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Béke György: 

Búvópatakok 
(Kriterion, Bukarest, 1980. 344 old.) 

„Magunk keresése" - adta meg a hetvenes évek 
elején Beke György írói programját. Vállalkozása 
súlyos felelősség, hiszen egy több milliós közösség 
megmaradásának lehetőségeit, e nép hagyomány-
őrző ereiét kutatni nem akármilyen küldetés. A 
híres székely előd, Körösi Csorna Sándor a ma-
gyarok régen elfelejtett őshazáját indult megke-
resni. Beke Györgynek nem kell ekkora utat 
megtenni a rokonok keresésére. Amerre jár, köz-
tudatunk számára holt vidékek. Vajon mit tudunk 
a mai Szilágyság magyarságáról (Szilágysági 
hepehupa 1975. Kriterion), az egykori Alsó-Fehér 
vármegye mostani életéről (Nyomjelző rokonság, 
1978. Kriterion) vagy a csángókról. Mind egy-egy 
fehér folt szellemi térképünkön, hogy csak a 
legutóbb megjelent felfedező erejű könyvekre utal-
junk. 

Beke vállalkozása ezért ilyen fontos. Szinte 
egyszemélyes hírhozó a magyarság végvárairól. Sor-
ra járja e nép már-már pusztuló szigeteit, hírt hoz 
róluk, újra felfedezi őket, keresi fennmaradásuk 
lehetőségeit. Módszere sajátos, a szociográ-
fiai valóságirodalomban is egyedi. Nem a száraz 
adatok gyűjtésének módszereivel él. Tudja, hogy a 
különleges körülmények, a fokozot t felelősség 
mást kíván. Kitűnő érzékkel találja meg a legmeg-
felelőbb riportalanyait, beszélgető társait, ahogy ő 
mondja: a „társszerzőit". 

Felfedező útjának legújabb állomása az erdélyi 
Mezőség pereme, a régi Szolnok-Doboka vármegye 
része, a mostani Beszterce-Naszód megye: kopár 
dombok vidéke, távol a vasúttól, a szellemi köz-
pontoktól, az országos vérkeringéstől. Pedig hajda-
nán virágzó vidék, az ország sorsát is alakító törté-
nelmi események színtere volt ez a táj: „Magyar-
megye, Öjős, Sajóudvarhely, Somkerék, Bethlen, 
Felőr, Retteg, Zselyk . . . Régi nyomok, földbe 
süllyedt jelek arról, milyen élet lehetett egykor, a 
kunok betörése, a tatárjárás előtt . . . " A honfog-
laló magyarok egyik első szálláshelye sűrűn lakott 
terület volt a középkorban. Ennek tanúi a még szép 
számmal fellelhető Árpád kori templomok, régi 
várkastélyok, várak vagy a Cserhalmi ütközet em-
léke. A mocsarak lecsapolásával a vidék elvesztette 
védelmi szerepét, évszázadokon át a török és a 
tatár, valamint belső viszályok pusztították, ritkí-
tották a lakosságot. Helyükre román jobbágyokat 
telepítettek, így jött létre a XVIII. századra a mai 
vegyes lakosságú terület, kis magyar szigetekkel. 

Beke e szigeteket járva alapos felderítő munkát 

végzett. Számba veszi a vidék történelmének nyo-
mait, keresi az itt élők lehetőségeit. Gondja van 
minden családra, hiszen „ahol a kicsi számok 
megszokottak, egyetlen családot vagy lelket is 
számon tartanak. Naszód vidékén pedig nem isko-
lák jelzik a magyar szórványokat, hanem legfen-
nebb anyakönyvi bejegyzések". Jellemző emberi 
sorsokat mutat be, amelyek a sajátos mezőségi 
létben példaképek, modellek lehetnek. Olyanok, 
mint a nemzedékeket szenvedéllyel nevelő, tisztes 
helytállásra, a helyes önismeret méltóságára tanító 
besztercei Horváth Pál vagy mint a bethleni agronó-
mus, akit a könyvterjesztés, az anyanyelvi oktatás, 
a műkedvelés, a helytörténet éppoly szenvedélye-
sen érdekel, mint kenyérkereső szakmája. Vagy a 
Besztercére ingázó décsei villanyszerelő, aki nép-
meséket gyűjt vagy előadásokat szervez falujában, 
de a betegeihez magyarul szóló román orvos, az 
önképzőkört vezető tanár gondjai, a városba köl-
tözők problémái, vagy a könyvterjesztés nehézkes-
sége is helyet kap Beke mezőségi tablóján. 

Ezek az életsorsok túlnyomórészt a legkiválób-
bak. Inkább példaképek, mint tipikusak, de meg-
ismerésük mégis indokolt, mert a hagyományokat 
jól ismerők, azt becsülők és továbbadok, a névtelen 
„néptanítók" példája mindannyiunk számára fon-
tos, hiszen a továbbélés lehetősége jórészt az ő 
kezükben van. 

Virt Dezső 

A pápai kollégium 
története 
(Szerk.: Trócsányi Zsolt) 
(Tankönyvkiadó, Bp., 1981. 446 old. 
* 37 kép) 

A pápai református kollégium - mely a közel-
múltban ünnepelte fennállásának 450. évfordulóját 
- hányatott, nehéz sorsot megélt intézmény volt, 
de minden nehézség ellenére mindig a haladás és a 
nép szolgálatában állt. Erről tanúskodik a történe-
téről szóló kötet , amelyet öt szerző tanulmányai-
ból állítottak össze. 

