Nagyvárad): Pálos örökség a nagyváradi
premontrei templomban. A szerzõ betegsége miatt Szebeni Lajos
olvasta fel. Ezt követõen nagy személyiségeink életútjainak
ismertetése következett: Gaál György (Kolozsvár) Kelemen Lajos
életérõl és munkásságáról, Tácsi Erika (Temesvár) Ormós
Zsigmond jellemrajzáról értekezett. Dr. Vajda Sándor (Borosjenõ)
az 1848–1849-es szabadságharcban kitûnt nõket mutatta be, akik
tettekkel bizonyították hûségüket hazájuk iránt. Matekovits
Mihály (Arad), a háromszáztíz éve Aradon, a közjó szolgálatában
álló minoritákat ismertette. Deák József (Borossebes) egy Arad
megyei nemesi család történetét mutatta be. Halász Péter (Gyimesközéplok) a kétszáz esztendeje született Petrás Incze Jánosról
küldött egy ismertetõt, amelyet, betegsége miatt, DebreczeniDroppán Béla olvasott fel. Wanek Ferenc (Kolozsvár) Halaváts
Gyula geológus régészeti és építészettörténeti munkásságát,
Dánielisz Endre (Nagyszalonta) Sinka István költõ, író életútját,
Nagy Béla (Élesd) Teleki Sándor kalandos életútját ismertette.

A Károlyi-kastély

Délután Szendrõ Dénes (Isaszeg) Dózsa György isaszegi
emlékezetét, Vallasek István (Kolozsvár) Grand Miklós buziási
néptanító és méhész munkásságát ismertette. Az elõadások két
érdekes néprajzi ismertetõvel zárultak: Lázár Katalin (Budapest)
Szentek és királyok a magyar népi játékokban címen énekszámokkal tarkított bemutatót tartott, Kovács Rozália (Érmihályfalva)
pedig videofilmen keresztül ismertette az érmihályfalvi betlehemes
játékokat.
A konferencia közgyûléssel zárult, amelyen megbeszélték az
aktuális problémákat, átadták a tagsági könyveket az új tagoknak.
Vasárnap szakmai kirándulásra indultak, Bara István (Szatmárnémeti) vezetésével, amelyen megtekintették a környék
mûemlék templomait. Elõször koszorút helyeztek el Kismajtényban, az 1711-es szatmári béke emlékmûvénél, majd kuruc nótákat
énekeltek. Nagymajtényban meglátogatták a római katolikus
templomot, Királydarócon, Érszentkirályon a református, Tasnádon a református és a római katolikus templomot. Szõdemeteren
megkoszorúzták a Kölcsey-emlékhelyet, végül megtekintették
Szilágypéren a református templomot.
A konferenciát a Bethlen Gábor Alapítvány, Nagykároly
Polgármesteri Hivatala, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatta.
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HÚSZÉVES A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI
MÛEMLÉKVÉDÕ ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG
Húsz év már komoly idõszaknak számít egy civil szervezet
életében. Elértük az érettség szintjét, amely mérlegkészítéshez
kötelez. Így dióhéjban ismertetni szeretném egyesületünk legfontosabb tevékenységeit.
Egyesületünket 1993-ban alapítottuk, 12 alapító taggal. 2006ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi
Római Katolikus Püspökség égisze alatt mûködött, mint Bizottság, egyesületi státusban. 2007. március 13-án lett a bíróságon
bejegyezve, mint önálló jogi személy, megõrizve a folytonosságot.
A társaság létszáma állandóan változott. A húsz év alatt
208-an voltak tagok, amelybõl 26-an elhunytak. Jelenleg 114
munkatárssal rendelkezünk: történészek, néprajzosok, tanárok,
orvosok, lelkipásztorok, mûemlékes szakemberek, honismereti
nevelõk. 13 Arad-, 60 Bihar-, 3 Kolozs-, 2 Máramaros-, 9 Szatmár-, 5 Szilágy-, 11 Temes megyébõl, 1 Gyimesközéplokról, 1
Segesvárról és 9 Magyarországról.
Legfontosabb tevékenységünk a helytörténeti kutatómunka,
amely szoros kapcsolatban van a mûemlékvédelemmel. Feladatunk
a kistérségek és az egyes települések történetének kutatása és
közzététele, mûemlékeinek felmérése, ismertetése és védelme.
A kutatómunka és a felmérõ programok eredményeinek
ismertetése évente két rendezvényen történik: márciusban a
Partiumi Honismereti Találkozón, és szeptemberben a háromnapos Partiumi Honismereti Konferencián. Minden évben elõre
meghatározzuk a kutatás témáját. De ez csak a fõtéma, ezek
mellett megjelennek mindig az elõzõ kutatási programok témái
is, mert többen vannak, akiknek egy meghatározott kutatási
területük van, vagy csak egy tájegységben kutatnak.
A Partiumi Honismereti Konferencia immár hagyományos
és elismert mind belföldön, mind külföldön. Átlagosan 80 ember
vesz részt, a Partiumból, a Bánságból, Kolozsvárról, Magyarországról. Vándorkonferencia, hogy bekapcsoljuk a különbözõ
vidékeket a közös kutatómunkába. A konferencia helytörténeti
kutatómunkánk és mûemlékvédõ tevékenységünk legmagasabb
fóruma. Ekkor tartjuk az évi közgyûlést is, ekkor osztjuk ki a
Fényes Elek-díjakat azoknak, akik kimagasló munkát fejtettek ki
a helytörténeti kutatómunkában és az egyesületi élet szervezésében.
Eddig tizennyolc konferenciát szerveztünk. Az idei, a 19. konferencia fõ témái: A Partium és a Bánság egyházi mûemlékei,
Nagy személyiségeink emlékezete, Kollektív értékek folytonossága
– hagyományaink.
E rendezvényeken elhangzó tanulmányokat, dolgozatokat
igyekszünk közzétenni. A rövidebb anyagokat idõszakos honismereti lapunk, a Partium ismerteti. A nagyobb méretû anyagokat
a Partiumi füzetek könyvsorozatában tesszük közzé.
Honismereti lapunk 1994. április 14-én indult el Partium
néven. Könyvkiadásunk megkezdése elõtt, idõszakos lapunk
évente 2–3 számban, majd 1997 után egy-egy szám jelent meg,
négyszáz példányban. Fõbb rovatai: történelem, helytörténet,
mûemlékeink, mûemlékvédelem, mûvelõdéstörténet, néprajz–
népismeret, képzõmûvészet, személyiségeink, tájleírás, hírek–
események.
Könyvkiadásunk 1997-ben indult el, Partiumi füzetek néven,
a Partium és a Bánság helytörténetének, mûemlékeinek, népszokásainak ismertetésére. A sorozat célja a helytörténeti kutatásban
fellelhetõ hatalmas fehér foltok eltüntetése, mûemlékeink
megismerése és védelme. Kritériummá vált a levéltári anyagok
felhasználása, valamint az oral history módszerének alkalmazása.
1997-tõl napjainkig 74 kötet jelent meg. 1998–2002 között 18

könyv, de elég nehéz körülmények között. Az eladásból bejövõ
pénzbõl nyomtattuk ki a soronlevõ köteteket. Ez volt a hõskor.
2003-tól kezdve a Bihar Megyei Tanács támogatja könyvkiadásunkat, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete javaslatára. A
támogatás pályázat útján történik. Eddig megjelent 16 falumonográfia, 19 történelmi és néprajzi jellegû kötet, 18
mûemlékekkel foglalkozó, 11 nagy személyiségeinkrõl, négy kötet
temetõinkrõl, öt iskolatörténet. Még kiadtunk sorozaton kívül
tizenöt kötetet, ebbõl ötöt a Jubileumi Rákóczi Évek sorozatában.
A sorozat szerkesztõje Dukrét Géza, beíró Farkas Piroska, szöveggondozó Mihálka Magdolna. Könyveink az elején a református
egyház Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában készültek, majd
az Europrint nyomdában. Néhány éve a Litera Print nyomdában
készülnek, amely egyesületünk tagjainak, a Voiticsek házaspárnak
a tulajdona. Nyugodtan állíthatjuk, hogy e könyvkiadás egyesületünk sikersorozata. Köteteink általában 350–500 példányszámban
jelennek meg, a rendelkezésünkre álló anyagi alapok függvényében.
Szokássá vált, hogy az egyesület tagjai minden kötetbõl kapnak
egy-egy tiszteletpéldányt. Ugyanakkor eljuttatjuk minden jelentõs
könyvtárba. Az utóbbi években e kötetek felhasználása alapján
szervezték meg a középiskolák helytörténeti vetélkedõit.
Az ifjúság bevonására 1992–2005 között 13 honismereti
tábort szerveztünk, amelynek keretében délelõtt állagmegõrzõ
munkálatokat végeztünk, délutánonként honismereti elõadásokat
tartottunk a környék földrajzáról, történelmérõl, népi hagyományairól, irodalmáról.
Jelentõs eredménynek könyvelhetjük el, hogy egyesületünk
23 emléktáblát készíttetett és avatott fel. Mivel ezek nagyon
fontosak nemzeti önazonosságunk megerõsítésében, ezért fontosnak tartom ezek felsorolását:
1992-ben: a fenesi Bélavár falán.
1993-ban: Réven, a Zichy-barlang feltárásának 90. évfordulója
alkalmából. Szentjobbon, a Szent Jobb tiszteletére, közösen
Tempfli József megyés püspökkel, valamint Sólyomkõvárának
falán.
1994-ben: Réven, Márton Gabriella, Ady elsõ váradi szerelme
emlékére, Kulcsár Andor lelkipásztor tiszteletére. Nagyváradon
Biró József mûvészettörténész és festõmûvész, Érsemjénben Fráter
Loránd, a nótáskapitány tiszteletére.
1995-ben: megfogalmaztuk és megcsináltattuk a vártemplomban elhelyezett Szent László-emléktáblát.
1997-ben: Nagyváradon K. Nagy Sándor író, jogász, a helytörténeti kutatás úttörõje tiszteletére. A tábla felerõsítésére majd
késõbb került sor. Aradon emléktáblát avattunk Lóczy Lajos
földrajztudós tiszteletére.
2001-ben: Csokalyon Fényes Elek földrajztudós tiszteletére,
halálának 125. évfordulója alkalmából.
2002-ben: Gálospetriben emléktáblát, emlékszobát avattunk
Sass Kálmán mártír lelkész tiszteletére.
2003-ban: Réven Karl Handl, a barlang felfedezõjének tiszteletére, közösen a Pro Rév egyesülettel.
2005-ben: Érköbölkúton ifj. Gyalókay Lajos a Biharmegyei
Régészeti és Történelmi Egylet alapító tagja és titkára, Zsibón,
II. Rákóczi Ferenc tiszteletére, a zsibói csata emlékére.
2006-ban: Érmihályfalván Zelk Zoltán költõ emlékére.
2007-ben: Erdõhegyen (Kisjenõ – Arad megye), dr. Balogh
Ernõ egyetemi tanár, Nagyváradon Hegyesi Márton, az 1848–49es szabadságharc kutatója tiszteletére, közösen a Határon Túli
Magyar Emlékhelyekért Alapítvánnyal.
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2008-ban: Érmihályfalván Kuthy Lajos író tiszteletére, közösen a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvánnyal.
2009-ben: Biharfélegyházán és Micskén Jakó Zsigmond
akadémikus tiszteletére, közösen az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel.
2011-ben: Micskén Miskolczy Károly, nemzetõr, országgyûlési
képviselõ tiszteletére.
De ezek mellett aradi tagtársaink számos emléktáblát avattak
a Csiky Gergely Iskolaközpontban. Emléktáblákat és más
emlékjeleket avattak Szatmár- és Szilágy megyében is. Minden
megyében állagmegõrzõ tevékenységeket szerveztünk, fõleg
emlékjeleinknél, temetõinknél. Ugyanakkor, minden évben számos
emlékülést, koszorúzási ünnepséget és könyvbemutatót szerveztünk. Felsorolni is nehéz lenne.
Fontos megvalósításunk volt a honlapunk elkészítése, amelyet
immár bárki megtekinthet a világhálón, a www.pbmet.ro címen.
Sokrétû tevékenységeink elismeréseként egyesületünk és egyes
tagjaink számos kitüntetést kaptak. Így egyesületünk megkapta
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a Pro Partium-díjat, a Podmaniczky-díjat és a Kós Károly Állami
Díjat. Ezek mellett számos díszoklevelet, amelyeket most nem
sorolok fel.
Egyesületünk 2001-ben megalapította a Fényes Elek-díjat,
amelyet azok kapnak, akik kimagasló eredményt értek el a
helytörténeti kutatómunkában, történelmi örökségünk megóvásában, a honismereti nevelésben. 2005-tõl olyan személyiségeknek
is ítéltük oda, akik saját településükön példamutató módon
végezték hagyományõrzõ tevékenységüket, mint Balázsi József
Érsemjén polgármestere, Hasas János, a Pro Rév Egyesület elnöke,
Bognár Levente Arad alpolgármestere, Kovács Zoltán Érmihályfalva polgármestere, Gellért Gyula, bihardiószegi lelkipásztor,
Flóris János, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány
alapító elnöke, Isaszegrõl, Sándor Tivadar arad-gáji római
katolikus plébános.
Természetesen ezt az eredményt csak közösen tudtuk elérni.
Ezért szeretném most megköszönni minden tagtársamnak önzetlen, odaadó tevékenységét.

LAUDATIO
Nagy Magdolna tiszteletére
Nagy-Gaál Magdolna 1934. július 18-án született Zilahon.
Iskoláit szülõvárosában végezte. A Tanítóképzõt 1952-ben fejezte
be. Két évet tanított Szilágygörcsönyben és Zilahon, mint tornatanárnõ. Iskolás kora óta versenyszerûen sportolt, több sportágban
is. 1954-ben Nagyváradra került, mint kosárlabdázó, a Flamura
Roºie A-divíziós csapatba. Az akkori Dobrogeanu Gherea
cipõgyárban dolgozott, ahol késõbb mint ellenõr mûködött.
1961-ben férjhez ment, két gyermeke és három unokája van.
1990 januárja óta tagja az RMDSZ-nek, majd a rogériuszi
körzet pénztárosa és könyvelõje lett, mind a mai napig. Kiveszi
részét a körzet közösségi munkájából. Ennek elismeréseként 2013ban megkapta a Hûség-díjat.
1993 óta aktív tagja az Erdélyi Kárpát Egyesületnek. Számtalan kiránduláson vett részt, mind belföldön, mind külföldön.
1994 óta tagja a Tibor Ernõ Galériának. Mindegyik civil
szervezetnek végzi a könyvelését, díjmentesen. A Rogériuszi
Református Egyházközségben is tevékenykedik.

2008 óta tagja a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaságnak. De már évekkel elõtte besegített könyveink
eladásában. Évekkel beiratkozása elõtt egyesületünk pénzügyi
könyvelését végezte, teljesen díjmentesen. Azóta is követi egyesületünk minden tevékenységét, sokoldalú segítséget nyújtva. Minden nagyobb rendezvényen besegít a nyilvántartás összeállításában, könyvbemutatókon és más alkalmakkor is árusítja,
terjeszti azokat. Különbözõ rendezvényeken képviseli egyesületünket.
Sokoldalú és önzetlen adminisztratív tevékenyégét elismerve,
egyesületünk elnöksége nevében a Fényes Elek-díjat adom át,
további sikereket és jó egészséget kívánva.
Nagykároly, 2013. szeptember 6.
Dukrét Géza
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LAUDATIO
Kovács Jenõ tiszteletére
Kovács Jenõ 1957. január 1-jén született Felsõszilágyon. Az
elsõ négy osztályt a berendi iskolában végezte, majd átköltöztek
Szatmárudvariba, az V. osztályban román tagozaton tanult. A
középiskolát a Szatmárnémeti Faipari Líceumban folytatta, majd
tanulmányait 1988-ban, Brassóban fejezte be a Faipari Egyetemen.
Az egyetem elvégzése után rövid ideig dolgozott Szilágycsehben,
Szatmárnémetiben és végül a nagykárolyi Mobicrasna bútorgyárba került. Azóta Nagykárolyban él családjával, saját bevallása szerint „úgy érzem most már nagykárolyi vagyok”, persze
hosszú út vezetett idáig. Ma már boldog nagyapa, amire igen
büszke.
1992. december 31-én otthagyta a bútorgyárat, ami szerinte
hibás lépés volt, mert mint magánvállalkozó elég nehezen kezdte.
1996-ban csöppent bele a politikába, majd egy ma már nem
létezõ, ún. Új Demokrata Párt színeiben, polgármester lett
Nagykárolyban. Késõbb belépett az RMDSZ-be és az NDF-fel
közös listán még kétszer újraválasztották. Jelenleg az RMDSZ
választmányának az elnöke és a Belvárosi Református Egyház
fõgondnoka.
Kovács Jenõ polgármester pragmatikus ember, az EU Határokon Átívelõ Pályázatok révén a Polgármesteri Hivatal munkacsoportjával együttmûködve, sokat változtatott a város arculatán.
Bár nem tõsgyökeres nagykárolyi, ma igazi lokálpatrióta, a szó
nemes értelmében. Lassan a város gondjai mellett megismerte
annak múltját, hagyományait, kulturális értékeit, amelyeket
ápolni, védeni és menteni törekszik, hogy ezeket „unokáink is
láthassák”. Így valósulhatott meg a nagykárolyi gróf Károlyikastély restaurálása, a város régi központjának a felújítása, a
dendrológiai park rehabilitása, mindezekért sok méltatlan támadás
érte, egyesek nem riadtak vissza a gusztustalan falfirkáktól sem.
A régi városkép megõrzését valósítja meg az ún. Szarvas fogadó
felújításával, amely az 1880-as évektõl a város polgármesteri hivatala volt és most sok hányattatás után végül visszanyeri eredeti
fényét, rajta a Petõfi Sándor és Szedrey Júlia 1846. szeptember
8-i megismerkedésüknek emléktáblájával.