A kezdetekről (1531-1711) Rúzsás Lajos tanul-
mánya szól. Bemutatja az élénk életű mezőváros-
nak azt a társadalmi fejlődését, mely lehetővé tette, 
hogy a reformáció különböző hullámai közül a volt 
plébániai iskolában végül is Kálvin tanai vertek 
gyökeret. Az iskola fejlődését nem kis mértékben 
köszönte enyingi Török Bálintnak és leszárma-
zóinak, akik 1618-ig voltak Pápa földesurai. Az 
1585-ben keletkezett iskolai törvény jól mutatja az 
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iskola szervezetét, a diákság életét és az ellátására 
hozott intézkedéseket. Az első nehézségek 1618 
után kezdődtek, amikor Pápa az udvarhű és katoli-
kus Esterházy Miklós nádor birtokába került, aki 
ott rövidesen pálos rendházat és gimnáziumot ho-
zott létre az ellenreformáció szellemében. Ezzel 
megindult a csaknem másfél évszázados küzdelem a 
kálvinista főiskola létéért. Az intézmény elvesztette 
a földesúri támogatást és fennmaradása magánosok-
tól vált függővé. Ennek ellenére Pápáról számos, 
kálvinista-demokratikus szellemben nevelt értelmi-
ségi ju to t t el külföldi egyetemekre és kapcsolódott 
be (leginkább lelkészként, tanítóként) az ország, 
különösen pedig a Dunántúl életébe. 

A kollégium legnehezebb korszakát ( 1 7 1 1 -
1781) Trócsányi Zsolt mutat ja be. A Rákóczi-sza-
badságharc leverése után az ellenreformáció teljes 
erővel bontakozott ki. Az 1731. évi I. Carolina 
Resolutio erősen korlátozta a protestánsok szabad 
vallásgyakorlatát és szinte megszüntette a főiskola 
létének közjogi alapját. Kemény küzdelem indult 
meg a fennmaradásért, azonban a polgárság és 
egy-két nemesi család (Chernel, Kenessy, Szondy) 
minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult, a föl-
desúr fokozatosan elűzte a városból a protestáns 
iparosokat, majd 1752-ben karhatalommal foglalta 
le az iskola épületét. Ekkor az iskolát a szomszédos 
kisnemesi Adásztevelen telepítették le, s ott élt 
algimnáziumi szinten, szűkös anyagi viszonyok kö-
zött csaknem három évtizeden át. A száműzetésnek 
II, József türelmi rendelete vetett véget. 

Bodolay Géza számol be az 1781-1849 közti 
időszakról. A kollégium 1783-ban kezdte meg újra 
Pápán a működését, azonban ekkor az uralkodó 
által szorgalmazott német tanítási nyelvvel kapcso-
latos küzdelem következett. A jozefinizmust kö-
vető, a magyarországi közoktatás fejlődése szem-
pontjából oly jelentős korszakban Pápán (ahol 
1794 óta a kollégium egyházkerületi jelleggel mű-
ködött) az országos hírű puritán tudós és nevelő 
Márton István rektor-professzor szabta meg 1831-ig 
az oktatás és nevelés rendjét . Az ő korszakában a 
kantiánizmusa miatti harc és a nyelvújítás, egyes 
tárgyak magyar nyelvű tanítása voltak a legfőbb 
elvi kérdések. Kitűnő utódai Tarczy Lajos, Bocsor 
István és Steffner-Zádor György korában élte a 
kollégium fénykorát. A legjelentősebb, kérdések 
ekkor a hegelianizmus és a magyar nyelvű oktatás 
voltak. Ez utóbbi bevezetésére 1833-ban került sor. 
1837-ben létesült az főiskolai nyomda és 1841-ben 
az ún. Képzőtársaság. Élénk szellemi és politikai 
érdeklődés jellemezte a kollégiumi ifjúságot, közis-
mert, hogy Petőfi és Jókai is tanultak itt. 1848-ban 
a kollégium számos diákja fogott fegyvert. 

Mint azt Kiss József soraiból megtudjuk, az 
abszolutizmus (1849-1867) bosszúja nem maradt 
el. Az új osztrák közoktatási rendszer 1851-ben 
felfüggesztette a főiskola nyilvánossági jogát, amit 
hosszú küzdelem és uralkodói audentia után csak 
1857-ben sikerült visszanyerni. 1860-ban indult 
meg újra a hittudományi képzés, az 1853-ban 
megszüntetett jogászképzés pedig 1864-ben. A sú-
lyos politikai és anyagi nehézségek ellenére az 

egyházkerület és a hívek komoly anyagi támogatá-
sával elkészült a kollégium új épülete is. 

A kollégium legújabb kori életéről (1867-1945) 
Pölöskei Ferenc nyújt tájékoztatást. A dualizmus 
korában a kollégium teljes jogú főiskolaként műkö-
dött gimnáziummal, jogakadémiával, lelkészképző-
vel és tanítóképezdékkel. Ez utóbbi női tagozata, a 
Nőnevelő Intézet 1912-ben nyílt meg négyosztá-
lyos polgári iskolával egybekötve. Ami a vonzási 
körzetet illeti: az elsősorban a Dunántúl és a kissé 
mindig rivális Komáromtól északra eső csallóközi 
terület. A diákság többsége református volt, a nem 
protestánsok aránya 15-20% között mozgott. Tár-
sadalmilag a „kis keresetű" családok (kisbirtokos, 
bérlő, kisiparos, kiskereskedő) és az értelmiségiek 
gyermekei voltak túlsúlyban. Megtudjuk, hogy a 
diákság 66 tagja harcolt a Vörös Hadsereg interven-
cióellenes hadműveleteiben. 

A Horthy-korszakban a kollégium életére meg-
határozó szerepet játszott Balogh Jenő, az egyház-
kerület főgondnoka. Bár oszlopos tagja volt az 
ellenforradalom politikai rendszerének, „ellenezte 
a fasiszta jogintézmények beépítését" ebbe a rend-
szerbe. Ez tükröződött egyház- és iskolapolitikájá-
ban is. S ami ennél sokkal jelentősebb: neves, 
haladó szellemű tanárok, öntevékeny diákszerveze-
tek biztosították azt, hogy a kollégium a felszaba-
dulásig megmaradhatott az önálló, szabad gondol-
kodás fellegvárának. Az ellenállási mozgalomban 
nem egy diákjának nevével találkozhatunk. 

A bőségesen dokumentált, gazdag forrásanyagra 
épülő kötet (melynek egyetlen hibája az egyes 
tanulmányok szerkezeti egyenetlensége) a kollégi-
um válságokkal, nehézségekkel teli életének bemu-
tatása mellett olvasmányosan számol be a kiemel-
kedő tanári egyéniségekről, a diákok életéről, anya-
gi helyzetéről, önképző szerveiről. 

Tóth András 

Két új kiadvány 
a vármegyei j 
statútumokról 

Két, megyei levéltárunk, a nógrádi és a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei a közelmúltban újfajta for-
rásfeltárást kezdeményezett: megkezdte a várme-
gyei és városi jogszabályok (statútumok) kiadását. 
E kisebb-nagyobb közösségek életét meghatározó 
normák és rendelkezések fontos forrásai a helytör-
ténetírásnak. A helyi önkormányzati szervek szá-

1 „ . . . úgy határozott a tekintetes vár-
megye . . ." Nógrád megyei statútumok a 
XVIII-XIX. századból, összeállította Né-
kám Edit és Schneider Miklós. Salgótarján, 
1981. és Miskolci statútumok 1573-1755 . 
összeállította: Tóth Péter. Levéltári Füzetek 
13. Miskolc, 1981. 
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mára a statútum-alkotás jogát már Werbőczy Hár-
maskönyve 1514-ben rögzítette. Eszerint minden 
közösség - amely saját joghatósággal rendelkezett 
- hozhatott tagjaira érvényes rendelkezéseket. 
Ilyen közösségek voltak a vármegyék, a szabad ki-
rályi városok, a mezővárosok és egyes testületek 
(pl. a céhek). A kiadott statútumok nem ellenkez-
hettek az országos törvényekkel és felsőbb rendel-
kezésekkel, így a joghatóságok alá- és fölérendeltsé-
gi viszonyait is tükrözték. 

Az ország töröktől meg nem szállt északi me-
gyéiben a statútumok főként a 1 6 - 1 7 . században 
kaptak nagy szerepet. A törvényhozás rendkívül 
nehézkes volt, az országos törvényeket a különbö-
ző megyékben és városokban eltérően értelmezték, 
és gyakran alakultak ki olyan helyzetek, amikor a 
törvények a szükséges intézkedésekhez nem is 
nyújtot tak útmutatást. 

A vármegyei, városi vagy testületi s tatútumok 
ezért rögzítették a közösségi szokásokat, a saját 
viszonyokhoz alkalmazták a felsőbb rendelkezé-
seket vagy intézkedtek bizonyos konkrét helyze-
tekben (pl. járványok, tűzvész, árvizek stb. alkal-
mával). A 18. század elejétől a helytartótanács 
igyekezett korlátozni a megyék és városok „tör-
vényhozási" tevékenységét, azonban e törekvés si-
kertelen maradt. A helyi rendelkezések a lakosság 
életében a 19. század közepéig jelentős szerepet 
kaptak. 

A statútumok történeti értékét már a múlt szá-
zad végén felismerték. Két kiváló történetírónk -
Kolozsvári Sándor és óvári Kelemen A magyar tör-
vényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye I - I V . 
Bp., 1885-1897 . című munkájában megkezdte 
azok feltárását és közreadását. Bár hatalmas adattá-
ruk jól használható fonása a megyék történetének, 
kutatásaik nem terjedhettek ki valamennyi levéltári 
anyagra. E gyűjtemény kiegészítésére vállalkozott 
- helyi vonatkozásokban a Nógrád megyei Levéltár 
forráskiadványa közrebocsátásával. 

A gyűjtemény készítői 51 vármegyei s tatútum 
teljes szövegét közlik. A válogatás során arra töre-
kedtek, hogy a bemutatot t anyagok a megye életé-
nek főbb területeit dokumentálják. így a megye 
gazdaságával, társadalmi, politikai viszonyaival kap-
csolatos statútumokat egyaránt találunk a kötet-
ben. A függelékben a szerzők felsorolják, milyen 
rendelkezések találhatók a megyére vonatkozóan a 
Kolozsvári-óvári-féle kötetben, végül pedig az 
anyagot tárgymutató és szójegyzék egészíti ki. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár mun-
katársa, Tóth Péter az 1 5 7 3 - 1 7 5 5 közötti időszak-
ból Miskolc mezőváros jogszabályainak feltárását 
végezte el. A munka első része_közli valamennyi 
feltárt statútum regisztáját, az eddig ismeretlenek 
mellett a korábbi megyei vagy országos forráskiad-
ványokban publikáltakat is. így képet ad Miskolc 
mezőváros egész „törvén yhozásáról", majd a kötet 
második részében bemutatja egy sor statútum teljes 
szövegét. A rendkívül tanulságos összeállításban 
adatokat találunk a város gazdasági életéről, ipará-
ról, kereskedelméről, a régi céhes szervezetekről, 
vásárokról, szőlő- és bortermelésről, erdőgazdál-
kodásról. 

A nógrádi és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
gyűjteményt a helytörténet kutatói haszonnal for-
gathatják. Levéltári kutatások nélkül is megismer-
hetik belőlük a vármegyei és mezővárosi rendelke-
zésekben rögzített szokásjogot, és ezen keresztül a 
települések lakóinak életét. A kötetekben foglalt 
levéltári jelzetek és egyéb utalások pedig a további 
kutatást könnyítik meg. Bízunk abban, hogy a két 
levéltár kezdeményezése más megyékben is köve-
tőkre talál, és a helyi „törvényhozás" vonatkozá-
sában szélesebb összefoglalásokra is lehetőség nyí-
lik. 

Dóka Klára 

Verancsics Antal: 

Memoria rerum 
1505-1566 

1. Emlékezetre méltó dolgok bőven akadtak a 
XVI. században. A nemzeti múltja iránt érdeklődő 
utókor azzal szolgálhatja annak megismerését, ha 
emlékeit feltálja és közkinccsé teszi. Ezt a nemes 
oélt szolgálta a Magyar Helikon, aMikor a Biblio-
theca Historica sorozatában 124 é w t l iz eis» ki-
adás1 után ismét megjelentette a Verancsics-év-
könyvet. A tetszetős kiállítású könyv borítólapján 
Rota Márton korabeli metszete alapján készült Ve-
rancsics Antal-arcképet láthatunk, a címlapon 
ugyanakkor csak a mű címét tüntet ték fel - szerző 
nélkül, ami már önmagában arra enged következ-
tetni, hogy a szöveg és Verancsics kapcsolatban van 
egymással, de nem ő a szerző. A Verancsics-iratha-
gyaték sorsát elemzi összes munkáinak szerkesz-
tője: Szalay László.5 A mostani szövegkiadást apró-
lékos filológiai pontossággal elkészítő Bessenyei Jó-
zsef utószóval, jegyzetekkel, valamint jegyzetszó-
tárral egészítette ki. Utószavában, összegezve a mű-
vek és Verancsics közti viszonyt, a következőket 
írja: ,,. . . a Verancsics Antal iratgyűjteményében 
fennmaradt magyar nyelvű krónikát négy szerző 
munkájának kell tartanunk, az első hármat Veran-
csics ismeretlen deákja szerkesztette egybe, másol-
hatta le 1 5 6 2 - 6 4 között . A negyedik mű szerzője 
és másolója egyaránt Bornemissza Tamás. . . . Külö-
nös értéke a műveknek, hogy Verancsics kérésére 
születtek meg, tehát olyan művek, amelyek kérés 
nélkül nem készültek volna el ."3 