Nagykároly kicsi, de igen patinás város, amely az 1887-es
nagy tûzvész után szinte teljesen újjáépült és a korábbi monumentális épületekkel együtt igen hangulatos, jelentõs történelmi és
mûvelõdési múlttal rendelkezik. Mindezek megõrzésében és
felújításában nem kis szerepe van Kovács Jenõ polgármesternek,
hogy jól érezzék itt magukat az itt élõ városlakók.
Nagykároly, mint a régi Szatmár vármegye központja, ma
ismét a figyelem központjába került, és mint turisztikai látványosság, lassan a megye egyik ígéretes városává válik.
Ehhez a munkához kívánunk jó egészséget és kitartó munkabírást Kovács Jenõ polgármesternek.
Nagykároly, 2013. szeptember 6.
Németi János

Oklevelet kaptak
Díszoklevél a példamutató munkáért
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bara István
Fazekas Lóránd
Jancsó Árpád
Kupán Árpád
Pásztai Ottó
Puskel Péter
Ujj János
Wanek Ferenc

Díszoklevél az alapító tagoknak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dánielisz Endre
Dukrét Géza
Dukrét Aranka
Kiss Albert
Kiss László
Péter I. Zoltán

15 éve tagok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antal Béla
Balla Erzsébet
Bara Csaba-Sándor
Bara Eszter
Bara István-József
Bara Zoltán-István
Bessenyei István
Bokor Irén
Bordás István
Erdei János
Fazekas Lóránd
Farkas Piroska
Hitter Ferenc
Jancsó Árpád
Jósa Pioroska

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kiss Kálmán
Kordics Imre
Mihálka Magdolna
Mihálka Zoltán
Nagy Aranka
Nagy László
Nagy Anna-Mária
Németh Katalin
Pálkovács István
Pásztai Ottó
Puskel Péter
Sótanyi József
Tácsi Erika
Tóthpál Tamás
Újvárosi Tibor
Vajda Sándor
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NAGYKÁROLY ÉS KÖRNYÉKE EGYKORON
Erdély nyugati hegy- és dombvidékének az Alfölddel való
találkozása mentén a legrégebbi idõk óta kialakult egy természetes
árucserevonal, majd vásárvonal a két vidék, az Alföld és Erdély,
különbözõ jellegû termékei kínálata és cseréje révén. Ezen az
észak felõl dél felé végigvonuló, a településeket összekötõ igen
jelentõs kereskedelmi úton, a vásárvonalon, a középkorban
fejlõdtek ki a nagyobb városok Szatmár, Várad, Arad és Temesvár,
a kisebb városok sorában Károly is. Ezek helyét az Erdélybõl az
Alföldre lefutó folyók, a Szamos, Körös, Maros, Temes és a
patakok melletti utaknak a vásárvonallal való keresztezései is
meghatározták, mint Károly esetében a Kraszna és az Ér folyók.
A mostani Nagykároly egy kis város, az Erdély és az Alföld
közötti nagyobb városokat összekötõ vásárvonalon.
Szatmár középkori királyi vármegyéjének Károly központú
része Szabolcs, Bihar és az erdélyi Szolnok királyi vármegyék
között, az Alföld északkeleti részén terült el.
Nagykároly sík vidéken, az egykori Ecsedi-láp déli szélének
szomszédságában, a Kraszna és az Ér folyóvizek között terül el.
A város fejlõdéséhez hozzájárult az a meghatározó tényezõ is,
hogy több tájegység, az Érmellék, a Kraszna és a Szamos ártere,
a nyírségi homokvilág, az Ecsedi-láp találkozási vonalának
metszése közelében fekszik, majd a lecsapolt lápi földek rekordtermései.
Most pedig nézzük csak meg, hogy a 6. század után
közvetlenül a magyar honfoglalást megelõzõ idõszakban, hol és
milyen népek éltek Károly körzetében. Egy harcos keleti nép, az
avarok bevándorlása, 567–568-ban a gepidák – keleti germánok
– uralma végét jelentette. A szlávoknak a Balkán-félsziget felé
tartó elõrenyomulását, a keleti szláv népmozgást, a bizánci
hadsereg ellentámadásai 598 és 601 között erõsen lefékezték, így
kénytelenek voltak megtelepedni a Kárpát-medencében is. A
régészeti leletek bizonyítják, hogy az Érmihályfalva, Piskolt,
Pankota, Érszakácsi, Moigrád, Zilah, Szilágynagyfalu és Székelyhíd
környéki telepeken akkortájt korai avarok, szlávok, majd száz év
múltán késõ avarok is laktak. A domborzati szigetként kiemelkedõ
részek lakottak voltak már a honfoglalás elõtt is.
Csanálos és Mezõfény határában igen sok a nyírségi mozgó
futóhomok képzõdmény. Károly környékén az erdõk, az állandó
és idõszakos vízfelületek igen nagy területeket foglaltak el.
Tavasszal az apályok idején sem kerülik el a belvizek az alacsonyabban fekvõ területeket. A mocsarak, lápok és nádasok
között jelentõs helyet foglalt el a Szamos és fõleg a Kraszna
folyók áradásai táplálta Ecsedi-láp, amelynek vidéke a Szamostól
délre, a Kraszna folyó mindkét oldalán húzódott, egykor KözépEurópa legnagyobb összefüggõ mocsaras területe volt. Az 1861–
65 közötti aszályos idõszak legszárazabb évében, 1863-ban a láp
teljesen kiszáradt, majd miután újra megtelt vízzel, két részre
szakadt Kis-lápra és Nagy-lápra. Az Ecsedi-láp Romániához
tartozó egyharmad részén, a Nagy-láp mentén, Börvely, Kálmánd,
Kaplony, Domahida, Kismajtény, Szamosdob és Csengerbagos
települések fejlõdtek ki. Nagykárolytól délre, az Ér folyó mindkét
oldalán terül el az Érmellék-vidéke, Érmihályfalva, Létavértes,
Székelyhíd, Margitta és Tasnád települések közötti területen.
A régészeti leletegyüttesek fõleg az Érmelléken, a Nyírség
peremén, a Nagykárolyi-síkságon és az egykori Ecsedi-láp partján
sûrûsödnek. Az Ecsedi-láp magasabb kiemelkedõ szigetein és
fõleg a partjai és peremei mentén, az õskortól a középkori falvak
kialakulásáig terjedõdõ idõszak számos településére, temetõre,
magányos sírra, szórvány fémleletre és elrejtett kincsekre bukkantak a kutató régészek. Domahida határában bronz raktárleletet,
Kaplony és Kálmánd határában szórvány bronzleleteket, Csoma-

közön római kori települést, Gencs közelében kora avar sírt
tártak fel. A jelenlegi kutatás szintjén a Nagykároly közeli kora
avar települések igazában szláv–avar tanyák. Mezõfényen
honfoglalás kori 31 temetkezést és egy részben feldúlt és megsemmisült temetõrészt kutattak fel. Az ott talált állatfejes vagy sima
karperecek, az „S” végû hajkarikák, sodrott gyûrûk, üveggyöngyök
és Árpád-kori ezüst érmék alapján Bóna István régész a
temetkezéseket a 10–11. századba sorolta. Árpád-kori falvak
lehettek a vasadi Homokbánya területén, az érmihályfalvi Krizsánkertben, a piskolti református templom kertjében, valamint,
Csomaköz–Tökös, Bere–Kántor-tag, Mezõfény–Feketeszõlõ, Nagykároly–Bobáld, Kozárd és Szennyvíztisztító, Gencs–Vályogvetõ,
Börvely–Kraszna-part és Korán-tag, Kaplony–Királyföldek (Kúplóvár) és Kálmánd–Disznólegelõ területén.
A településtörténet tartozékai Kraszna és Valkó középkori
várai, a korai alapítású meszesi, szentjobbi és kaplonyi bencés
apátságok is, a sárvári monostor, valamint a Szent Márton tiszteletére épített kaplonyi monostor egy 1195-bõl származó oklevél
alapján feltételezett 1080-as alapítása (Károlyi 1728. 112.), és a
Kaplony nemzetségnek a királytól kapott birtokadományai is. A
bencés szerzetesek, akik Monte Cassino apátjának szabályzatát
(Regula) követték, monostoraikban apátot választottak maguk
közül, akit Krisztus helyettesekén tiszteltek, s akinek feltétlen
engedelmességet fogadtak. Az apátválasztásukat többnyire a
megyés püspök erõsítette meg.
Az ekkor már a függõségbe kerülõ szabadok, a természeti
gazdálkodás mellett már bizonyos speciális szolgáltatások teljesítésére is kötelezve voltak a törzsi-nemzetségi elõkelõk számára.
A szolgáltató nép tizedekbe, századokba szervezve, elöljárók
felügyelete mellett, számos szolgáltatáson kívül végezte a speciális
tevékenységét, a kenyérsütést, fuvarozást, ácsmunkát és más
egyebeket is. Önálló házzal és termelõeszközökkel rendelkeztek,
s önálló gazdálkodást folytattak. Személyükben nem voltak
szabadok, uruk elajándékozhatta õket. Ez a szolgáltatási rendszer
a királyi birtokok s a várispánságok eladományozásával, valamint
az árutermelés és a kereskedelem fellendülésével a 13. század
elején bomlásnak indult. A tatárjárás után a városi kézmûvesség
és a jogilag egységes jobbágyság megjelenésével le is zárult, a
szolgáltató nép nagy része a jobbágyság társadalmi osztályának
sorait gyarapította.
I. Nagy Károly Frank király (768–814) kontinensünk nyugati
felének keresztény államait egyesítve, létrehozta a német-római
császárságot, saját uralma alatt, a társuralkodó fia, Kis Pippin
pedig a Karoling-dinasztia névadója volt. I. Nagy Károly császár
(800–814) a nyugati világ számos tudósát és mûvészét hívta
udvarába, jelentõs irodalmi, tudományos és oktatási eredmények
folytán a középkori állameszme szempontjából a nyugati
kereszténység uralkodóinak, a nyugati keresztény egyház védõjének
mintaképe lett. Az avarok ellen 791–796 között folytatott hadjáratok révén az avar birodalmat megsemmisítették, annak területeivel a délkeleti õrgrófságokat bõvítette. Így ezután a mai Nagykároly városának környéke a honfoglalásig Avariához tartozott,
vagyis a német-római császárság AVA(RO)RUM-i õrgrófságának
részévé vált.
Károly környékén a honfoglaló magyarság gazdasági életformájának nem kínált kedvezõ feltételeket a Nyírség, az Ecsediláp, valamint a Szamos vízjárta síksága, inkább a rozsdabarna
erdõtalajú területeket szállták meg. A magasabb fekvésû homokterületeket és az alacsonyabb vízjárta vidékeket a 13. századig
alig telepítették be. A védelmi rendszerük erõsségét a birtokukba
vett bronzkori és vaskori földvárak, az átépített õsvárak, a
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gyepûrendszerük, a nagyfejedelmek idején épített nemzetségi várak
és erõdített helyek képezték. A tatárjárás idején bebizonyosodott,
hogy a védelmi rendszerük és az elavult földvárak védelmi jelentõsége megszûnt.
Károly térségébõl az Erdélybe vezetõ utak is stratégiai
fontosságúak voltak. Igen gazdag szakirodalma van az ÉszakErdélyben kitermelt só szállítása fontos útvonalainak is. A
szárazföldi utakon szekerekkel, fõképpen a Sóúton, valamint a
vízi utakon tutajokkal, a Szamoson és a Tiszán, egészen Szolnokig.
Nyugat felõl a tiszántúli részek Észak-Erdély felé esõ részének
Szolnok volt a kapuja, szláv neve sós helyet jelent. A Szamos és
a Sóút menti sókereskedések, a sólerakó és sóelosztó helyek,
mint a szalacsi és a szatmári, igen jelentõsek voltak. Kelet felõl
az észak-erdélyi Meszesi-kapun át vezetett az egyedüli, egész évben
szekerekkel is járható igen fontos út, a Sóút, amelyik majd a
Szilágyságon, és az Érmelléken át Nagykárolyon keresztül vezetett
a nagy mocsarak között Szolnok felé.
Kende vezér, a honfoglaló magyar vezérek egyike, népével a
mai Nyírség környékén telepedett le, vezéri szálláshelye Károly
szomszédságában, a mai Kaplony község melletti Királyföldeken
levõ ókori földvárban volt. A Kaplony–Királyföldek régészeti
lelõhely, bronzkori települését Báder Tibor, a Szatmári Múzeum
akkori igazgatója is kutatta (Tiberiu Bader: Epoca bronzului în
Nord-vestul Transilvaniei. Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã.
Bucureºti 1978). Ez a Kaplony–Királyföldek bronzkorban épült
kör alakú földvára a Kaplonyt Kálmánddal összekötõ mezõgazdasági út bal oldalán, de még Kaplony határában, közel a
Kraszna folyóhoz, annak bal partján, a hajdani Ecsedi-láp
délnyugati szélén található. A honfoglalás után, mint egy kisebb
nemzetségi földvár, a közeli Sárvárhoz hasonlóan, fontos védelmi
szerepeket tölthetett be a tatárjárásig, feltehetõen része volt a
Szabolcs várából kiinduló, Bihar váráig tartó, láp menti gyepûrendszernek.
Anonymus írt a honfoglaló vezérek között Kende vezérrõl
és ennek fiáról, Kurszánról. Kézai Simon krónikájában (1282–
1285) csak annyit ír, hogy az ötödik vezér, Kond, két fiát pedig
Kücsidnek és Kaplonynak hívták. A Kálti Márk által összefoglalt
Képes Krónika (1358) szerint Kund a negyedik kapitány volt, és
hogy fiai Kusid és Kaplony megkeresztelkedésük után építtettek
itt egy monostort, vagyis egy szerzetesközösség templomát és
házát. Tehát ez a nemzetségi alapítású monostor a vezéri szálláshely várán kívül, de annak közelében épült, Kaplony község
területén, a ferencesek jelenlegi temploma és kolostora helyén. A
nyugati, latin rítusú kolostorok esetében az a típus vált uralkodóvá, amelyben a közös szerzetesi helyiségeket magába foglaló
épülettömb, kis udvart körülvéve, a templom oldalához tapadt.
Ezt követõen a Budai Krónika (1473), Thuróczy János krónikája
(1488) és végül a Pozsonyi Krónika is megemlíti a monostort.
Biztosra vehetõ, hogy Kusid (Cusan, Kuszanisz) neve azonos az
Anonymus által Kende fiaként emlegetett Kurszánnal, de az
biztos, hogy nem õ volt a kaplonyi 11. századvégi monostorépítõ,
mert már 904-ben meghalt, hanem késõbbi leszármazottai, egy
másik Kusid és testvére Kaplony.
Szent István király (1001–1038), a magyar királyság megalapítója hozta létre az elsõ királyi vármegyéket, várispánságokat,
püspökségeket és érsekségeket, megkezdõdött a templomok építése
is. Egyik intézkedése szerint elegendõ célnak tekintette, hogy
minden tíz falunak legyen egy temploma. A latin rítusú nyugati
egyház szervezetét építette ki, de türelmet tanúsított a görög
rítusú keleti egyház és bazilita kolostorai iránt is. Szent István
mindkét rítusú egyháznak – a keletinek és a nyugatinak is –
egyaránt a szentje. Az Árpád-korban a bizánci rítusú monostorok
rendre megszûntek, a baziliták helyére bencések költöztek.
A környék Árpád-kori legrégebbi várai Kraszna és Valkó,
jelentõsebb települései Szatmár, királyi vármegye székhely és
várispánság, Szalacs, az észak-erdélyi só fontos lerakó és elosztó
helye a Sóúton. Kraszna, Szentjobb és a püspöki székhelyû Várad.
A királyi tized begyûjtésére is szolgáló udvarházak már Szent