2 Az idézet utolsó mondatából kitűnik, hogy 
Verancsics szerepe mennyire fon tos volt. Ki is hát 
voltaképpen Verancsics An ta l ? 4 magas egyházi 
méltóságokat betöltő főpap? , aki vallási türelmes-
séget tanúsít; János-párti, majd Habsburg-párti dip-
lomata? , aki megteremti a „hosszú béke" korát 
(1568. február 17.), széles látókörű, nagy művelt-
ségű humanista történetíró? , aki nagyszabású kor-
történeti művet tervezett Magyarországról. Egy 
könyvismertetés keretei nem alkalmasak e kérdések 
megválaszolására, de néhány sorba sűrítve jellemez-
hető Verancsics szemlélete és jelentősége, leghíveb-
ben talán egyik leveléből vett részlettel. Második 
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portai követjárása (amely előkészítette a drinápolyi 
békeszerződést) előtt ezt írja: „Hiányozzam hazám-
nak ekkora bajában, s többre becsüljem nála éle-
temet, saját boldogságomat? . . . Megpróbálom 
még egyszer, mint hatvanas ember is meg tudom-e 
mutatni a hazámnak, mennyire szívemen volt épsé-
ge, mennyire akartam épségét eddig és a jövő-
ben."5 A történetíró Verancsics szerepe olyan mint 
az irodalomban Kazinczy Ferencé. S ez a szerepkör 
a XVI. században - ha lehet - még fontosabb volt, 
mint később. 

3. A Memoria rerum az 1505-1566 között i ese-
ményeket az évek sorrendjében sorolja fel, s ha az 
adatok esetenként pontatlanok is, ennek ellenére 
XVI. századi történelmünk jelentős elbeszélő for-
rása. Különös értéke az, hogy magyar nyelvű. így 
mint nyelvemlék is fontos. 

A kötet tipográfiája elegáns. A szöveget jól át-
tekinthető térképek egészítik ki. A könyv használa-
tát - megkönnyíthette volna, ha a jegyzeteket nem 
a kötet végén helyezték volna el, hanem a lap alján, 
még akkor is, ha ez a tipográfiai tervezésnek na-
gyobb munkát jelentett volna. 

Békés József 

*Memoria rerum quae in Hungaria a nato 
rege Ludovico ultimo acciderunt qui fűit 
Ultimi Ladislai filius. A legutóbbi László ki-
rály fiának legutóbbi Lajos királynak szüle-
tése óta Magyarországon történt dolgok em-
lékezete. (Verancsics-évkönyv) 
1 MHHS 3. Verancsics Antal m. kir. helytar-
tó, esztergomi érsek összes munkái. 2. köt.: 
Történelmi dolgozatok magyar nyelven. 
1504 1566. Pest, 1857. Verancsics Antal 
összes műveit kiadta Szalay László: 1 - 7 . 
Pest, 1857-1865 . , * pótlékok s név- és 
tárgymutató a 12. kötethez. Bp., 1875. Sza-
lay László-VVenczel Gusztáv 8 - 9 . Pest, 
1868-1870. Wenczel Gusztáv: 10 -11 . Pest, 
1871., Bp., 1873. 
2 Szalay László: Bevezetés Verancsics Antal 
munkáinak 1. kötetéhez. Pest, 185 7. 
3 1504- 1566. Memoria rerum. Bp., 1981. 
148. old. 
"Született: 1504. május 29-én Sebenicóban, 
meghalt: 1573. június 15-én Eperjesen. Éle-
téről: Verancsics Faustus: Vita A. Veranitii. 
Buda, 1798., Podhradczky József: Néhai 
Verancsics Antal esztergomi érsek példás 
élete. Pest, 1 857., Sörös Pongrác: Verancsics 
Antal élete. Esztergom, 1898., Szalay 
László: Adalékok a magyar nemzet történe-
téhez a XVI. században. Pest, 1859., Nagy 
Iván: Magyarország családai czímerekkel és 
nemzedéki táblákkal. 12. Pest, 1865. 
sVerancsics összes művei. 9. köt. 218. old. 

MHHS 20: Verancsics összes munkái 9. 
Vegyes levelek, 1563 1569. Pest, 1870. 

Kátai Ferenc: 

Tát története 
1181-1981 
Szerkesztette: Gombkötő Gábor 
(Kiadta a Tát Nagyközségi 
Közös Tanács megbízásából 
a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat 
1981. 95 old.) 

Évfordulós kiadványt vesz kezébe az olvasó, egy 
község 800 éves történetének vázlatos összegzését. 
A kötet szerzője a történelmi idők kezdetétől te-
kinti át az eseményeket, pontosabban emeli azokat 
a krónika rangjára. Azt hiszem, az utószóban 
összegzi Tátról írt szenvedélyes vallomásának lé-
nyegét: „kideríteni, bemutatni, hogyan éltek őse-
ink ezen a tájon, mi volt az a megtartó erő, ami 
összefogta a közösséget, ami erőt adott túljutni a 
történelmi viharokon . . .". Nehéz feladatra vállal-
kozott Kátai Ferenc, minden olvasónak saját magá-
nak kell a választ megadnia: elérte-e a kötet a kitű-
zött célt. 