István kora óta behálózták ezt a vidéket is. A Károly környéki
falvakban 16 udvarház épült az idõk során, ezek Csig, Kémer,
Szilágynagyfalu, Szilágyborzás, Ilosva, Szõcs, Szilágysomlyó,
Hadad, Sámson, Kusaly, Nagydoba, Haraklyán, Vaja, Szilágyszeg,
valamint a két legrégebbi Menyõ és Szilágyszentkirály. Középkori
fõúri építkezések voltak a késõbb kihalt Jakcsi-család hadadi
várán és templomán kívül épült Kusalyon udvarház, templom
és kolostor, Szilágynagyfaluban templom és kolostor, s Krasznán
is templom. A magyarkeceli középkori templom a már névleg is
ismert templomépítõ V. János testvér építkezései közül való. A
középkori templomok helységei a Kraszna folyó völgyében
Kraszna, Szilágysomlyó, Somlyóújlak, Doh, Ákos és Krasznacégény, míg a Berettyó folyó völgyében Szilágysomlyó és Ipp, a
két folyó közében pedig Tasnád.
A földmûvelõk állandó lakótelepei, a falvak, fõképpen folyóés állóvizek mellett fejlõdtek ki. Velük egy idõben jöttek létre a
szállások is kisebb vízfolyások és állóvizek mellett, vagy a vizektõl
távol. Ezek a laza szerkezetû, nagy kiterjedésû, nem végleges
lakóhelynek szánt szállások (latinul descensus) sorozatából álló
települések, falumagok. A kora Árpád-korban a szállásszerû
lakóhelyek számát növelték azok a földmûvelõ szolga-telepek –
praediumok –, amelyeket a nemzetségi nagycsaládi birtokok felosztása után, a nagy szétrajzás során, az egyes családtagok létesítettek. A magyar szállás szó átkerült több szláv nyelvbe, a
román, az oszmán-török és más nyelvekbe is. A 16. század közepén ortodox román templomos falvak voltak Bõsháza, Gyõrtelke,
Korond, Erked, Solymos, Görcsön és Náprád. Végül is nagyjából
a régészeti leletek és a korábbi települések közelében fejlõdtek ki
a késõbbi középkori falvak is.
A Vereckei-hágónál Batu kán vezetésével a tatárok fõserege
1241. március 12-én tönkreverte a Tomaj-nemzetségbeli Bánffyak
õse, Tomaj Dénes nádor seregét, majd továbbvonult és a Sajó
folyó menti Muhi-pusztán április 11-én elseperte IV. Béla király
hadseregét. Közben március végén Kádán vezetésével egy másik
tatár hadtest elfoglalta a Nagy-Szamos felsõ folyásánál a falakkal
és árkokkal nem védett Radna bányavárosát, az Árpád-kori
Magyarország igen jelentõs ezüst és arany bányáival, ispánját
pedig 600 német fegyveres bányásszal seregükbe fogadták. A
tatárok a Nagy-Szamos völgyében leereszkedve Észak-Erdély
városait, majd az Alföldön Szatmár és Károly környékét is
pusztítva feldúlták a Gut-Keled-nemzetség Sárvármonostorát is,
amelynek birtokaihoz tartozott az egykori Kálmánd falu is. A
sárvári monostort csupán 1250–1251-ben állíttatták helyre egy
távolabbi birtokuk eladásából. A tatárok gyújtották fel Károly
közelében a kaplonyi monostort is, 1241. április közepén.
A tatárdúlás idején a környék lakosai egy részének az Ecsediláp nyújtott menedéket. Kétféle láp volt. Az egyik az úszószigeteken kialakult 2–3 méter vastagságú keményláp, amin néha
szekérrel is lehetett járni, a másik a vékonyláp. Ismeretük igen
fontos volt az itt élõk számára, mert ha az ember vagy állat,
esetleg az ellenség harcosa, csak bokáig is belelépett a vékonylápba,
lassan rendre, egyre mélyebben, menthetetlenül belesüppedhetett,
ahonnan soha nem került ki, elnyelte a láp. A nádrengetegben
való bujkálás nemcsak az életben való maradást, hanem a megmaradást is jelentette, hiszen a láp a tatár visszavonulás után is
bõségesen szolgált élelemmel a környék lakosainak, míg az ország
más vidékein iszonyú volt az éhínség.
Miután a tatárok egy része ismét ezen a vidéken keresztül
távozott, a Kaplony-nemzetség tagjai legelõször a kaplonyi
monostort és annak templomát építtették újra. Ezt követõen a
Kaplony-nemzetségbeli Simon fiai, Péter és Eudus áttelepültek a
mai Nagykároly területére, megalapítva villa Karult. Ezzel megkezdõdött a Kaplony-nemzetség szétrajzása. A nemzetség tagjai
azonban a monostoron nem osztoztak, annak kegyuraságát a
különbözõ famíliák tagjai közösen vállalták magukra. A közös
kegyuraság alatt az újjáépített templom és monostor ismét
virágzásnak indult szerzetesházat is sejtetve. Egy 1479-ben kelt
oklevél szerint Kaplonyban még áll a nagy monostor, templomá-
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nak két tornyával. A reformáció után csak annyit tudunk róla,
hogy a török hódítás idején (1526–1689) majdnem teljes egészében
elpusztult és tönkrement.
Károly, majd Nagy-Károly városa és környéke, a középkori
Károly település megalakulása óta mindvégig a Károlyi család
birtoka volt a múlt századi államosításig. Károly település a
hajdani Kaplony nemzetség szatmári ágának birtoktestén épült.
A legkorábbi ismert oklevelek 1320-ban villa Karul, 1375-ben
possessio Nogkorwl néven említik Károlyt. Heti vásárokat
tartanak Károlyban 1347-ben, majd 1387-ben egy országos vásárt
is, 1396-ban már említik az Új Börvely és a Bobáld utcákat,
1428-ban a települést Nagy-Károlynak nevezik, 1470-ben fordul
elõ elõször a Vadai utca. Az 1480–1482 között épített régi
udvarház miatt a Szatmár vármegyei nemesség bepanaszolta az
építtetõ Károlyi Lancz Lászlót, hogy engedély nélkül erõsséget
emeltetett, mivel tartottak tõle, hogy abból vár lesz. A Mátyás
király (1458–1490) által indított vizsgálat végül azzal a megállapítással zárult, hogy Károlyi nem várat, hanem csak „kõházat”
építtetett magának és évente két országos vásárra adott engedélyt.
A török fenyegetés miatt ezt a birtokközpontot 1592-tõl, Károlyi
Mihály idejében, tovább erõsítették. A négyszögletû belsõudvaros
kõudvarház körül tágas cintermet hozott létre négyszögletû
alaprajzú, vizesárokkal körülfogott erõs kõfallal, melynek négy
sarkán ék alakú sarokbástyákat építtetett, valamint a kõfalon
belüli kapufolyosó két oldalán kapuvédõ épületeket. 1661-ben
hiába ostromolta a török, azt bevenni nem tudta, 1681-tõl
végvárként emlegették. II. Rákóczi Ferenc szívesen idõzött a
Károlyi-várban, amely a szabadságharc idején végig kuruc kézen
volt. Károlyi Sándor a szabadságharcban a kuruc seregek fõparancsnoka, majd a szatmári béke egyik elõkészítõje volt, Pálffy
János császári biztossal. A szabadságharc bukása után továbbra
is Károlyi-birtok maradt a vár és a város. Károlyi Sándor halála
után Károlyi József gróf a régi várat lebonttatta és annak helyén
és anyagából 1792–94 között kényelmesebb úrilakot, emeletes
várkastélyt építtetett uradalmi építésze, Joseph Bitthauser tervei
alapján. Ezt az épületet az 1832-es földrengés lakhatatlanná tette,
majd 1847-ben, Ybl Miklós építész tervei alapján állították helyre,
amelyet 1894-ben gróf Károlyi István romantikus építészeti
stílusban, héttornyú franciás lovagvárrá alakíttatott át, gótizáló
nyíláskeretekkel, homlokzati tagolóelemekkel, nagyszámú kovácsoltvas munkával díszítve az épületet. Az átalakításokat vezetõ
építész az addig a híres Fellner és Helmer cégnél dolgozó Meining
Artúr volt. A kastély belsõ udvarát jelzõ, két szintet átfogó
átriumának – nagy tükörtermének – vörös márvány díszlépcsõje
melletti márványba faragott olasz kandallójában a Károlyiak
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címere is kovácsoltvas munka, azt is az én dédnagyapám, Csizek
János, a Károlyi grófok kovácsmestere készítette. A kastély eredeti
bútorzatának a nagy része és a falburkolatok egy Kinczel nevû
helyi asztalos munkája, a jó ízléssel díszített lakatos munkák
mestere Õsz János volt.
A kastély parkját 1754-ben említették elõször. 1810-ben angol
stílusú parkként írnak róla a források, amelyben tavak, kõpadok,
virágtartók voltak és a kastély hajdani jelentõs gyûjteményének
értékes darabja egy 11. századi velencei kút kõbõl faragott kávája,
amelyet a kertbõl hoztak be és jelenleg a tükörteremben van
kiállítva.
A nemzetség szociológiai értelemben – latinul genus –, olyan
szociológiai értelemben vett primer csoport, amelynek összetartozás-tudata a közös õstõl való leszármazáson, vérközösségen
alapul. A nemzetség számontartása a föld birtoklása és öröklése
miatt volt fontos. A nemzetségek kultikus közösségeinek mitikus
õsei (totemei) vannak és elnevezésük – rendszerint –, ezzel függ
össze. A totemizmus arra a hitvilágra épül, miszerint az elhalt
kiváló õsnek a lelke, akire az adott közösség – nemzetség –
eredetét visszavezeti, beleköltözik egy, a neve vagy jeles tulajdonságai által ebbe a predesztinált állatba reinkarnálódik, vérével
táplálja õt és szándékai szerint cselekszik (például oroszlán, medve,
ragadozó madár stb.). A nagykárolyi Károlyi grófok totemállata
is ragadozó madár, a karvaly, ez szerepel a címerükben is, amit,
a Sárkány-rend örökkévalóságot jelzõ, saját farkába harapó
sárkánya vesz körül.
Végül röviden az ecsedi várról is szóljunk. Az idõközben
hatalmasra növekedett ecsedi uradalom, több majorságra osztva,
hat vármegyére terjedt ki. Hozzátartozott az ecsedi vár, három
város és 60 falu. A falvak többsége, Kálmánddal együtt Szatmár
vármegyében voltak. Az ecsedi vár volt a vidék, sõt az ország
egyik legjelentõsebb erõssége. A vár a láp négy szigetére épült és
hosszú ideig a vidék bevehetetlennek tûnõ erõssége lett. Bástyái
hatalmas cölöpökön állottak, melyek a vízben kõkeménységûvé
váltak, hogy megközelíthetetlen legyen. Télen szüntelenül vágták
körülötte a jeget, nyáron pedig hosszú kopjanyelekbe erõsített
tolva- és húzva metélõ kaszákkal vágták ugyanott a mocsári
növényzetet, mélyen a víz fenekén is, és azután hajókra rakva
kihordták a partra, hogy megégessék. A vár körül kialakult hatalmas birtok jobbágynépe a várat és annak urát szolgálta. Minden
egyes községben külön szerzõdés szabályozta az urasághoz való
viszonyt.
(Elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én.)
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MENTSÜK MEG MÚLTUNK EMLÉKEIT!
Mit gyûjtsünk, hogyan gyûjtsünk?
Mi az érték?
– Az oktatás, a tankönyvek hiányosságai miatt torz „értékrend” alakul ki;
– Történelem és múlt (hazám, népem, településem, iskolám,
családom, saját múltam értékeit kell megbecsülnöm, megõriznem);
– Megõrzésre érdemes érték mindenütt van (falun és városon,
minden családnál, minden személynél);
– Személyes értékeink (történeti, kegyeleti, érzelmi szempontok egyaránt számítanak);
– Nem csak a különleges, személyek, családok vonatkozásain
túlmutató értékek megõrzésére kell törekednünk!
Értékeink megõrzése
– Értékõrzõ intézmények: múzeumok, könyvtárak, levéltárak;
– Intézmények, hivatalok, kis- és nagyvállalkozások, ipari
kis-, közepes és nagyüzemek értékmegõrzési feladatai;
– Iskoláink értékei (iskolai gyûjtemények, iskolamúzeumok;
– Magángyûjtemény és közgyûjtemény (a megmaradás és
láthatóság kérdései);
– Értékeink a temetõkben;
– Épített örökségünk (épületek és lakóik, épületek egykori
rendeltetése (szerepe), épületek hasznosítása);
– Életrajzi gyûjtemények;
– „Hagyományos” életmód, életmódbeli változások dokumentálása, visszaemlékezések;
– Emberek és esetek (nevezetes esetek és a mindennapok,
humoros és tragikus „igaz történetek”).
Tárgyi értékeink
– Lakberendezési és használati tárgyaink megõrzése (kegyelet,
dísz és/vagy napi használat);
– Hagyományos építkezési formák megõrzése;
– Megõrzésre érdemes építmények és a „mûemléki” védelem;
– Épület és környezete, a településkép-településszerkezet
védelme.

Gyûjtési ötletek
Nyomtatványok:
– Újságok, folyóiratok, újság- és folyóiratcikk-kivágatok;
– Plakátok, hirdetmények;
– Röplapok, röpcédulák, reklámcédulák;
– Számlák, részvényjegyek;
– Mûsorfüzetek, meghívók, gyászjelentések;
– Belépõjegyek, közlekedési jegyek, bérletek;
– Igazolványok, tagkönyvek, cseléd- és katonakönyvek, igazolások;
– Általános (elemi) iskolai, középiskolai, fõiskolai és egyetemi,
különféle tanfolyamokkal kapcsolatos iratok, bizonyítványok stb.;
– Oklevelek;
– Névjegyek, névjegykártyák;
– Képeslapok, üdvözlõlapok;
– Könyvek, füzetek, brosúrák;
– Térképek.
Kéziratok:
– Naplók, naplószerû följegyzések (pl. naptárakban, kalendáriumokban, füzetekben);
– Emlékkönyvek;
– Iskolai füzetek, iskolai tevékenységgel kapcsolatos irományok;

– Gazdasági tevékenységgel (iparûzés, mezõgazdaság, közlekedés stb.) kapcsolatos feljegyzések, elszámolások, nyugták, pénztárkönyvek, adóívek stb.;
– Birtokjogi iratok (lakás, telek, szántóföld tulajdonjogára
vonatkozó okmányok);
– Birtokperek iratai;
– Végrendeletek;
– Vagyonleltárak, örökösödési leltárak, örökösödéssel kapcsolatos iratok;
– Kéziratos térképek, tervrajzok.
Képek, filmek:
– Képzõmûvészeti alkotások: festmények, grafikák, szobrok,
dombormûvek (különösen fontosak történeti szempontból az
emlékmûvek, illetve a tájképek, portrék, életképek).
– Fotók (tájképek, város- és faluképek, épületbelsõk-lakásbelsõk, családi képek, portrék, igazolványképek, katonaképek stb.).
– Mozgófilmek (kulturális, politikai, családi eseményekrõl
készült amatõr filmek, helyi stúdiók filmjei, archív filmek,
filmrészletek.
Testületek, intézmények, egyesületek iratai:
– Pártok, politikai és egyéb szervezetek, sport- és mûvelõdési
egyesületek, alkotókörök, dalkörök, népi tánccsoportok, szakkörök
mûködésével kapcsolatos irományok, nyomtatványok, tárgyi
emlékanyagok;
– Céhek, ipartestületek iratai, irományai, tárgyi emlékanyagok;
– Hangya Szövetkezetek (egyéb szövetkezetek), gazdakörök
tevékenységével kapcsolatos iratok;
– Mezõgazdasági termelõszövetkezetek, ipari szövetkezetek
iratai, irományai, tárgyi emlékanyagok;
– Iskolán-kívüli népmûveléssel kapcsolatos iratok, irományok, tárgyi emlékanyagok.
Városi, községi iratok, dokumentumok:
– A városok, községek iratanyagának 1944–1945 elõtti része
gyakorta hiányosan került be a levéltárakba, vagy nagyrészt
megsemmisült. De maradhattak meg töredékeik, magánszemélyek
birtokában. Próbáljuk kideríteni, hogyan, mikor, milyen mennyiségû iratanyag semmisült meg;
– A régi tisztségviselõk, tisztviselõk vagy leszármazottaik
adatokat szolgáltathatnak, olykor irományokat is megõriztek;
– Régi községi, városi pecsétek, pecsétnyomók, zászlók, egyéb
tárgyi anyagok.
Birtokos családok, uradalmak iratai, dokumentumai:
– Jelentõsebb birtokos családok történeti dokumentumai,
tárgyi emlékeinek összegyûjtése, visszaemlékezések gyûjtése.
Településtörténeti adattár:
– Utcanevek (névváltozatok) gyûjtése;
– Külterületek nevei;
– Életrajzi adattár (jelentõsebb személyiségek: birtokosok, papok,
tanítók, tanárok, mûvészek, vezetõk, képviselõk, iparosok stb.);
– Község, illetve város múltjával, jelenével kapcsolatos cikkek,
feldolgozások bibliográfiája.
Tárgyi gyûjtés:
– Lakások berendezése (bútorok, fûtõeszközök, szõnyegek,
függönyök, terítõk, falvédõk stb.);

PARTIUM

– Iparos mûhelyek felszerelése;
– Kereskedések, gyógyszertárak, éttermek, kocsmák, fodrászatok berendezése;
– Mezõgazdasági szerszámok;
– Egyenruhák és felszerelések (katonai, vasutas, tûzoltó,
rendõr, csendõr);
– Tárolóeszközök (pl. ládák, utazóládák, bõröndök, utazótáskák, hordók, kosarak, cserépedények, boros- és sörös palackok,
szikvizes, borvizes üvegek stb.);
– Fõzõ-sütõ edényféleségek, sütés-fõzés eszközei;
– Tálalóedények, evõeszközök;
– Ruházat (felnõtt és gyermek);
– Gyermekjátékok, felnõttek játékai.