A szerző öt fejezetben elemzi Tát történetét. (A 
történelmi idők kezdetétől a XVI. század elejéig, 
Török világ Magyarországon, A császári sas árnyé-
kában, Tát a kapitalizmus korszakában, A felszaba-
dulás utáni három évtized története.) A szerkezet 
világos, az arányok elfogadhatók, igaz, az utolsó 
három évtized bemutatása közel harminc oldalon 
történt meg. A magyarázat kézenfekvő, ezekben az 
években többet változott a falu, az emberek, mint 
az elmúlt századokban. 

A bevezető fejezetben a természetföldrajzi 
adottságok bemutatása után a régészeti emlékek 
felsorolása következik. Részletesebben szól a szer-
ző a római kor táti emlékeiről, illetve az Árpád-házi 
királyok korának Tátot érintő eseményeiről. Tele-
pülésünk nevével először 1181-ben találkozunk, 
amikor III. Béla a János-lovagrendnek adományoz-
ta többek között Tátot is. Érdekes fejezete a kötet-
nek a török uralmat, a török kiűzését bemutató fe-
jezet „A táti csata (1685) volt utolsó mérkőzése a 
kereszténységnek és az ozmán hatalomnak Eszter-
gom vármegye területén". A súlyos harcok után az 
1696. évi adóösszeírásban Tát falu mint „pusztult 
hely" szerepel. A törökök kiűzése után az elnéme-
tesítés korszaka következett, amelyet a 15 éves há-
ború és a Rákóczi-szabadságharc egyidőre ugyan 
meghiúsított. Az eszmélő Tát helyzetét a k u r u c -
labanc csatározások ismét elbizonytalanították. Az 
1728-as megyei adóösszeírás szerint a népesség ug-
rásszerűen növekedett, és megjelentek az első né-
met nevek is, majd ezt követően erőteljes német 
betelepülés vette kezdetét. A szerző fontos adato-
kat közöl a település XVIII. századi életéről, az ún. 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján. A szabad-
ságharc igaz bizonyságot adott arról, hogy Tát 
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német nyelvű lakossága - amely nagyon sokszor 
került szembe a Táton lakó magyarokkal - a meg-
próbáltatás nehéz korszakában szolidáris volt a füg-
getlenségi harccal és a harcoló tátiak sorában ma-
gyar és német egyaránt megtalálható volt. 

A szabadságharc leverését követő' politikai-gaz-
dasági viszonyokról elemző értékelést kapunk. Az 
építkezések, a vasútépítés és a mezőgazdaság fejlő-
dését a művelődési viszonyok lassan követték. Az 
első világháború, a két forradalom Tát társadalmi-
politikai életében új erőt szabadított fel, megala-
kult a szocialista párt, sokan vöröskatonaként har-
coltak az intervenciósok ellen. A két világháború 
között településünk életében változásokról - társa-
dalmi-kulturális területen - 1936-ban beszélhe-
tünk. Megkezdte működését a dorogi munkásott-
hon táti fiókintézménye. A szerző számot ad a vi-
lágháború táti eseményeiről és megörökíti a lengyel 
hadifoglyokat bújtató, szabotázsakciókat szervező 
Keil József és Paár Mihály bányászok nevét, akiket 
a németek kivégeztek. A kötet érdekes részeként 
tarthatjuk számon a Vörös Hadsereg felszabadító 
harcának felelevenítését, Tát 1945. március 23-án 
történt felszabadítását. Az új élet kibontakozásá-
nak minden fontos eseményét feljegyezte a szerző. 
Kátai Ferenc talán legnehezebb feladata a kitelepí-
tés körülményeinek bemutatása volt. A szerző len-
dülete talán ezen a ponton lelassult. Az események 
a szabványos módon kerültek ezután feljegyzésre 
1956-ig. A 25 év krónikája ( 1 9 5 6 - 1 9 8 0 ) már sike-
resebbnek mondható. Az állami, politikai, társa-
dalmi szervezetek, intézmények, gazdasági egysé-
gek című fejezet pontos - a jövő történészei jól 
hasznosíthatják. A kötetet jól sikerült fotók zárják. 
Külön meg kell említeni a rendkívül gazdag forrás-
és irodalombázist. A szerző az önmaga állított célt 
valójában elérte, pontos ismereteket kaphatunk a 
ma 5000 lélekszámú Tát életéről - az ismeretter-
jesztés szintjén. A kötet színtelenebb része az, 
amely a felszabadulás utáni időszak bemutatásával 
foglalkozik. 

Reméljük, hogy a szerző - akinek jó képességé-
ről a kötet meggyőzően tanúskodik - vagy más 
helytörténész eredményesebb kísérletet tesz Tát 
felszabadulás utáni történetének feldolgozására. 

Gazdag István 

Orbán Balázs: 

Székelyföld leírása 
A „legnagyobb székely", akinek neve és tettei 

méltán említhetők Széchenyi vagy Wesselényi mel-
lett, a reformkor azon irodalmi nemzedékének szel-
lemében nevelkedett, akik Petőfivel, Arannyal az 
élen, a magyar népies irodalom megteremtését, a 
nép műveltségének emelését tűzték zászlajukra. Bár 
Orbán Balázs tudós polihisztor munkássága a re-
formkor nagyjainak elhallgattatása után, a kiegye-
zés évtizedében indul, ifjúkori példaképeinek esz-
méjéhez haláláig töretlen hűséggel ragaszkodott. 

Tudományos munkásságát, közéleti tetteit egész 
életében ez a reformkori élmény határozza meg. 
Ezen belül is Petőfi közismert hitvallása: „Ha a nép 
uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy 
uralkodjék a politikai életben is." Ezért küzdött , 
ennek az ideának élt, ez adta kezébe a tollat. 
Emiatt sokan tekintették romantikus figurának, Jó-
kai álmodta regényalaknak. De Orbán Balázs, a nép 
között élő elszegényedett báró, kitartott a régi esz-
mék mellett. Ismerte népének testi-lelki elnyomott-
ságát, s korán felismerte: e kettő elválaszthatatlan 
kölcsönhatását is, tudta: mikor, melyik enyhítése 
segítheti elő a nép, s a nemzet felemelkedését, sza-
badságát. így amikor a népet kívánta művelni, vég-
ső soron akkor is a szabadságáért szállt harcba. Le-
hetett-e becsületes hazafinak valóságosabb célt kö-
vetni egy bukott szabadságharc utáni ocsúdó kor-
szakban? - „A nemzet életképességét és hatalmát 
ma már nem annyira a nyers erő, nem is kizárólag a 
hősiesség, hanem a népek miveltségi fokozata s 
szellemi fejlettsége szabja meg" - írja az ókori Ke-
letet és Nyugat-Európát megjárt utazó, a jövő fel-
adatát megfogalmazó szellemi végrendeletében. S 
az 1890. április 16-án - halála előtti napokban -
rögzített felismerésének bölcsességét mi sem bizo-
nyítja jobban: máig sem vesztette el időszerűségét. 
Eszmei intelme - mely munkáiból, főképpen fő 
művéből a Székelyföld leírásából árad - : szeresd 
néped, szülőfölded, anyanyelved! - élőbb igazság, 
mint bármikor valaha is volt.» 

Mégis, Orbán Balázs életéről, munkásságáról 
még a művelt közvélemény is méltatlanul keveset 
tud. Sokkal kevesebbet, mint amennyit fennmaradt 
életműve alapján érdemelne. A széles közvélemény-
hez pedig - akiknek műveit elsősorban szánta - a 
neve is alig jutot t el. Ennek talán legfőbb oka, hogy 
fő műve a Székelyföld leírása történelmi-régészeti, 
természetrajzi s népismei szempontból, az 1868— 
1873 között füzetenként kibocsátott, kis példány-
számú első kiadás óta, nem került újra sajtó alá. Új-
ranyomását számtalanszor tervbe vették már, de ez 
a terjedelmében is testes, szellemi kincseskamra -
melyet a szerző korabeli fotófelvételei alapján ké-
szült fametszetek bőségesen illusztrálnak - valami 
okból eddig mégsem nyílt meg a széles olvasótábor 
előtt. 

Most két új kiadásban is kézhez vehettük. Az 
egyik a hasonmás formában, a másik pedig olcsó, 
fűzött kötésű kiállításban válogatást nyújt az ere-
deti műből. ' A válogatás természetszerűen egyben 
szükségszerű csonkítás is (még ha bő terjedelemben 
közöl az eredeti hat kötet leíró részéből és gazdag a 
képanyaga) - mégis, jelen esetben ez a kényszerű 

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Kiadta 
a Helikon Kiadó és a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülete. 1982. I—II. 
kötet. Csatári Dániel kísérőtanulmányával. 
Orbán Balázs: A Székelyföld. Válogatás. 
Szerkesztette Katona Tamás, sajtó alá ren-
dezte: Péterfy László, az utószót írta: Kósa 
László. Európa Könyvkiadó, 1982. 558 old. 
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megoldás: dicsérendő és sikeres vállalkozás. Bizony-
ság reá: az ötvenhétezres példányszám napok alatt 
elkelt, sőt a teljes igényt így sem sikerült kielégíte-
ni. A válogatás egy vonatkozásban még többet is 
nyújt a hasonmás kiadásnál: Kósa László kitűnő ta-
nulmányban ismerteti Orbán Balázs életét. Megle-
het: nem ez a legteljesebb ismertetés a tudós szé-
kely hazafiról, de arra mindenképpen a legalkalma-
sabb, hogy lehetővé tegye: Orbán Balázs személye 
és munkássága méltó helyére kerüljön a magyar 
közvélemény tudatában. Katona Tamás kiegészítő 
jegyzetei ugyancsak hasznosan segítik a művel elő-
ször találkozó olvasókat. 

A hasonmás kiadás jelentősége ma még szinte 
felbecsülhetetlen értékű művelődéspolitikai tett és 
művelődéstörténeti esemény. (Mint ahogy az volt 
az 1868-73 . évi kiadás is, annak ellenére, hogy a 
közelmúltban megjelent Magyarország történeti 
kronológiája nem említi.) Olyan tudatformáló 
munka a Székelyföld leírása, melynek hatásával 
könyvtárban lappangó korában is számolni kellett. 
Az újranyomás most megsokszorozza, kitágítja ezt 
a tudatformáló erőt. Orbán Balázs eredeti céljának, 
szándékának megfelelően. Már azért is széles körű 
érdeklődésre tarthat igényt ez a mű, mert tudomá-
nyos forrásértéke mellett, a tudomány népisége tör 
benne utat. A népéért tevékenykedő tudós ad ben-
ne tudományos és egyben ismeretterjesztő munkát 
a népnek, egyik legjellegzetesebb, hagyományok-
ban leggazdagabb néprajzi csoportunkról. A ma-
gyarságtudomány legnagyobb egyszemélyes vállal-
kozását vehetjük kezünkbe. Történelmi, népisme-
reti, régészeti, művészettörténeti összeötvözött tu-
dásanyagot a székelységről, egészen a szabadság-
harc utáni évtizedekig. Megismerhetjük lakhelyét: 
Erdély délkeleti részében elterülő, szerves földrajzi 
egységet alkotó tájat, ahol - eddigi ismereteink 
szerint - csaknem ezer esztendeje élik életüket, 
formálják e tájat és történelmét. Asszonyaik szülik 
a magyarság és az emberiség által egyaránt számon 
tartott alkotó nagyságokat: Körösi Csorna Sándort, 
Apáczai Csere Jánost, Dózsa Györgyöt, Mikes Kele-
ment, Gábor Áront és az emberi szellem magyarul 
megnyilatkozó annyi más óriását. Akiknek neve és 
műve elválaszthatatlanul beépült a magyar kultúrá-
ba, gazdagítva egyben más népek műveltségét is. 
Ezt hirdette Orbán Balázs is a könyv előszavában 
melyet mai buzdításnak is vehetünk: „ . . . legér-
dekesebb terület a szép Székelyföld, az, mely leg-
kevésbé van ismerve, melyről önmagunk is legkeve-
sebbet tudunk. Égető szükséggé vált tehát annak 
felkutatása és ismertetése." 