Mélyek a gyökereink, múltunk megmentése
Az iskolai történelemtanítás az emberiség és az ország múltjának kiemelkedõ eseményeit és különleges értékeit ismerteti meg.
Ezekkel az értékekkel azonban a Kárpát-medencében élõ magyar
nem találkozik, sõt kicsi az esélye, hogy valaha is eredetiben
megláthassa. A világhírû helyszínek is távol esnek, csak keveseknek
adatik meg, hogy eljussanak oda legalább egyszer életük folyamán.
Miközben Az iskolában megismertetik a diákot olyan értékekkel, amelyekkel a hétköznapok folyamán sosem fog találkozni,
aközben semmi olyan dologra nem hívják föl a figyelmét, amellyel
viszont lépten-nyomon találkozhat. Tehát nem figyel föl rá, ha
a kezébe akad valami régi iromány, nyomtatvány, könyv vagy
fénykép, valamilyen érdekes régi tárgy vagy szerszám, és csak fél
füllel figyel oda, vagy még úgy sem, amikor az idõsebbek arról
beszélnek, hogy régen ez vagy az a dolog hogyan is volt, hogyan
vélekedtek róla, milyen eseményeket éltek át, s az sem érdekli,
hogy milyen emberek is voltak családjának, rokonságának tagjai,
vagy a régi ismeretségi körbe tartozók, akik már régóta nem is
élnek, akiket személyesen nem ismert, sõt a régi fényképekrõl
sem igen ismerné föl.
Ha megy a diák az utcán, nem érdekli, mert nem hívják föl
rá a figyelmet, hogy egy-egy régi házban kik is laktak, milyen
üzletek voltak valaha benne, melyik téren vagy utcában milyen
nevezetes vagy érdekes (szomorú vagy humoros) esemény történt.

Hogyan ismerkedjünk gyökereinkkel?
– Elõször a családunk, a rokonságunk tagjainak élettörténetét
ismerjük meg.
– Ki hol, mikor született, kik voltak a szülei, voltak-e és kik
a testvérei?
– Milyen iskolába járt, kik voltak a tanárai?

–
zik)?
–
–
–
–
–
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Hogyan választott hivatást, miért, hol dolgozott (dolgoMunkája során milyen fontosabb események történtek?
Kellemes és kellemetlen élmények, sikerek és csalódások;
A házasságkötés, a baráti kör megismerése is fontos;
Figyelmet érdemelnek a munkák és szórakozások;
Hogyan teltek a hétköznapok és az ünnepek?

Ismerkedjünk meg a saját lakásunkkal:
– Mikor épült, mióta lakunk benne?
– A berendezésnek (bútoroknak) az egyes tárgyait mikor
szerezte a család?
– Melyek a legrégebbiek? Melyek a legbecsesebbek? Miért?
– Fûzõdik-e egyes tárgyakhoz valami emlékezetes történet?
– Milyen a konyha, milyen ételeket kedvel a család és miért?
– Milyen emléktárgyak maradtak meg a családnál, mit tudunk róluk?
– Régi családi fényképek megismerése;
– Maradtak-e régi levelek, följegyzések, dokumentumok?
– Mekkora a családi könyvtár, milyen érdekesebb darabjai
vannak? Melyek a legbecsesebbek?
A szûkebb család után következhet a rokoni kör hasonló
megismerése:
– Hol lakik a rokonság? Mindenki ugyanazon a településen
él-e?
– Ha több helyen laknak, akkor hogyan és miért szóródott
szét?
– Honnan származik a család? Számon tartják-e a származási
helyet?
Településünk megismerése:
– Utcánk, a szûkebb környék (negyed), a beépített terület és
a tágabb határ megismerése
– Melyik kisebb tájegységhez tartozik településünk?
– A tájegység települései és nevezetességei;
– A nagyobb tájegység megismerése.

Gyökerek és érték
Ahány település, annyiféle. Van. Amelynek a tájképi környezete országos hírû, nevezetes turisztikai központ, a másik azokhoz
képest „jellegtelen”, nincsenek sem látványos természeti érdekességei, sem nagy értékû épületei, amelyeket nap, mint nap turistacsoportok csodálnak meg.
Van, akinek a családjában, rokonságában, baráti-ismeretségi
körében nevezetes tudósok, írók, mûvészek, vezetõk, sportolók
stb. egész sora található. A többség azonban ilyeneket nem tud
„fölmutatni”.
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Tudomásul kell vennünk, hogy szülõhelyét és szüleit, rokoni
körét senki sem választhatja meg. Azt kell elfogadnunk, ahová
születtünk. Attól nem lesz senki nagyobb és értékesebb ember,
mert nevezetes helyen született, vagy mert a rokoni, ismeretségi
körében „híres emberek” is találhatók.
Ugyanis: Nem a hely teszi az embert, hanem ember teszi a helyet!
A nevezetes emberek igen jelentõs része olyan családban
született, és olyan településen, amely addig nem számított
híresnek, ismertnek.
Olyan rokoni körbõl, ahol egyesek még írni-olvasni sem
tudnak, mégis kiemelkedhet egy mûvész, akire aztán fölfigyel az
egész világ, vagy híres tudós, vagy irigyelt sportoló. De igaz a
megfordítottja is: a híres emberek gyermekei nem feltétlenül
lesznek olyan kiemelkedõen tehetségesek, mint szüleik.
Tehát a gyökereinket sohasem szabad szégyellnünk. Mindenkinek részben az adottságain, részben a szorgalmán (no és
természetesen a szerencséjén is) múlik, mit ér el majd az életében.
Attól is függ, hogy õ vagy mások fölismerik-e (lehetõleg idejében),
hogy kinek-kinek miben mutatkozik meg leginkább a tehetsége,
s az idõk során kiderül, hogy mennyire lesz képes a meglévõ
tehetségét továbbfejleszteni.

A gyûjtemény
Falun és városon törekedjünk arra, hogy a hagyományos
épületeket lehetõleg külsõ formáját tekintve igyekezzünk eredeti
alakjában megõrizni, nem változtatva meg a tetõszerkezetet, a
nyílászárókat (ajtókat, ablakokat). Természetesen a belsõ térben
szükséges komfortosítás, korszerûsítés nem maradhat el. Amenynyire lehet, a hagyományos fûtõberendezéseket (kályha, kandalló)
tartsuk meg, illetve állítsuk vissza. Jó lenne, ha minél több
kemence is megmaradna a házban, vagy a házon kívül, a ház
mellett. Ha legalább olykor sütünk, fõzünk a kemencében, megtapasztalhatjuk, hogy milyen csodálatos ízeknek örvendhetünk!
Ha ki-ki széjjelnézve szûkebb és tágabb környezetében, megõrzésre méltó értékeket fedez föl, akkor fölmerül a kérdés: mit
tehet, mit tegyen, hogy az értékek megmaradjanak, s ne kallódjanak el.
Múltunk értékeibõl igyekezzünk minél többet megõrizni.
Amit lehet és érdemes, ne csak díszként tartsuk, hanem használjuk
is, lehetõleg természetesen a hagyományos módon, az eredeti
céljára. Természetesen könnyû ezt – mint elvet – kimondani, de
korántsem olyan egyszerû megvalósítani!
Az irományokat, kisebb-nagyobb tárgyakat igyekezzünk úgy
(olyan helyen) tárolni, ahol nem sérülnek meg.
Soha ne feledjük, hogy minden magángyûjtemény fokozottan
veszélyeztetett helyzetben van. Mert gyûjtõjének, gondozójának
életében bekövetkezõ váratlan (tragikus) események azt eredményezhetik, hogy az örökösei (ha van örökös) nem ismerik fel a
gyûjtemény értékét, és kidobják, megsemmisítik, szétosztogatják,
eladják stb. Tehát vagy megsemmisül, vagy szétszóródik a gyakran
pótolhatatlan értéket képviselõ anyag.
Éppen ezért jó és hasznos, ha egy-egy térség, illetve egy-egy
gyûjtési szakterület mûvelõi egymással szoros kapcsolatot tartanak,
hogyha (váratlan) események adódnak, idõben tehessenek valamit
egy-egy gyûjtemény megmentése, együtt tartása érdekében.
Egy-egy család (gyûjtõ) kollekciója általában nem éri el azt
a nagyságrendet, hogy önálló (sõt állandó) kiállításon mutathassa
be, s rendszeresen látogatókat is fogadhasson. A családi gyûjtemény tematikájának eleve határt szabnak a gyûjtött anyag méretei.
Nyilvánvaló, hogy levelezés, képeslapok, érmek egy kisebb
lakásban is tárolhatók, viszont egyenruhák, fegyverek, szerszámok,
egész mûhelyek és terjedelmes tárgyak elhelyezésére még viszonylag
nagyobb lakások is alkalmatlanok.
Diákok esetében nagy hagyományai vannak annak, hogy az
iskolának ajándékozzák a gyûjteményüket, vagy annak egyes
darabjait. 1945 elõtt a jelentõsebb középiskoláknak jelentõs muzeá-

lis gyûjteményük volt. Ilyen volt Erdélyben Nagyenyed, de
Kolozsvár, Nagyvárad, Székelyudvarhely, Marosvásárhely iskolái
sem szégyenkezhettek. A Felvidéken, a Délvidéken vagy Kárpátalján is találhattunk jelentõs iskolamúzeumokat, iskolai könyvtárakat, szertárakat.
1945 után, fõleg az államosítások következtében, a legtöbb
iskolamúzeum anyaga vagy szétszóródott, vagy megsemmisült
(határokon innen és túl).
Az elmúlt évtizedekben is próbálkoztak egyes iskolák
muzeális gyûjteményt létrehozni. A gondot az jelenti, hogy
ezeknek a fenntartása, gondozása meglehetõsen személy-függõ.
Sok múlik a mindenkori igazgatón, az iskola vezetésén, és azon,
hogy sikerül-e olyan tanárt (tanárokat) találni, akik szívügyüknek
tekintik a gyûjteményt: gondozzák, gyarapítják, láthatóvá teszik.
Bizonyos értelemben az iskolai gyûjtemények sorsa is aggodalomra
adhat okot. Sok oka lehet annak, ha egy-egy gyûjtemény csonkul,
szétszóródik, vagy megsemmisül.
A múzeumok, levéltárak és könyvtárak feladata is a múlt
emlékeinek gyûjtése. Ezek befogadják a felajánlott magángyûjteményeket, de általában nem tudják garantálni állandó bemutatásukat, még akkor sem, ha a gyûjtõ fölajánlja ingyenesen a
gyûjteményt befogadó épületet. Ha a gyûjtött anyag a közgyûjtemény raktárába kerül, akkor nagyon kicsi az esély arra (hacsak
nem egészen különleges értékrõl van szó), hogy több-kevesebb
rendszerességgel kiállításon látható legyen.
Az ideális az lenne, hogy minél több településen legyen
állandó épületben, állandó személyzettel rendelkezõ kiállító, vagy
gyûjtõhely. Gyakorta a lelkesedés létre is hoz ilyeneket, de
hosszabb idõn keresztül való fenntartásuk költségei gyakorta
nehezen, vagy egyáltalán nem tudják elõteremteni. Ilyen esetekben
a gyûjtemény nyitva tartása minimálisra csökken, majd bezár,
ezt követi az anyag elszállítása valamelyik „illetékes” közgyûjteménybe, ahol aztán eltûnik a raktárak mélyén. Rosszabb esetben
a gyûjtemény megsemmisül vagy szétszóródik.
Célszerû a magángyûjteményrõl lehetõleg nyilvántartást készíteni. Ma már a digitális fotózás lehetõvé teszi, hogy minden
darabról készüljön fotó, és akár több példányban, DVD formájában megõrzõdjön. Az anyag így bemutatható vetítés formájában is.
Nem helyigényesek a visszaemlékezések. Diktafon, videó
felhasználásával a múltnak olyan vonatkozásait menthetjük meg
az utókor számára, amelyek különben örökre elvesznének. Ne
késlekedjünk. Sosem tudhatjuk, hogy egy idõs (vagy akár középkorú) ember meddig képes arra, hogy elmondja élményeit.
Váratlan betegségek, tragédiák meghiúsíthatják a különbözõ
okokból halogatott adatgyûjtés megvalósítását.
Nem az a cél, hogy mindenki saját „magánmúzeumot”,
vagy valamiféle „történelmi adattárat” hozzon létre. De az igenis
fontos, hogy odafigyeljünk múltunk értékeinek megmentésére,
és gyökereink, családi múltunk, a szûkebb-tágabb közösségünk
hagyományainak megismerése erõt és tartást ad mindenkinek.
A hagyományos közösségeknek ez adott és ad erõt. A
hagyományokat, a családok, a rokonság összetartó erejét sokkalta
többre tartották, sokkalta jobban ápolták azok az eleink, akik
írni-olvasni sem tudtak, mint az utóbbi generációk írástudó
nemzedékei.
A modern technika a lehetõségeinket szinte határtalanul
kitágítja, az emberi kapcsolataink azonban korántsem lettek
erõsebbek, bensõségesebbek ezzel arányosan.
Magyarországon sem könnyû a múlt emlékeinek megóvása,
de hatványozottan nehéz a szomszéd országokban élõ magyaroknál. A magyarságtudat megtartása szempontjából éppen ezért a
múlt, a gyökerek tudatos ápolása mindennél fontosabb.
A szülõk, az iskola, a magyar kulturális szervezetek ennek
a felelõsei. A célok és módszerek megismertetése mindennél
fontosabb. Mert naponta pusztulnak, semmisülnek meg értékeink,
tárgyaink csakúgy, mint egyes embertársaink halálával sírba száll
velük az a tudás, amit nem tudtak átörökíteni.
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MATEKOVITS MIHÁLY

MINORITÁK HÁROMSZÁZTÍZ ÉVE ARADON,
A KÖZJÓ SZOLGÁLATÁBAN
Mindenható Örök Isten!
Telve Ég és Föld a Te dicsõségeddel.
A zsoltáros nem szûnik Téged dicsérni és áldani jótéteményeidért,
amikkel az emberiséget elárasztottad.
Eme egyetemes hálaadáson kívül, mi aradi katolikusok külön
hálával tartozunk, hogy felállítottad sátradat Arad városában
Urunk 1702. esztendejében.
Ebben az évben gyúlt ki oltárunkon elõször az örökmécses, mely,
mint Isten gondviselõ szeme, azóta is õrködik örömmel, fájdalommal
a mindennapok terheivel elvegyített emberi sorsok felett.
300 éve õrködhetünk, Uram, hogy az olaj meg ne fogyatkozzék a
mécsesben.
Elõdeink, testvéreink egy test és egy lélek voltak mindig Arad
népével. Saját költségen emeletes iskolát építettek, nyomdát alapítottak,
rendszeresen megjelenõ hitbuzgalmi lapot szerkesztettek a hit és a
közerkölcs javítására.
(Szórólap az aradi minorita templomban
a 300. évfordulóra emlékezõ szentmisén).