Könyve megírását, 1862 és 1866 között, hat-
éves, hangyaszorgalmú helyszíni gyűjtés előzi meg. 
Többnyire gyalog vagy szekéren járja be Székely-
föld legeldugottabb falvait. Figyelme mindenre ki-
terjed, mindent számba vesz, ami a tájjal és az ott 
élő emberekkel kapcsolatos. Adatai, leírásai ponto-
sak, bőségesek, „e szerény kezdeményezésemnek 
megvan azon érdeme, hogy hű és megbízható, mert 
én igyekeztem mindennek lelkiismeretesen utánjár-
ni, mindent saját szemeimmel látva, kellő kritikával 
leírni." A helyszínen található egyházközségi sema-

tizmusokból elkészíti Székelyföld teljes, minden 
helységre kiterjedő lakossági statisztikáját. A kor 
közigazgatási rendszere szerint először nem anya-
nyelvi, hanem vallási hovatartozás szerint, majd eb-
ből - mivel a történelmi sorsalakulás következté-
ben Erdélyben és Moldvában a vallás egyben a nem-
zetiségi hovatartozást is jelzi - meghatározza a ma-
gyarság pontos létszámát. Anyaggyűjtése közben 
nem feledkezik meg a nem magyar lakosságról sem, 
mert Victor Hugo és Luis Blanc barátjaként mentes 
minden túlzó nacionalizmustól, s töretlen híve a 
népek testvériségének. - „Minden, e hazát lakó 
nemzetiség iránt tisztelet és testvériség tölti el lel-
kemet" - vallja a mű első lapjain. Hatalmas anya-
gát formájában is a „nagyobb közvélemény" igé-
nyéhez alkalmazkodva, útleírásként állítja össze. 
Köteteit az öt székely anya-szék szerint tagolja, ki-
bővítve a sűrű magyar lakosságú Barcasággal. Ezen 
belül ismerteti a „fiú"-székeket és kisebb népi tája-
kat is. A könyv olvasásakor beutazhatunk csaknem 
500 helységet, megismerve a cimben jelölt tudo-
mányágakhoz tartozó helytörténeti anyagot. így 
ötvözi egybe Orbán Balázs a tudományt és az uta-
zás élményét, így válik a székely szellemi múlt élő 
összefoglaló enciklopédiájává a Székelyföld leírása. 
Ma sem nélkülözheti a tájon utazó. 

Jókai Mór a magyarság hét legértékesebb köny-
ve között tartotta számon. Méltán! Olyan munka 
ez, melyre biztonsággal támaszkodhatott a későbbi 
magyarságkutató nemzedék is. Bartók és Kodály is, 
de a két Kós Károly és Domokos Pál Péter munkás-
ságát figyelembe véve, ösztönző hatása napjainkig 
kimutatható. 

Számunkra még azért is felbecsülhetetlen Orbán 
Balázs múlt századi műve, mert egy táj arculatát a 
történelmi, gazdasági, társadalmi események jelen-
tősen megváltoztathatják, átalakíthatják. A jövőt 
mindig lehet tudatosan formálni, de múltját már 
nem. Az megkövül. A jelent és jövőt pedig csak a 
múlthoz lehet mérni, vizsgálni. Ezért kell tehát is-
mernünk a Székelyföld leírását. Nekünk és a táj 
minden mai lakójának, akik szülőföldjüknek vagy 
otthonuknak vallják. 

Hajdú D. Dénes 

Szénássy Zoltán: 

Jókai nyomában 
(Madách, Bratislava. 1982. 83 old.) 

A révkomáromi (komarnói) magyar nyelvű gim-
názium tanára, dr. Szénássy Zoltán, nemcsak az 
osztálytermekben kiváló nevelő, hanem egy maga-
sabb katedráról osztálytermeknél szélesebb fórum-
hoz is hatásosan szól már évek óta. Elsősorban 
szülővárosa, a hajdani Rév-Komárom: Péczeli Jó-
zsef, Jókai, Csokonai, Kulcsár István, Takács Sán-
dor városa érdekli. A változó városnak szinte min-
den utcáját, kövét ismeri, számon tartja s tudását 
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megosztja velünk könyveiben. Még emlékezhetünk 
Komárom védője, Klapka György életére, amely az 
ő tollából jelent meg néhány éve a Kossuth Kiadó-
nál. De számos fontos és alapos helytörténeti tanul-
mánya látott világot a pozsonyi Irodalmi Szemlé-
ben is. Élmény vele bejárni a várost: hozzáfogható 
kiváló szlovákiai helytörténészt csak egyet ismerek 
még, az eperjesi Dobay Sándort, aki a Honismeret-
ben is több cikket írt, s úgy ismeri városát, mint a 
tenyerét. 

Magamnak abban a szerencsében volt részem, 
hogy néhány éve Szénássy Zoltán kalauzolásával 
járhattam sorra a Duna menti város utcáit, templo-
mait, temetőjét. 

Mindjárt a magyar nyelvű gimnáziummal szem-
közt emléktábla figyelmeztet arra, hogy ott szüle-
tett Jókai Mór 1825. február 18-án (a kötetben ott 
is a fényképe, a szerző felvételeként). A nyolcvan-
oldalas kis kötet végigvezet ugyan Jókai egész éle-
tén, a régi Komáromtól a svábhegyi villáig, meg-
örökítve a „húsz balatoni - füredi — nyár" emlé-
két, s erdélyi utazását is, de legjobban ot t melege-
dik át az író tolla, mikor szülővárosáról, a „komá-
romi sziget'-'ről beszél (ahol ő maga is otthonosan 
mozog kis tündérkertje révén) s öt felvidéki útjáról, 
amikor többek között híres kuruc tárgyú regényei-
hez gyűjtött anyagot. 

A tizenkét fejezetből álló kis kötet mégsem csu-
pán ,irodalmi útikalauz", afféle „itinéraire litté-
rair" mint amilyen a franciáknál divatos, hanem jó 
útikalauz Jókai egész pályájához, hiszen ilyen feje-
zetek is vannak benne, mint A forradalom vihará-
ban, Bujdosásban, A nemzet vigasztalója, A lapszer-
kesztő. A Jókai halhatatlansága című zárófejezet 
pedig a nagy író utóéletét is számba veszi. 