Az alábbi tanulmány korántsem teljes. Bár több száz oldalt,
írást és dokumentumot olvastam el, minden alkalommal találtam
még egy-egy újabb adalékot, olyan pluszt, ami nem hiányozhat
az aradi minoriták tevékenységének bemutatásához. Nem is
lehetnek teljesek a névsorok sem, hiszen abban az idõben, amikor
a minorita szerzetesek látták el Aradon a tanítást, két évtized
alatt kb. 80 minorita atya volt tanító vagy tanár városunkban,
majd a rend vezetõinek intézkedései alapján maradtak, illetve
mentek máshová tanítani, esetleg pasztorálni. Több olyan névvel
találkoztam, akik rövid idõ alatt többször is megfordultak az
aradi rendházban, de közben Nagybányán, Nagyenyeden,
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen vagy Kézdivásárhelyen láttak el
tanári feladatokat. Sok mozgás volt városunk és Mikolc, Szeged
vagy Eger között is, több irodalmi alkotás egy helyen készült el
és már máshol lett kinyomtatva. De a rendszeres római magyar
minorita gyóntatók sem feledkeztek meg rendtartományukról,
írásaikat ott vagy itt jelentették meg magyarul, a külhonban
szerzett tapasztalatokat sokan a magyarországi és erdélyi iskolákban kamatoztatták.
Kialakultak célirányos szellemiségû iskolaközpontok is. Így
a kézdivásárhelyi (Kanta) minorita gimnáziumban állandósultak
a diákelõadások, mai szóhasználattal azt mondhatnánk, hogy itt
dráma osztályok mûködtek. Ezekhez, az elõadásokhoz a „nyersanyagot” a szerzetes tanárok szolgáltatták, s bár a legtöbb színdarab (dráma, vígjáték, színmû) nem maradt meg az utókornak,
az iskolai lapokból, gimnáziumi értesítõkbõl tudunk létezésükrõl,
a sokszor sikeresnek ítélt elõadásokról. Valószínûleg a legtöbb
színdarab kéziratban volt, esetleg szereposztásokra bontva, majd
az egy-két elõadást követõen ezeket eldobták.
Aradon a 18. század második felében és a 19. század elsõ
részében az elemi oktatás megszervezésén volt a fõ hangsúly, de
közben egyre erõsödött a gimnáziumi oktatás, s ezen belül
nagyobb hangsúlyt kaptak a reáltantárgyak. Ide sorolhatjuk a
szokottakon kívül a természettudományt és a földrajzot is, hiszen
néhány minorita szerzetes ezekben komoly szaktekintélynek
számított.
De az utóbbi három évszázadban nem csak az iskolákban
vagy a lapokban, folyóiratokban találkozunk az aradi rendház
lakóinak nevével, hanem a szociális közélet szervezésében,

fenntartásában is. Jelen vannak a kórházakban, a kisded óvókban,
az agg menhelyeken, a börtönökben és a pestis járványok idején
sem kímélik magukat. Természeti katasztrófák idején, elsõsorban
a rendszeresen bekövetkezõ Maros kiöntésekkor, vagy az üldözöttek megsegítésében, a rendházban az elesettek, a menekülõk
otthonra és védelemre találtak.
A rendház vezetõi sohasem törekedtek városi elöljárósági
címekre, de nem egyszer a város vezetõ testülete tekintette megtiszteltetésnek, hogy tiszteletbeli vagy rendes tagjai sorában
láthassa valamelyik minorita atyát. A helyi lapok rendszeresen
kértek írásokat a szerzetesektõl, s ezek egy része nem csak vallásos
jellegû volt, hanem társadalmi tanulmányok, irodalmi értekezések
vagy akár pedagógiai írások kerültek nyomtatásba. Több olyan
jelentõs kézirat létezésérõl is tudunk, amelyek sosem lettek kinyomtatva, de olyan jeles közírók vagy kutatók utalnak létezésükre, mint Márki Sándor, Fábián Gábor vagy késõbb Burján János.
Összefoglalva, a minoriták három évszázad során, Aradon
rendszeresen a közjó szolgálatában álltak. Nem minden tevékenységük maradt fenn írásban, a több száz család vagy gyermek,
akiknek megmutatták a fényt, esetleg életmódot változtatott,
elindult valamerre – útmutatójára esetleg csak imájában, vagy
abban sem emlékezett meg.
Az utókorra üzenetük marad: „Dolgozni és imádkozni” –
„Ora et labora”. Hozzáteszem szerénytelenül: az aradiakért!

Kezdetek – iskola, nevelés, tanítás
1702-ben figyeltek fel az aradiak, akik a várban levõ templomba jártak vasárnaponként szentmisére, Höfflich Kamill minorita
szerzetes prédikációira, lelki gondozást végzõ munkájára. Õt
kérték meg ekkor, vállalja el köztük a lelkipásztori hivatal
betöltését. P. Höfflich erre kieszközölte az engedélyt a katonai
tartománytól, és lemondott tábori lelkészi állásáról. Átiratkozott
a kölni–német tartományból a magyar- és erdélyországi Szent
Erzsébetrõl címzett minorita rendbe. Aradon telepedett le, s
tartományfõnökei felhatalmazásából lelkes buzgósággal kezdte
meg papi mûködését. A saját megtakarított pénzén (amit a
tartománytól szolgálatdíj fejében nyert) és a jámbor hívek adakozásából befolyt összegen telket vásárolt magának, melyen kis
kápolnát épített, melléje pedig nádfödeles egyszerû lakóházat
emelt. Ezeket az épületeket a Rákóczi-szabadságharc alkalmával,
1707. július 16-án a kurucok fölégették. A kuruc fölkelés csillapodásával Kamill atya az elmenekült német lakossággal visszatért
Aradra és új templom építéséhez fogott.
1715-ben a minorita atyák elemi iskolát indítottak, ahol a
rend tagjai tanítottak, németül és latinul. De 1745-ben, mert
kinõtték már az elemi iskola kereteit, megnyitották az elsõ
magasabb fokú iskolát (líceumot), amely a Notre-Dame nõvérek
irányításával mûködõ zárdaiskola mellett Arad város kulturális
fejlettségét magas szintre emelte. 1745. november 18-án nyílt
meg az aradi minorita kolostorban a gimnáziumi I. osztály,
majd a következõ években ezt a II. III. és a IV. osztály követte.
De mivel ezt is kinõtték, a rend saját költségén megvett egy
szomszédos házat és kiterjesztették az iskolát ide is. A szerzetesek
1745 és 1776 között minden fizetés nélkül tanítottak, ez utóbbi
évben Mária Terézia királynõ „a tanárkodó minoritáknak fizetést
is rendelt”.
1822. október 12-én Arad saját költségén emeletes iskolát
építtetett a Templom utcában.1 Az épületben két fiú- és egy
leányosztály, valamint egy rajziskola nyílt meg. Ez volt az
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Katolikus Fõgimnáziumnak, dr. Gruber Ernõ plébános hittanon
kívül, megfelelõ tanár hiányában latin nyelvet is tanított.
1948-ban államosították az iskolákat (is), elvették az egyházi
vagyonokat, de érdekes, hogy a hivatalos közlönyökben megjelent
felsorolás sokszor gyorsan készült, felületes irományok voltak,
de jogi következményekkel. Így elfelejtették az államosított
oktatási épületek között felsorolni a Flórián (Csajkovszkij) utcai
bennlakást.3
Gruber Ernõ plébános továbbra is jó kapcsolatot tartott
fenn az iskola tanáraival, amely Magyar Vegyes Líceum4 néven
mûködött tovább.
Az aradi minorita rendház az 1989-es változások után ismét
az iskola segítségére sietett. A 2002-es önállósodáskor nagyobb
összeggel segítette a tatarozási munkálatokat, minden évben az
ünnepélyes ökumenikus tanévnyitó színhelye a minorita
templom. A vallásoktatás visszaállítása után, szakképzett tanárok
hiányában katolikus hittant tanítottak a líceumban Csergõ Ervin,
Bogdan Adamcyk, Blénesi Róbert minorita atyák és Huszka
György testvér.
Az oktatás mellett az aradi minorita atyák szerepet vállaltak
a beteggondozásban is. Rendszeresen jártak kórházakba, idõsek
otthonába, gyermekmenhelyekre és idõs személyek otthonaiba is.
Minorita szerzetesek sírhelye az aradi Felsõ temetõ fõútjának
végén

úgynevezett belvárosi iskola, ezen kívül még létezett hat iskola.
A rendtagok számának bõvülésével és a gyerekek szaporodásával
az iskola is tovább bõvült; ugyanakkor egyre több tantárgy jelent
meg tantervben. 1854-ben ezeket a tantárgyakat tanították: hittan,
latin nyelv és klasszikusok, görög nyelv és klasszikusok, magyar
nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, történelem és földrajz, szám-, mennyiség- és mértan, természetrajz és természettan,
lélektan. Ebbõl is látszik, mennyire színvonalas tanítás folyt az
aradi minorita iskolában. Az 1853–54-es tanévben a gimnázium
minorita pap-tanárai: Csengõ Anselm (természettudományok),
Csüdör Tamás (latin nyelv), Lakatos Ottó igazgató (német nyelvés rajztanár), Lidy Nándor (történelem), Livery Daniel (számtan),
Markovits Rókus (magyar nyelv), Missó Illés (számtan), Sujánszky
Euszták (hittanár), Várhelyi Barnabás (latin nyelv), Zetykó
Kelemen (görög nyelv).
1845 és 1873 közötti minorita igazgatók: Emerich Rudolf,
Lakatos Ottó, Lidy Nándor, Markovits Rókus, Olsavszy Erazmus
és Sujánszky Euszták atyák. Ez idõ alatt 80 minorita pap-tanár
oktat a Fõgimnáziumban.
1873-ig tanítottak õk, amikor a városi tanács tanárainak át
kellett adják a tanítás vezetését, mert ekkor, más iskolákhoz
hasonlóan, az aradi gimnáziumot is államosították.
Az 1918-as változások, amikor az aradi magyarság kisebbségi
sorba került, a minorita atyák ismét népük mellé álltak, Lakatos
Ottó plébános, házfõnök vezetésével (aki csak névrokona a város
történetét megíró, már említett minorita szerzetesnek).Tiltakoztak
a Bibich alapítású királyi Fõgimnázium államosítása ellen, hiszen
az Alapítvány szövegezése szerint az épület a minorita rendet
illeti.2 A minorita rend vezetõsége küldöttséget menesztett Nagyszebenbe, beszéltek Iuliu Maniuval is, de eredménytelenül. Ezért
gyorsan egyházi iskola felállítását kérték, amit a Kormányzótanács
16886/1919-es rendeletével meg is adtak. Így jött létre az Aradi
Római Katolikus Fõgimnázium, amely az elsõ idõben a minoriták
által bérelt vagy kölcsönzött épületekben helyezte el osztályait.
Az új épületet 1923-ban avatták fel, Pacha Ágoston temesvári
püspök szentelte fel az iskolát. A Római Katolikus Egyházközösség tulajdonosként, az Aradi Minorita Rendre bízta az intézmény
gondnokságát.
Ezután 25 év alatt állandó küzdelem folyt a hatóságokkal,
hiszen az iskola nyilvánossági jogát sûrûn megvonták, változatos
indoklásokkal. Az igazgató 1922 és 1943 között, haláláig, Fischer
Aladár volt, a tanárok civilek voltak, a katolikus vallást tanította
egy-egy minorita szerzetes. Oláh Ferenc rendszeres tanára volt a

Aradiak között
A tûzoltók védõszentje, Szent Flórián tiszteletére 1753-ban
szenteltek kápolnát (családi építkezés volt, majd az önkéntes
tûzoltó polgári kar tartotta fenn. Utólag a város tulajdona lett).
A 18. és 19. században csak május 4-én, Szent Flórián napján
tartottak itt misét, de az 1950–60-as években Gruber Ernõ minorita plébános rendszeresen misézett itt vasárnaponként, a templomjárástól eltiltott pedagógusok, tisztviselõk körében. A kápolnát
lebontották. Részlet P. Oláh Ferenc tartományfõnök, akkori aradi
plébános jegyzeteibõl: „1978. július 21. péntek. Éjjel megjelent a
katonaság a Flórián-kápolnánál, azt reggelig lebontották, s a romokat
eltakarították. Se elõtte, se utána nem közölt senki semmit”.
A kórházi kápolnáról Lakatos Ottó házfõnök így írt: „1835.
szeptember 14-én Lonovits József csanádi püspök szentelte fel, azóta
vasár- és ünnepnapokon minorita áldozár végzi az Istentiszteletet”.
A régi temetõkápolnát 1835-ben Rózsa István házfõnök
beszédével áldották meg. A mai Felsõ temetõ fõútján álló Minorita-, vagy Vebos-kápolnát a Verbos család utolsó tagja, végrendeletileg5 hagyta az aradi minorita rendházra.

Irodalom, cikkek, könyvek
Az aradi minorita atyák egy része rendszeresen írt lapokban,
folyóiratokban, ünnepi beszédeik (amelyek Aradon vagy Radnán
hangzottak el) alkalomszerûen megjelentek nyomtatásban is,
terjedelmük 4 és 15 oldal között mozgott. Az 50–100 példányt
ezután a hívek, illetve a noviciusok között osztották szét. Sajnos,
a legtöbb ezek közül már csak feljegyzésekben szerepel címként,
hiszen a többszörös házkutatások, az atyák költözései vagy (néha
a haragos) utódok nem vigyáztak ezekre a nyomtatványokra.
Szerencsésebbeknek mondhatók a lapokban, folyóiratokban
megjelent írások sorsa, ha ezeket a lapokat (többnyire évfolyamonként összekötve) sikerült könyvtárakban megõrizni.
Jegyzetek:
1. Templom utca 9. szám. Itt volt asztalos inas Munkácsy Mihály két
évig. A mai, ugyancsak iskola épületen 1902 óta van Munkácsy-emléktábla.
2. Hosszas pereskedés után, 1935-ben az épület végleg a román állam
tulajdonába ment át.
3. Ez a Temesvári Római Katolikus Püspökség tulajdona maradt, de
mindenki biztosra vette az államosítást, s így a város használta és tartotta
karban. Azt, hogy jogilag ez az épület a püspökségé, Éder Ottó, a líceum
igazgatója vette észre a telekkönyvben 1998-ban. Ekkor tudta meg a város
vezetése és a püspökség is az épület valódi jogállását.
4. Magyar Vegyes Líceum (MVL) – itt a „vegyes” szó arra utal, hogy
koedukációs iskola lett, azaz leányokat is fogadtak.
5. A végrendelet 1993-ban került P. Héjja János-Gábor házfõnök,
plébános kezébe.
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HÍREK, ESEMÉNYEK 2013-BAN
Január 1. – Szatmárnémetiben színvonalas megemlékezést
tartottak az István téri Petõfi-szobornál, a költõ születésére emlékezve. A koszorúzást követõen a Szatmárhegyi Tóth Borospince
boraival koccintottak a jelenlévõk. Társaságunkat Fazekas Lóránd
képviselte.
Január 9. – Érmihályfalva. Kuthy Lajos emléktáblájának
koszorúzása, születésének 200. évfordulója alkalmából. Beszédet
mondott Nyakó József polgármester. Az ünnepség a városi könyvtárban folytatódott. Kuthy Lajos életét Kovács Rozália ismertette.
Jelen volt a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány
küldöttsége is. Révász Gizella elnök javasolta egy emléktábla
állítását Nagy Zoltán költõ, a város szülöttének tiszteletére. Jelen
volt még Voiticsek Árpád és Ilona, Kupán Árpád és Nagy Magda.

Január 20. – A Magyar Kultúra Napja alkalmából Kovács
Rozália, Alkotások kategóriában, emléklapot kapott Érmihályfalván.
Január 22. – A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a nagyváradi Szigligeti Színház gálaestjén, Dukrét Géza a Magyar
Kultúráért Életmûdíjat kapott az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetétõl, a „mûvelõdés területén egy emberöltõ alatt kifejtett tevékenységéért”. Ugyanakkor Kovács Rozália emlékplakettet kapott.
Február 5. – Érmihályfalva. Fotókiállítás Dukrét Géza felvételeibõl, Emlékmûvek, emléktáblák Bihar megyében címen, a
városi könyvtárban. Nyakó József köszöntése után Dukrét Géza
elsõként a PBMET munkáját ismertette, majd egy összefoglaló
tanulmányt olvasott fel, amelybõl kiderült, hogy Bihar megye
80 településén 527 magyar emlékhelyet és emlékmûvet sikerült
felmérnie. Jelen volt még Sárközi Zoltán, Kovács Rozália, Szalai
Ilona, Bokor Irén, Baricz Nánási Noémi.
Február 23. – Az Erdélyi Kárpát Egyesület ‘91 Nagyvárad
– Bihar tisztújító közgyûlést tartott az Ady Endre Középiskola
dísztermében. Dukrét Géza K. Nagy Sándor-díszoklevelet kapott
kimagasló honismereti és publicisztikai tevékenységéért.
Február 28. – Küldöttséget fogadtunk Komádiból, a Polgármesteri Hivatal részérõl. A megbeszélést a Góbé-csárdában
tartottuk. A téma: konferencia és fotókiállítás szervezése 1848ról, Komádiban, március 14-én. Utána egy sétával bemutattuk a
várat, Mihálka Nándor vezetésével. Jelen volt még dr. Dénes
Zoltán és Sárközi Zoltán.
– Bara Csaba díszoklevelet kapott a Szatmár Megyei Tanácstól és a Megyei Könyvtártól a kulturális értékek fejlesztéséért és
védelméért.
Március 7. – Békéscsabáról, az SZVT Kutatási és Fejlesztési
Központ Dél-alföldi Szervezete részérõl küldöttség járt Váradon:
dr. Kincses László elnök és dr. Andrássy Gyula személyében.

Együttmûködési Szándéknyilatkozatot írtunk alá egy közös
pályázathoz.
Március 8–9. – Részt vettünk Kolozsváron a Kriza János
Néprajzi Társaság által szervezett Magyar tájházak Erdélyben
címû konferencián. Kéri Gáspár ismertette az általa létrehozott
gálospetri és szalacsi tájház történetét. Dukrét Géza több mint
ötszáz emlékjel fényképét és leírását – Erdély egész területérõl –
adta át a Nemzeti Kisebbség Kutató Intézetének, egy erdélyi
honlap elkészítéséhez.
Március 13. – Berettyóújfalu. Fotókiállítás megnyitása a
Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központban Dukrét Géza felvételeibõl, Emlékmûvek, emléktáblák Bihar megyében címen. KolozsváriDonkó Rebeka népmûvelõ köszöntötte a megjelenteket, majd
Dukrét Géza részletesen ismertette Bihar megye emlékjeleit. Jelen
volt még Sárközi Zoltán, Kolozsvári István és Sándor Mária.
Március 14. – Komádi. A Közösségi Ház nagytermében
kiállítás nyílt az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékére. Tóth Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Dukrét Géza vetített képes elõadást tartott a Bihar megyében
található 1848-as emlékjelekrõl, amelyek fényképei a kiállításnak
csak egy részét képezték. A tárlatot Sárközi Zoltán tagtársunk
nyitotta meg. A tárlatvezetést dr. Dénes Zoltán egyetemi docens,
kanonok tagtársunk tartotta. A nagyszámú közönség elõtt a
helyi iskola tanulói és a mezõtelegdi ének- és táncegyüttes, a
nemzeti ünnephez kapcsolódó, szép mûsort mutattak be.

Március 15. – Részt vettünk a koszorúzási ünnepségeken
Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Aradon, Borosjenõben, Szilágysomlyón.
Március 15–17. – IV. Nemzetközi Konferencia Isaszeg, 1848–
49-es szabadságharcról másképpen címen. Társaságunktól 16-an
vettünk részt. A konferencia fõszervezõje a Határon Túli Magyar
Emlékhelyekért Alapítvány, helyszíne a Gábor Dénes Oktató
Központ volt.
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A konferencia fõ témái:
1. Az 1848-49-es szabadságharc vezetõ személyiségeinek szerepe a hadvezetésben és egymáshoz való viszonyuk.
2. A szabadságharc kevéssé ismert eseményei és személyiségei.
3. A résztvevõ nõk, orvosok, vízimérnökök szerepe a szabadságharcban.
A rendezvény a Damjanich János Általános Iskola mûsorával
kezdõdött. A konferenciát köszöntötte Hatvani Miklós polgármester és többek között Dukrét Géza. Elõadást tartott Kupán
Árpád, Egy méltatlanul elfelejtett honvédtábornok, Kiss Pál
emlékezete címen. Este orgonahangversenyt hallgattunk a római
katolikus templomban. Másnap délután dr. Vajda Sándor tartott
elõadást, Nõk a szabadságharcban címen. Az elõadásokat
koszorúzás követte a Szoborhegyen, majd múzeumlátogatás. Este
a Csata Táncegyüttes bemutató elõadása volt a Dózsa György
Mûvelõdési Otthon színháztermében. Harmadnap Esztergom
emlékhelyeit és mûemlékeit tekintettük meg.
Március 23. – A Partiumi Honismereti Találkozót az Ady
Endre Középiskola dísztermében tartottuk. A következõ elõadások
hangzottak el: Péter I. Zoltán: Id. Rimanóczy Kálmán mozgalmas
élete; Mihálka Nándor: Régészeti kutatások a váradi középkori
püspöki székesegyház területén; Pásztai Ottó: Beöthy Ödön a
reformnemzedék egyik legkiválóbb országgyûlési szónoka; Széll
Kató: Gróf Széchenyi Zsigmond élete; Wilhelm Sándor: Hagyományos halászeszközök használata az Érmelléken; Nagy Aranka:
Kis jégkorszak a Kárpát-medencében.
Az elõadások után közgyûlést tartottunk. Pályázatot hirdettünk, a díjkiosztást az õszi konferencia alkalmával tartjuk. A
XIX. Konferenciát Nagykárolyban szervezzük szeptember 6–8.
között. Elhatároztuk, hogy méltóan ünnepeljük meg egyesületünk
megalakulásának 20. évfordulóját. Emléklapot és évkönyvet
készítünk. A díjkiosztás a Károlyi-kastélyban lesz. Szavazás után,
Fényes Elek-díjat kapnak: Nagy Magda és Kovács Jenõ, Nagykároly polgármestere. Ettõl az évtõl kezdve csak egy díjat adunk
ki és egy díjat egyesületen kívülinek.
Április 4. – Halász Péter tagtársunk Kétszáz éve született
Petrás Incze János címen elõadást tartott Kovásznán, a Kõrösi
Csoma Sándor Társaság tudományos konferenciáján.

Április 5. – Halász Péter Kõrösi Csoma Sándor üzenete
címen ünnepi beszédet tartott Csomakõrösön.
Április 6. – Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyûlése.
Wanek Ferenc tiszteleti tagságot kapott.
Április 10. – A Posztmodern Távlatok Mûvelõdési Mûhelye
keretében került bemutatásra az a kötet, amely a két világháború
közötti Szatmárnémeti egyik jelentõs kulturális személyisége,
Sarkadi Sándor életútját mutatja be. Írója Muhi Sándor. Hozzászólt Fazekas Lóránd.
Április 13. – Kolozsvár, EMKE-közgyûlés. Dukrét Géza
beszámolt egyesületünk 2011–2012-es évek tevékenységeirõl és
átadta az ebben az idõszakban megjelent köteteinket.
Április 20. – Kolozsvár. Magdó János fõkonzul meghívására

Dukrét Géza részt vett a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság
díjkiosztó ünnepén, a Ferenc-rendi kolostor refektóriumában.
Tiszteleti díjat kapott Répás Zsuzsanna államtitkár-helyettes,
Kelemen Lajos Mûemléki Díjat Benczédi Sándor és Guttmann
Szabolcs építészek kaptak. Dukrét Géza könyveket ajándékozott
a Társaság kiadványaiból Répás Zsuzsannának és Magdó Jánosnak. Jelen volt még Starmüller Géza tagtársunk.
Április 20–21. – A Borosjenõi Református Egyházközség
küldöttsége meglátogatta Hódmezõvásárhely református gyülekezetét, ahol dr. Vajda Sándor vetítéses elõadást tartott Borosjenõ
múltjáról, jelenérõl, jeles személyiségeirõl.
Április 21– 28. – Festum Varadinum:
– április 22. – Péter I. Zoltán filmvetítéssel egybekötött
elõadást tartott A két Rimanóczy címen, a Partiumi Magyar
Nyugdíjasok Egyesületének rendezésében.
– április 24. – Könyvbemutató az Ady Endre Középiskola
díszterében. Péter I. Zoltán: Az újkori Nagyvárad kialakulása
címû kötetet Sárközi Zoltán ismertette. Ezután a szerzõ részletesen
beszélt a könyvérõl és Nagyvárad történetérõl.
– április 26. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében. Makai Zoltán: Szemelvények
Bihar megye és térsége ipartörténetébõl címû, a Partiumi füzetek
72. kötetét Pásztai Ottó ismertette. Közremûködött a Wencel
Pichl trió.
– április 28. – Részt vettünk a Szent László tiszteletére szervezett szentmisén és körmeneten. Erre az ünnepségre érkezett, a
Nagyváradtól több mint száz km-re fekvõ Gyomaendrõdrõl egy
15 fõs zarándokcsoport, dr. Dénes Zoltán kanonok vezetésével.
Még április 25-én indultak el gyalogosan a következõ útvonalon:
Gyomaendrõd – Körösladány – Újiráz – Komádi – Körösszeg –
nagyváradi Székesegyház. A határnál Szebeni Lajos, a Mária Rádió
önkéntese, tagtársunk fogadta a zarándokokat.
Április 27. – Erdei János Szilágysomlyóról részt vett a majtényi síkra szervezett XXIV. Rákóczi-zarándoklaton.
Május 1. – Borosjenõben rendezték meg a XIX. Horváth
Béla szavalóversenyt, amelyet elindításától kezdve dr. Vajda Sándor
szervezett és vezetett. A rendezvényen olyan gyermekek, fiatalok
vesznek részt az egész régióból, akik önhibájukon kívül, nem
tanulhatnak magyarul, sem óvodában, sem iskolában, anyanyelvüket a szülõktõl, de fõleg a nagyszülõktõl tanulták meg.
Május 9. – A bulgáriai Russze városában volt a bemutatója
dr. Jancsó Árpád: Clisura Dunãrii în gravuri din secolul al
XVIII-lea címû új könyvének, mely a Danube Stories európai
projekt keretében jelent meg. A kötet felöleli az Al-Dunáról a
18. században megjelent metszeteket és kéziratos rajzokat és egy
bõ tanulmányt tartalmaz a korszakról, a metszetek részletes leírását, valamint ezeknek mását.
Május 11. – Óteleken, a Bánsági Magyar Napok keretében,
a Bartók-kórus tartott sikeres hangversenyt. A kórus mindenese
Tácsi Erika tagtársunk.
Május 18. – Az Óváriban leleplezték Tordai Demeter szuperintendens szobrát. Társaságunk nevében ifj. Bara Csaba, Bara
Eszter és Bara István koszorúzott,
Május 15. – Budapest. A Magyar Emlékekért a Világban
Közhasznú Egyesület meghívására Dukrét Géza vetített képes
elõadást tartott a Mátyás-templom plébániai dísztermében, Emlékmûvek, emléktáblák Bihar megyében címen. Bemutatta a hasonló
címen megjelent kötetét is.
Május 18. – Erdei János befejezte a krasznahorváti és krasznai
1848-as hõsök síremlékeinek felmérését.
Május 21. – Várszövetség ülése. Nyílt levelet fogalmaztunk
meg Nagyvárad civil szervezeteinek és polgárainak nevében Nagyvárad polgármesteréhez: Tiltakozás az Olaszi-park új elnevezése
ellen, Mihai Viteazulra. „Az egykori Olaszi-temetõ helyén létesített
park, már Olaszi-park néven, valamelyest még emlékeztette a
váradiakat az itt nyugvó õsökre, azokra, akik városunk jeles
világi és egyházi személyiségei voltak évszázadokon keresztül.”
Május 23. – A II. Aradi Magyar Könyvnapok – Könyvbemu-
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tatók és irodalmi körök seregszemléjén dr. Vajda Sándor
Diószeghy László festõmûvész és lepkekutató életérõl és munkásságáról tartott vetítéses elõadást. Beszédet tartott még Csanádi
János, a Kisjenõi Körösmente Irodalmi Kör tevékenységeirõl. A
rendezvény Radnóti-esttel fejezõdött be.
Május 29. – Kazettás mennyezetek középkori templomainkban címmel tartott elõadást dr. Németh Péter, a nyíregyházi
múzeum nyugalmazott igazgatója, régész, a Szatmár Megyei
Múzeum Steuer-termében, aki vetítéssel egybekötött elõadásában
a kazettás mennyezet 17–18. századi megszületésérõl, elterjedésérõl
és a középkori templomok ezzel kapcsolatos átalakításáról beszélt.
Társaságunk képviseletében Bara Csaba és Bara István vett részt.
Június 1. – Könyvbemutató és díjátadás a váradi Városi
Mûvelõdési Házban, A Holnap Irodalmi Fesztivál keretében.
Péter I. Zoltán A két Rimanóczy címû kötetet Szûcs László, a
Várad kulturális folyóirat fõszerkesztõje és a szerzõ ismertette.
Ezt megelõzõen Ráday Mihály átvette a Rimanóczy-díjat Szabó
Ödöntõl, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezetõ
elnökétõl. Péter I. Zoltán felolvasta Ráday Mihály laudatióját. A
szerzõvel Szûcs László beszélgetett, majd hozzászóltak a
Rimanóczyak leszármazottai.
Június 6. – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Igazgatótanácsának üléstermében, a Várszövetség keretében, megalakítottuk a Magyar Emlékhely Bizottságot, amelynek elnöke
Sárközi Zoltán lett. Megbeszéltük a feladatokat.
Június 21–23. – Részt vettünk Budakalászon a Kárpátmedencei Kisebbségi Magyar Közmûvelõdési Civil Szervezetek
Fórumán. Dukrét Géza beszámolt egyesületünk bel- és külkapcsolatairól.
Június 26. – Fotókiállítás a római katolikus püspöki palotában, Szent László öröksége – Egyházmûvészet a középkori váradi
egyházmegyében. A megnyitót könyvbemutató követett: Voiticsek
Ilona és Voiticsek Árpád: Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály
– Alapító királyunk ábrázolásai a Nagyváradi Római Katolikus
Egyházmegyében címû könyvet Csorba Sándor levéltáros ismertette. Voiticsek Ilona hozzászólásában kifejtette, hogy nyomdászként kötelességüknek érzik a gondolatokat és az írott szót
közkinccsé tenni, ezt a kötetet pedig fõhajtásnak szánták Szent
László nagysága és emléke elõtt.
Június 30. – Halász Péter Mit kell tudni Petrás Incze Jánosról? Címen elõadást tartott Verõcén, a Székely-Csángó táborban.

Július 1–5. – XLI. Országos Honismereti Akadémia, Székesfehérvár. Témája: „Magyarok tündöklõ csillaga” – Szent István
királyunk emlékezete. Dukrét Géza Notitia Hungariae Bél Mátyásemlékplakettet kapott kimagasló honismereti tevékenységéért.
Halász Péter elõadást tartott Szent István emléke a moldvai
csángók között címen. Dukrét Géza két szekcióban is elõadást
tartott a Szent Jobb történetérõl. Jelen volt még Kovács Rozália,
Olasz Angéla.
Július 5. – Sárközi Zoltán Podmaniczky-díjat kapott a Városés Faluvédõk Szövetsége Hungaria Nostra-tól, kimagasló mûemlék-
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védelmi tevékenységéért. A díjat Ráday Mihály elnök adta át a
szövetség nyíregyházi konferenciáján.
Július 7. – Szatmárnémetiben, a németi református templomban mutatták be dr. Ábrám Sárközi Lídia Anyáknapi olvasmányok címû könyvét. A szerzõ életútját dr. Kiss Imola méltatta,
a kötetet Bara István mutatta be, éppen abban a templomban,
amelyért a szerzõ sokat fáradozott. Jelen volt még Fazekas Lóránd.
Július 12. – Véndiák-találkozó alkalmával, Fazekas Lóránd
szervezésében, a szatmári földrajztanárok megkoszorúzták Katona
Mihály, helyi születésû geográfus emléktábláját, a Református
Gimnázium falán.
Július 15–20. – VII. ÉRtékTeremtõ Nemzetközi Alkotótábor
volt Érmihályfalván, Szalai Ilona könyvtáros tagtársunk szervezésében, a városi könyvtárban. A tábor széles palettával: festés,
grafika, fafaragás, üvegfestés, bõrdíszmûves szekciókkal mûködött.
Az itt született alkotásokból a városi könyvtár is részesül.
Július 20. – Erdõdön, a vár udvarában leplezték le Drágffy
Bertalan egykori erdélyi vajda, az erdõdi vár építõjének szobrát.
Az ünnepségen társaságunk részérõl ifj. Bara Csaba és Bara István
vett részt.
Július 29.–augusztus 3. – Részt vettünk az EKE XII. Országos Vándortáborában, Csíkszépvizen. Augusztus 2-án Halász Péter
elõadást tartott Hányfélék a csángók? címen. Az elõadás után
egy 18 éves csángó leány énekelt, akinek csodálatos hangja volt.
Augusztus 9–10. – Erdei János Szilágysomlyóról részt vett
a szõdemeteri Kölcsey-megemlékezésen.
Augusztus 15. – Interjút készített a Duna Tv Dukrét Gézával
a tamáshidai romtemplommal kapcsolatban.
Augusztus 16. – Könyvbemutató a Lorántffy Zsuzsanna
Egyházi Központ múzeumtermében. Sütõ Éva: Érmellék szerelmem címû riportkötetét Dukrét Géza ismertette. Közremûködött
Thurzó Sándor József brácsa- és Thurzó Zoltán zongoramûvész.
Augusztus 18. – Részt vettünk a XV. Érsemjéni Falunap
rendezvényein. Megkoszorúztuk Kazinczy Ferenc szobrát. Délután
megnéztük Ottományban a rendbetett Komáromi-kúriát. Jelenleg
kiállítás található benne az Érmellékrõl.
Augusztus 18–21. – Halász Péter volt a Csángó Zarándokút
egyik szervezõje és vezetõje, a következõ útvonalon: Gyimesközéplok – Szeged – Mórahalom – Székesfehérvár – Budapest –
Lakitelek – Gyulafehérvár – Gyimesközéplok.
Augusztus 20. – Közel egy éven keresztül tartó vita után,
a közelmúltban elkészült a helyi önkormányzat megrendelésére,
Nagyvárad városának 2012-es statútuma. A szaktestületnek magyar
tagjai is voltak: Sárközi Zoltán, dr. Fleisz János, Péter I. Zoltán,
Dukrét Géza. Ezt most kiadták nyomtatásban és feltették a város
honlapjára.
Augusztus 28. – Egyesületünk emléklapot adott A mi Nagyváradunk városvédõ facebook közösségnek, amelyben köszönetet
fejezünk ki, hogy közremûködésükkel, még anyagiakban is,
lehetõvé tették a Rulikowski-temetõben fellelhetõ mûemlék jellegû
síremlék (11. parcella, 3. sor, 3. sír) megmentését az utókornak.
Ennek alapján egyesületünk megvásárolja a fentemlített síremléket.
Szeptember 1. – A vetési pátens közzétételére emlékeztek,
a Vetési Albert Kultúrkör kezdeményezésére. Az ünnepi istentisztelet után megkoszorúzták a parókia kertjében, a 2011-ben
felállított Rákóczi-szobrot. Társaságunkat Bara István képviselte.
Szeptember 2. – Kõszegremetén tartották a hagyományos
Széchenyi-megemlékezést. Az istentiszteletet követõen mindenki
felsétált a Domokos-dombra, ahol elhelyezték az emlékezés
koszorúit Erdély egyetlen szabadtéri Széchenyi-emlékmûnél.
Társaságunk részérõl ifj. Bara Csaba és Bara István koszorúzott.
Szeptember 6–8. – XIX. Partiumi Honismereti Konferencia,
Nagykároly. Kiosztottuk a Megmaradásunkért címû évkönyvünket, emléklapot, feliratos révi dísztányért és egy albumot a Károlyikastélyról.
Szeptember 21. – Dukrét Géza tagja volt annak a nyolctagú
bizottságnak, amely átvette a Magyar Tudományos Akadémia
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dísztermében az Erdélyi Kárpát Egyesületnek odaítélt Magyar
Örökségdíjat.

Szeptember 23. – Szatmárnémetiben, a Kossuth-kertben, az
egykori közfürdõ mellett elültetett fánál emlékeztek meg a
legnagyobb magyar születésének 222. évfordulójára, elhelyezve a
Széchenyi-táblánál egy-egy szál virágot. Társaságunkat Fazekas
Lóránd képviselte.
Szeptember 25. – Nagyszalontán, a XI. Hajdúhét keretében
Dánielisz Endre helytörténész Bocskai István életét és nemzetépítõ
munkásságát elevenítette fel, a fejedelem emlékére, a Petrucz
József olajfestményeibõl szervezett kiállítás-megnyitón.
Szeptember 28–29. – Erdei János elõször szervezte meg a
Báthory-emlékfutás és kerékpáros emléktúrát Szilágysomlyó–
Perecsen útvonalon. A résztvevõk száma 114 volt.
Október 3. – A Premontrei Öregdiákok Egyesületének havi
találkozóján, a Szent László Gimnázium dísztermében, Kupán
Árpád és Pásztai Ottó átadták a pályázatunk idei díjazottjainak
az okleveleket és a könyvdíjakat.
– A Csiky Gergely Fõgimnázium Tóth Árpádról elnevezett
dísztermében mutatták be Ujj János: Szántay Lajos és palotái
címû albumát. Az Aradi Szabadság-szobor Egyesület kiadásában
megjelent, Horváth Levente szerkesztette könyvet Király András,
az egyesület elnöke méltatta.
Ugyanabban a hónapban a Pro Urbe Egyesület az Aradi
Mozgalom októberi rendezvényét Szántay Lajos mûépítész tevékenységének szentelte. Az általa tervezett evangélikus-lutheránus
templomban bemutatták a Florica Sarca által készített összeállítást,
majd Vizitiu Nagy Sándor a Szántay-paloták építészeti sajátosságairól beszélt, végül Ujj János a város legnagyobb építésze
életének kevésbé ismert részleteit ismertette.
– A Szabadság-szobor Egyesület megalakulásának 10. évfordulóján rendezett emlékünnepségen dr. Vajda Sándor Jubileumi
Emlékérmet és Emléklapot kapott.
Október 5–6. – A hódmezõvásárhelyi református egyház
tagjai látogattak el Borosjenõre. Október 6-án, ünnepi istentisztelet
keretében, dr. Vajda Sándor elõadást tartott a szabadságharc
végnapjairól és a vértanú tábornokokról. Megkoszorúzták a helységükhöz kötõdõ két vértanú tábornok, Vécsey Károly és gróf
Leiningen Westerburg Károly emléktábláit, majd Aradra utaztak,
ahol részt vettek az ünnepségeken és elhelyezték a Vesztõhelyen
és a Szabadság-szobornál a kegyelet virágait és a koszorúkat.
Október 5. – A Diótörõ Szíp Napok keretében könyvbemutatót tartottunk Érmihályfalván, a városi könyvtárban. Kovács
Rozália: Utak a múltba és Sütõ Éva: Érmellék szerelmem címû
köteteket Dukrét Géza ismertette. A házigazda Nyakó József
polgármester volt. Az ülést megtisztelte jelenlétével Szabó Ödön,
az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezetõ elnöke,
könyvkiadásunk fõ segítõje.
Október 6. – Részt vettünk a koszorúzási ünnepségen, Nagyváradon. Kupán Árpád és Nagy Magda megkoszorúzta Nagysándor József emléktábláját.

– A zárdatemplom falán elhelyezett Gonzeczky-táblánál
tartotta a Szatmárnémeti RMDSZ és a Szent István Kör azt a
rendezvényt, amelyen az aradi vértanúkra, illetve a szabadságharc
véres megtorlása során kivégzettekre emlékeztek. Társaságunkat
Fazekas Lóránd képviselte.
Október 18. – A Temesvár belvárosában lévõ Savoya borpincében emlékeztek meg Európa egyik legnagyobb hadvezérének,
Savoyai Jenõ születésének 350. évfordulójáról. Dr. Jancsó Árpád,
vetítettképes elõadásában Temesvár bevételének elõkészítésérõl, a
vár ostromáról, a béketárgyalásokról, a törökök elvonulásáról
értekezett. Kiegészítésként a szerzõ bemutatta Memorabilia anno
1716 címû (magyar–román–német nyelvû) könyvének CD-változatát, majd az Al-Duna 18. századi metszeteit bemutató,
nemrégiben megjelent, román nyelvû könyvét.
Október 23. – Megemlékezés az 1956-os forradalomra a
Partiumi Keresztény Egyetem udvarán. Kupán Árpád és Dukrét
Géza megkoszorúzta az 1956-os emléktáblát.
Október 24. – Halász Péter elõadást tartott A népmûvészet
és a vallás címen, Gyergyóalfaluban, a templom 800. évfordulójának ünnepségén.
Október 25. – Megemlékeztek az aradi Kultúrpalota átadásának 100. évfordulójáról. Az elõcsarnokban, a megyei múzeum
munkatársai által összeállított kiállításon mutatták be a Szántay
Lajos készítette terveket, az építkezés részleteit. A Kultúrpalota
kistermében tartott szimpóziumon Bognár Levente polgármesterhelyettes, valamint az itt székelõ három intézmény vezetõje
méltatta, mit is jelentett az épület az aradi kulturális élet számára.
Ekkor került sor Puskel Péter, Fekete Károly és Vasile Andrei
Tiberiu Lapok a Kultúrpalota történetébõl (1913–1948) címû
könyve román nyelvû, majd három nappal késõbb a magyar
változat bemutatására. A rendezvény befejezéseként a szecessziós
stílusú elõcsarnok falán leplezték le a Szántay Lajos emlékére
Takács Mihály képzõmûvész készítette román és magyar nyelvû
emléktáblát.
Október 26. – Bihardiószeg. Kihelyezett ülésszak, amelyen
21-en vettünk részt. Meglátogattuk a református templomot,
ahol Gellért Gyula lelkipásztor ismertette a templom történetét.

PARTIUM

Az ülésszakot egy pincénél tartottuk meg: Dukrét Géza elõadást
tartott az Érmellék borászatáról, dr. Dénes Zoltán, mint fõszervezõ, a vidék történelmérõl és érdekességeirõl értekezett.
Borkóstolóval zártuk a napot.
Október 30. – Bors. Bátori Géza polgármesterrel és Lõrincz
Lajos alpolgármesterrel megbeszéltük a község területén álló
Johannita-rend monostorának romjaival kapcsolatos elképzeléseinket (elõadások, parkosítás, emlékmûállítás, esetleg feltárás).
Jelen volt dr. Dénes Zoltán kanonok, Dukrét Géza és Sárközi
Zoltán.
Október 31. – A Reformáció ünnepe alkalmából Nagy
Magda tagtársunk Czeglédi György-díjat kapott, mint a rogériuszi
református egyház presbitere.
November 1. – Nagyszalontán, a Magyar Házban könyvbemutatót tartottak. Török Sándor polgármester bevezetõje után
Dánielisz Endre: Nagyszalonta sírkertjei címû kötetét Dukrét
Géza ismertette.
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ink színvonalát, tiszteletbeli taggá választották, és díszoklevelet
kaptak. Kovács Rozália: Utak a múltba címû kötetét Dukrét
Géza, Megmaradásunkért – A PBMET két évtizede címû kötetet
Péter I. Zoltán ismertette. Közremûködött Németh Katalin és
Thurzó Sándor József. Jelen volt Biró Rozália szenátor. Az ünnepség szeretetvendégséggel végzõdött.

– Halász Péter elõadást tartott A moldvai csángómagyarok
hiedelemvilága címen, Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának
gyûléstermében.
November 23. – Elnökségi ülés a Partiumi Keresztény Egyetemen. Elkészítettük a jövõ évi munkatervet, kijelöltük a Fényes
Elek-díjasokat.

November 6. – Emlékkiállítás nyílt Balajti László tiszteletére
a Tibor Ernõ Galériában. Megnyitó beszédet Dukrét Géza tartott.
Méltató beszédében megjegyezte, hogy a PBMET a hagyományõrzést és a mûvészetek pártolását is felvállalta.
November 7. – Könyvbemutató a Temesvár belvárosi ref.
templomban. Serdült Benke Éva, erdélyi származású, Pakson élõ
írónõ Erdélyi bárka címû könyvét ismertették. A találkozó egyik
szervezõje Tácsi Erika tagtársunk volt.
November – Puskel Péter: A város mindenek elõtt címû
kismonográfiáját az aradi városháza dísztermében mutatták be.
A román nyelvû fordítást Nótáros Lajos, egy héttel késõbb a
magyar nyelvû kiadványt Bognár Levente ismertette, a termet
zsúfolásig megtöltõ közönségnek.

November 15. – Könyvbemutató az Ady Endre Középiskola könyvtárában. A könyvtárba legalább 80-an zsúfolódtak
be. A bemutató elõtt Dukrét Géza ismertette egyesületünk húszéves tevékenységét. Ezután kiosztották a díszokleveleket azoknak,
akik nem tudtak részt venni az õszi konferencián. Szabó Ödönt,
az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezetõ elnökét, aki
könyvkiadásunk legfõbb segítõje, valamint Thurzó Sándor József
brácsamûvészt, aki muzsikájával önzetlenül emeli könyvbemutató-

November 24. – A szatmári EMKE meghívására Erdei János
részt vett az Ady-zarándoklaton Érmindszentre.

– A temesvári Zsidó Kulturális Centrumban dr. Jancsó
Árpád vetítettképes elõadásban ismertette Temesvár zsinagógáinak
történetét.
December 10. – Megjelent Temesváron a Mindenki Kalendáriuma 2014. Benne: dr. Jancsó Árpád közöl tanulmányt a 150
évvel ezelõtt átadott bánsági hegyi vasút völgyhídjairól és
alagútjairól. Krestyán Ilona: Emlékezés az Uitz fivérekre. Pálkovács
István és Momir Dorottya: Hol sírjaink domborulnak... Temes
megye. Pálkovács István: 165 éve történt. A temesvári csata.
December 13. – Aradon a Jelen Ház nagytermében, az
Aradi Hagyományõrzõ Polgárok Egyesülete rendezésében emlékeztek meg Kós Károly születésének 130. évfordulójáról. A Kõbõl,
fából házat – igékbõl várat címû összeállítást Olasz Angéla
történelemtanár készítette.
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December 13. – Az Erdélyi Nemzeti Tanács szatmárnémeti
székházában, december 14-én a németi református templomban
emlékeztek Kós Károlyra, az építészre, az íróra, a grafikusra, a
könyvtervezõre, a szerkesztõre, a könyvkiadóra, a politikusra, a
20. századi Erdély politika- és mûvelõdéstörténetének formálójára,
emblematikus alakjára, születésének 130. évfordulója alkalmával.
Mind a két helyszínen, Veres Kupán Enikõ és Sípos Miklós
üdvözlõ szavai után Bara István építészmérnök felvázolta Kós
Károly életének azokat a meghatározó pontjait, amikor a történelem változásaival döntenie kellett a biztos egzisztencia és a
teljes létbizonytalanság között. Kós a Kiáltó szó címû írásában

olyan alapot akart adni, amely az önazonosság-tudat feladása
nélkül segíti a beilleszkedést a megváltozott feltételek között.
Ezután, 13-án rövid mûsor után (közremûködtek László Zita
színmûvésznõ, Hencz József zeneszerzõ és Hencz Márk) megnyílt
az a kiállítás, amely bevezette a látogatót a Kós Károly által
megálmodott világba. 14-én a templomban, Bara István elõadása
után, zenés összeállítás következett, melynek keretében László
Zita színmûvésznõ szólaltatta meg Kós Károlyt és azokat a
költõket, akik Kós Károlyról írtak verseket. Jelen volt még Fazekas
Lóránd.
Összeállította: Dukrét Géza

DEÁK JÓZSEF

DINASZTIÁK ÖSSZEFÛZÕDÉSE AZ ÁRPÁD-HÁZZAL
Az Árpád-ház
A Tolnai Világ Lexikona második kötetébõl idézek: „Magyarország elsõ uralkodó családja, amely négy fejedelmet és huszonhárom
királyt adott hazánknak. Származását a hagyomány felviszi egészen
Noéig és annak egyik fiától, Jafettõl származtatja, de ebbõl csak annyi
teljesen bizonyos, hogy a családnak nevet adó Árpádnak apja Álmos
volt. Árpádtól szakadatlan sorban származnak le a magyar királyok
III. Endréig, kiben kihalt az Árpád-ház fiága (1301. január 4.). Az
Árpád-házból származó uralkodók a következõk: Fejedelmek: Árpád
907-ig, Zsolt 907–947, Taksony 947–972, Géza 972–997, István 997–
1000.

Királyok: Szent István 1001–1038, Péter (elõször) 1038–1041,
Aba Sámuel 1041–1044, Péter (másodszor) 1044–1046, I. Endre 1047–
1060, I. Béla 1060–1063, Salamon 1063–1074, 1077, I. Géza 1074–
1077, Szent László 1077–1095, (Könyves) Kálmán 1095–1116, II.
István 1116–1131, II. Béla 1131–1141, II. Géza 1141–1161, III.
István 1161–1173, II. László 1162, IV. István 1162–1163, III. Béla
1173–1196, Imre 1196–1204, III. László 1204–1205, II. Endre 1205–
1235, IV. Béla 1235–1270, V. István 1270–1272. IV. László 1272–
1290, III. Endre 1290–1301.

Az Árpád-ház családfája
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Árpád fejedelemmé választása. Kovács József festménye a Történelmi Arcképcsarnokban

Az Árpád-háznak nagyon sokat köszönhet Magyarország. Az
Árpádok vezették a magyarokat mai hazájukba, õk telepítették le,
térítették át a kereszténységre, tették királyságra az országot, és ezzel
beillesztették a nyugat európai nemzetek közzé. Megvédték ezt az országot
a hatalmas szomszédok befolyása ellen, a német ellen éppúgy, mint a
görög ellen és területét hódításokkal növelve, megtartották függetlenségét.
A tatárjárás után az Árpád-ház hazánk második megalapítója, és
annyira ki tudja heverni a pusztítás okozta károkat, hogy egy
emberöltõvel a pusztítás után segítséget tud adni a Habsburg-háznak
a csehek ellen és nagymértékben járul hozzá a család hatalmának
megalapozásához.”

Árpádok címerei. 1. Csíkolt pajzsú királyi címer. 2. Királyi címer
III. Endre pecsétjén. A kettõs kereszt IV. Béla óta a királyok
címere, s megmaradt annak az Anjou-házi királyok alatt is. A
csikolt címert elsõnek Imre király használta. A csíkokban futó
oroszlánokat különfélekép rendezték el. Magának Imre királynak
pecsétcímerében egymás nyomában járnak.

Árpád, a honfoglaló.
A Történelmi Arcképcsarnok egy régibb litográfiája nyomán
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A Babenberg-ház
A Tolnai Világlexikon harmadik kötetébõl idézek: „Babenberg
nevezetes frank család. Elsõ jelentékeny tagja Grabfeldi Poppo.
Ugyanolyan nevû fia Türingia õrgrófja, kinek Henrik nevû fia a
Párist ostromló normannok ellen hadakozik, s a küzdelemben elesik
(886). Ennek a Henriknek három fia maradt: Adalbert, Adalhard,
akik Babenberg várát (Bamberg) a család székhelyévé teszik. A hagyomány szerint az a Liutpold (Lipót) õrgróf, aki II. Ottó császártól 976ban, a szomszédságukban megalakult Ostmarkot (Keleti határõrgrófság,
Österreich) hûbérül kapta, Babenberg Adalbert leszármazottja volt.
Az osztrák Babenberg család 1156-ban hercegi rangot kapott, de
fiágon már 1296-ban II. Harcias Frigyessel kihalt. Birtokukat a
Habsburgok örökölték. Az osztrák Babenbergeket többször családi
kötelékek fûzték az Árpád-házhoz.”
Mielõtt kimutatnám ezeket a családi összefûzõdéseket a két
uralkodóház között, lássuk a klosternenburgi Babenberg genealógiát. I. Lipót (Leopold) 976–994 között volt elsõ õrgrófja egy kis
területnek, amely nem volt nagyobb hatvan mérföld szélességnél
Bajorország keleti határánál. Az õrgrófságot I. Lipót II. Ottó
császártól kapta hûsége jutalmául. Õt követte az õrgrófság élén

994-ben fia, I. Henrik (994–1018), aki apja politikáját folytatta.
Utána testvére, Adalbert uralkodott (1018–1055). Következett az
õ fia, Ernõ (1055–1075). Ennek utóda és fia, II. Szép Lipót
szövetségese volt Szent László magyar királynak. III. Lipót, a
Kegyes vagy Szent osztrák õrgróf, az elõbbinek fia és utódja
(1073–1136) 1106-ban feleségül vette IV. Henrik császár leányát,
Ágnest, Hohenstanfi Frigyes özvegyét. Fia, IV. Lipót (1136–1141)
az osztrák õrgrófság mellett megkapta a Bajor hercegséget is
1139-ben. Az õrgrófsági tisztben öccse, II. Henrik) („Jasomirgott”
– Úgy segítsen az Isten) követte, mivelhogy õ elveszítette a Bajor
hercegséget, kárpótlásul 1156-ban az osztrák õrgrófságot hercegségi rangra emelte, Rõtszakállú Frigyes Privilegium minus címû
rendeletével. Õt követte fia, V. Lipót, aki feleségül vette II. Géza
magyar király leányát, Ilonát. Utódja az osztrák hercegségben
fia, I. Frigyes (1195–1198), kinek korai halála után testvére, VI.
Lipót Árpád (a Dicsõséges) követte 1198–1230 között. Az õ
halála után V. Lipót legifjabb fia követte az osztrák hercegségben,
aki II. Frigyes, a Harcias néven uralkodott 1230–1246 között.
Korai halála a Babenberg család kipusztulását jelentette.
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Pár évi háborúskodás után Ausztria II. Ottokár cseh király
fennhatósága alá került 1251–1276 között. Halála után a Habsburg-házi uralkodóké lett 1918-ig.
Összegzésként elmondhatjuk, Ausztriában a Babenberg-ház
kihalása 1246-ban, ugyanúgy, mint az Árpád-ház kihalása Magyarországon, egy-egy jelentõs történelmi korszak lezárását jelentette,
de mindkét uralkodóház jelentõs megvalósításokkal járult hozzá
a két ország fejlõdéséhez és még némi rokoni szálak is összefûzték
õket. Mind a két dinasztia megteremtette a hûbéri államiság
alapjait, lényegében azon a területen, ahol ma is léteznek, egymással közvetlen szomszédságban. Ugyanakkor dinasztiai összeköttetésük tükrözi a két ország jelentõségét Közép-Európában.
Még kiemelnénk egy harmadik dinasztiát, a Szász–Wettinházat, amely jelentõs szerepet töltött be abban a korszakban,
amelyrõl eddig is szóltunk, sõt a késõbbi idõkben is.

A Szász–Wettin-ház
A Szász–Wettin-dinasztia 1089-ben IV. Henrik német-római
császár jóvoltából õrgrófságot kapott Meissen erõdítményében.
A Wettin grófi család egyenes leszármazottjai, Nagy Konrád
õrgróffal kezdõdõen (1130–1156), megszakítás nélkül uralkodtak
– megtartván egyenes ágú genealógiájukat, bõvítve Meissen
területét Türingiával és egyéb birtoklással.
1423-ban IV. Frigyes õrgróf, aki a huszita háborúkban
Zsigmond császár és magyar király egyik fõtanácsosa volt, ezért
a szolgálatáért a császár és magyar király 1425-ben neki
adományozta a szász hercegséget, választófejedelmi méltósággal,
s megajándékozta a magyar zománckészítés egyik legrégibb és
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legbecsesebb alkotásával, egy díszkarddal. Ez egyben új titulust
is jelentett számára: I. Frigyes herceg, választófejedelem.
Így került Szászország és Wittenberg a Wettin-család
birtokába.
Utódja, II. Frigyes (a Szelídlelkû), az elõbbinek fia örökölte
a választófejedelmi méltóságot, amelyet 1464-ig gyakorolt. Halála
után, két fia a választófejedelemséget két részre osztotta. A
nagyobbik, Ernõ Szászország északi részét kapta meg a választófejedelemséggel, Wittenberg fõvárossal. Õ lett a Wettin-dinasztia
Ernestin vonalának alapítója.
Albert, a fiatalabb a Meisseni õrgrófságot kapta, északtüringiai részekkel és Osterland vidékkel (Leipzig), egyúttal hercegi
címet is, mint a Wettin-család Albertin – fiatalabb vonalának
megalapítója, Drezden (Drezda) székhellyel. A választófejedelmi
méltóság késõbb ehhez a fiatalabb vonalhoz került át, 1547-ben.
Az Albertin vonalból származó szász választófejedelmek egyike
megszerezte Lengyelország királyi trónját, mint II. Ágost (1697–
1733), egyúttal megtartván a szász választófejedelmi tisztséget is,
mint I. Frigyes Ágost, az Erõs (1694–1733). Rajta keresztül még
tovább bõvült az uralkodóházakkal az összeköttetés és folytonosság, lehet mondani a késõ középkor összes dinasztiájával.
Megemlítendõ, hogy II. Ágost lengyel király egyik természetes
fia házasságot kötött Elzbieta Szalewska, lengyel kisnemesi
családból való leánnyal, aki Sándor József Sulkowski néven vonult
be a történelembe, megkapta a német és cseh birodalmi hercegi
címet, õ és utódjai számára, 1752-ben Mária Terézia császárnõtõl.
Errõl a lengyel hercegi családról már referáltam egy elõbbi
tanulmányomban, Egy Arad megyei nemes család története
címen. Ebben Szulkowszky Lajos János Alfréd herceg pankotai
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A Wettin szász grófok Meissen õrgrófjává váltak, majd utólag Szászország (Drezda)
választó fejedelmei
Thimo, a Vitéz †1113

Ida,

Meisseni õrgrófok:
1093 (1123–1156) Nagy Konrád
1125 (1156–1190) II. Ottó, a Gazdag

—
—

1162 (1197–1221) I. Dietrich, a Zsarnok
1215 (1221–1288) III. Henrik, a Fenséges

—
—

1240 (1281–1314) II. Albert, az Elkorcsosodott
Meissen grófja és Türingia tartomány grófja
1257 (1291–1323) I. Frigyes, a Megharapott
1310 (1323–1349) II. Frigyes, a Szigorú

—

1332 (1349–1381) III. Frigyes, az Erõs
Õrgrófok:
1370 (1407–1423) IV. Frigyes
Szász, mint
I. Frigyes, a Vitéz
(1423–1428) Szászország (Wittenberg) választófejedelme
1412 (1428–1464) II. Frigyes, a Szelíd
szász választófejedelem (Wittenberg)
1464 (1485–1500) Albert, a Bátor
Szászország (Drezda) hercege
(1533–1541) Henrik, az Ájtatos
Szászország (Drezda) hercege
1526 (1553–1586) Ágost, az Ájtatos
Szászország választófejedelme
(1586–1591) I. Keresztély v. fejedelem
(1611–1656) I. János
György
Szászország választófejedelme
1613 (1656–1680) II. János György
szász választófejedelem
(1680–1691) III. János György
szász választófejedelem
1670 (1696–1733) I. Frigyes Ágost, az Erõs
szász választófejedelem
II. Ágost
Lengyelország királya (1697–1733)

II. Ottó von Northeim, Bajorország hercege (1061–1070)
a Supplinburg, császári dinasztiából
Luitgarda Elehingen von Ravenstein
Hedwiga von Askania, Medve Albert,
brandenburgi õrgróf leánya
Jutta von Türingia grófnõ
Konstanzia Angelus Babenberg, Ausztria hercegnõje,
VI. Lipót Árpád leánya
Margit, Szicília hercegnõje, II. Frigyes császár leánya

— Elisabeth von Lobdeberg Arnshaugh (1286–1359)
— Mathilda von Bayern, IV. Lajos császár leánya,
a Wittelsbach-dinasztiából
— Katharina von Henneberg, IV. Henrik von Henneberg gróf
leánya
— Katharina von Brauenschweig, Lüneberg,
Középsõ Henrik herceg leánya
— Margit, III. Frigyes habsburgi császár húga
— Zedena Podiebárd, Podiebrád György cseh király leánya
— Katharina von Mecklenburg hercegnõ
— Anna, III. Keresztély király leánya (Dánia és Norvégia)
— Sophia von Brandenburg (Hohenzollern) hercegnõ
János György v. fejed. leánya
— Sibylle Magdalena (1587–1659) porosz hercegnõ
— Sibylle Magdalena (1612–1687) Brandenburg hercegnõje
— Anna Sophia, Norvégia és Dánia hercegnõje,
III. Frigyes király leánya

uradalom birtokosáról van szó, aki magyar honosítást szerzett.
Az õ révén ma is él e vonal és követni lehet leszármazottaiban
a Wettin-, Babenberg-, és Árpád-ház egyenes ágú genealógiáját,
de nemcsak…
(Az utolsó mondat, mintha folytatódna, arra utal, hogy a
Szulkowszkyak leszármazottja, Richter Olga Jolán (Menyháza,
1910. október 25. – Dézna, 2007. június 12.), akit feleségül vett
Deák Gyula (Tenke 1908. július 9.–Stei, 1992. május 3.) 1932ben. Õk voltak Deák József szülei, aki szerénysége miatt ezt
nem említette meg – a szerkesztõ megjegyzése.)

Felhasznált irodalom
Tolnai Világlexikona
Tolnai Világtörténelme
A Világ Történelme (1908)
Révai Nagy Lexikona
Internet – Wikipedia
Enciclopedia de istorie universalã (1983)
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A 2014-ES ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.

január 24.
február–aug.
március 15.
március 22.
április 4–6.
május 12–18.

2014. május 27–29.
2014. szept. 5–7.
2014. szept. 26–28.
2014. október 6.

Magyar Kultúra Napja – könyvbemutató
Bihari múltidézõ – elõadássorozat.
Koszorúzással egybekötött megemlékezések
Partiumi Honismereti Találkozó
V. Nemzetközi Konferencia, Isaszeg – közös program
Varadinum-ünnepségek
– Találkozás a székesfehérvári civil szervezetek képviselõivel
Kirándulás: Goricia – a 4. honvéd gyalogezred
emlékgúlájának újraépítés utáni avatása
XX. Partiumi Honismereti Konferencia
Székesfehérvár – találkozás a helyi civil szervezetekkel
Megemlékezések, koszorúzások az aradi vértanúk tiszteletére
A 2014-es év kutatási programja:
1. Száz éve tört ki az elsõ világháború (emlékek).
2. Nagy személyiségeink emlékezete.
3. Kollektív értékek folytonossága – hagyományaink.

Nagyvárad
Nagyvárad
Minden megyében
Nagyvárad
Isaszeg
Nagyvárad
Doberdó
Biharszentjános
Székesfehérvár
Minden megyében

Dukrét Géza elnök

BIHARI MÚLTIDÉZÕ – Elõadássorozat
Február 28. A máltaiak tevékenysége napjainkban. Fodor András püspöki helynök, Debreceni-Nyíregyházi Római Katolikus
Egyházmegye, a Máltai Szeretetszolgálat debreceni régióvezetõje. Helyszín: Ady Endre Líceum díszterme, 17 óra.
Március 21. A máltai lelkiségrõl. Kozma Imre irgalmas rendi szerzetes, a Máltai Szeretetszolgálat országos elnöke.
– A máltaiak tevékenysége Romániában. Gróf Kálnoky Tíbor, a Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János
Szuverén Ispotályos Rend romániai ispotályosa. Helyszín: Római Katolikus Püspöki Palota díszterme, 18 óra.
Április 25. Vitézi erények a magyar történelemben. Dr. Marjanucz László professzor, Szegedi Tudományegyetem, Történelem
Intézet. Helyszín: Ady Endre Líceum díszterme, 18 óra.
Május 23.
A Máltai Lovagrend története. Dr. Pósán László egyetemi docens, parlamenti képviselõ: – A határon átnyúló
szociális tevékenység. Dr. Vitányi István parlamenti képviselõ. Helyszín: Római Katolikus Püspöki Palota
díszterme, 18 óra.
Június 20.
A Bihari Hegyköz polgárosodása Nagyvárad árnyékában. Szendrei Ákos, a Debreceni Hatvani István
Szakkollégium titkára. – Agrárgazdálkodás és jótékonykodás. Csiszár Imre egyetemi tanársegéd, Debreceni
Egyetem, Doktorandusok Országos Szövetségének elnöke.
– Plébániák, gyülekezetek karitatív tevékenysége. Körösparti Péter, a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának elnöke.
– Egyetemi tehetséggondozás a római katolikus egyházban. Serfõzõ Levente egyetemi lelkész, Szegedi
Tudományegyetem. Helyszín: Római Katolikus Püspöki Palota díszterme, 18 óra.
Július 25.
Trianon szociális következményei. Dr. Gulyás László egyetemi docens, Szegedi Egyetem Mûszaki Kara. Helyszín:
Ady Endre Líceum díszterme, 18 óra.
Augusztus 22. Ókori emlékek Bihar megyében. Dr. Forisek Péter egyetemi docens, dékánhelyettes, Debreceni Egyetem Ókor
Történelmi Tanszékvezetõje. Helyszín: Ady Endre Líceum díszterme, 18 óra.
Szeptember 5. XX. Partiumi Honismereti Konferencia – Biharszentjános
Plenáris elõadások:
– Válsághelyzetek kezelése. Dr. Isaszegi János vezérõrnagy, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
– Hadszíntér-kutatás Biharban. Dr. Négyesi Lajos alezredes, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadirégész, Hadszíntérkutató
és Hagyományõrzõ Osztály vezetõje.
– Hadisír gondozás, modellezõ régészet. Töll László alezredes, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús
Kegyeleti Fõosztálya.
– A biharszentjánosi Johannita-rend és kolostor története. Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens, kanonok, Debreceni Egyetem
Néprajzi Tanszék.
– A Domonkos-rend Biharban. Kovács László Erik, Debreceni Tudományegyetem Néprajzi Tanszék.
Emlékmû avatása a Klastrom-dombon.
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