Szénássy Zoltán könyve nem törekszik új fölfe-
dezésekre. Lelkiismeretesen sorra veszi az írói élet-
út tárgyi és irodalmi emlékeit — különösen össz-
pontosítva az író komáromi éveire és utazásaira - , 
pontosan, tárgyszerűen, szép magyar stílusban. 
Pompás kis zsebkönyv, kitűnő Jókai-kalauz lett így 
a kötetéből, amelynek értékét emeli egyáltalán 
nem szokványos, s technikailag is kiváló egyívnyi 
képanyaga is. A munka a Madách és a Móra Kiadó 
közös kiadásában jelent meg, Magyarország részére 
3400 példányban. Akik tudomást szereztek róla, 
mindjárt el is kapkodták. Ezért számít ma már 
könyvritkaságnak. 

Szilágyi Ferenc 

Tadeusz Ulszanski: 

Magyarországi 
találkozások 
(Krajowa Agencja Wydawnicza. 
1982. 220old.) 

A szerző Cseres Tibor, Csurka István, Moldova 
György, Sánta Ferenc s mások műveinek lengyel 

fordítója, a lengyel rádió és televízió munkatársa, 
publicista és újságíró, kiadói szerkesztő egy sze-
mélyben. Több könyve jelent már meg eddig is na-
zánkról, így a külföldi fővárosok sorozatában a Bu-
dapesti ÁBC. Idáig csak ennyit tudtunk róla, de új 
könyvében fellebbenti állandó és élénk, hazánk 
iránti érdeklődésének egyik fő motívumát, magyar 
származását. Édesanyja a kárpátaljai Simenfalvy 
család sarja, a két világháború közti években mehe-
tett férjhez Tadeusz Olszanski, stanislawówi orvos-
hoz ; 

Új könyvének első részletei a szerző életrajzába 
ágyazódnak be. Az első magyar találkozásokban 
szeretettel ír azokról az 1848-as stanislawówi ma-
gyar-lengyel baráti hagyományokról, Lenkey tá-
bornokról, amelyeket édesanyja elbeszélése alapján 
ismert meg. A történelem 1941-ben megismétlődik. 
A 12 éves Tadeusz a magyar katonák ajkáról a 
templomban magyarul hallja énekelni az „Isten, ki 
Lengyelhon"-t. Múlt és jelen azonosul a kisfiú tu-
datában: ezek, az akaratuk ellenére idejött katonák 
is a lengyelek barátai, akárcsak Lenkey és társai 
voltak. Izgalmas, szinte filmre kívánkozik az a jele-
netsor, amikor 1943 késő őszén a magyar katonák 
lezárt vagonban csempészik át az Olszanski csalá-
dot a magyar határon. 

Ez volt a szerző első találkozása Magyarország-
gal. Hamarosan a balatonbogiári lengyel iskolába 
kerül. Osztálytársai Edward Debickí, a Lengyel 
Kultúra mai igazgatója, Jerzy Zielinski volt nagykö-
vetségi tanácsos, Jerzy Lövell író, Janusz Mosz-
czenski újságíró és sokan mások, akik ma is fontos 
munkahelyeken szolgálják hazájukat. 

Tadeusz Olszanski középiskolás diákként, tanú-
ként élte át Magyarországon a második világháború 
utolsó éveit. Felhasználja az alkalmat, hogy meg-
magyarázza honfitársainak Magyarország második 
világháborús szerepét. Szükséges és fontos ez a feje-
zet a könyvben, hiszen Lengyelországban annyi tá-
jékozatlanság, félreértés él történelmünk e tragikus 
fejezetét illetően. 

Nem nélkülöz Olszanski könyve szenzációt haj-
hászó „találkozásokat" sem. Ilyen részlet: Horthy 
szerepe a háborús pusztulásban, ilyen a felderítő-
szolgálatban oly fontos szerepet játszó beszélgetés 
a Dóra fedőnevű szolgálat vezetőjével, Radó pro-
fesszorral, valamint az újabb kori történelmünkben 
szerepet játszó lengyelekkel való találkozásainak el-
beszélése. Semmit sem tudtunk idáig Jan Lukasik-
ról, aki Budapest aknásítalanítását vezette. Keveset 
azokról a lengyelekről, akik régebben a magyar ká-
véházi élethez adtak indításokat: a Pilvax épületét 
Libasienszky János (Jan Loboszanski) húzatta fel, 
ebben az épületben indult be a Renaissance kávé-
ház 1841-ben Ferenc Privorszky (Franciszek Pry-
worski) galíciai nemes vezetése alatt. A magyar 
elektrotechnikai ipar történetében ismert Kreme-
neczky János (azaz Jan Krzemieniecki) neve. A szá-
zadfordulón a Sportvilág egyik szerkesztője Wil-
helm Malecki. Ezt a sort némi szakszerű kutatással 
még sokáig lehetne folytatni, bővíteni, sőt mi több, 
külön könyvet is lehetne írni róluk. 

Visszakanyarodva szerzőnk életútjához, megtud-
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juk, hogy másodszor csak 1956. szeptemberében 
járhatott újra Magyarországon. Szemtanúként rész-
letesen, adatokkal jellemzi az októberi vihart jelző 
eseményeket. És ezután jönnek a legfontosabb fe-
jezetek: Hogyan került ki Magyarország a válság-
ból? A könyvnek ez a része éppen a mai időkben 
igen tanulságos lehet Lengyelország állampolgárai 
számára. Olszanski ismerteti azokat a jelszavakat és 
téziseket, amelyek megvalósításával sikerült a 
káoszból kilábalnunk. Olszanski 1966-tól szinte 
naptárszerűen figyeli, ismerteti és elemzi a magyar 
gazdasági élet változásait, aláhúzza a kiemelkedő 
eredményeket, a magyar nép állampolgári fegyel-
mét, amellyel az egymás után következő árrende-
zéseket fogadta. 1981. áprilisi és júniusi látogatásá-
val kapcsolatosan megjegyzi, hogy a lengyel esemé-
nyek nem befolyásolták, nem fékezték a gazdasági 
reform megvalósítását. 

Fontos jelentőséget tulajdonít Olszanski a ma-
gyar szakszervezetek tevékenységének, szerepének 
a gazdasági életben, vétójogának. E könyv megjele-
nése után (1982. okt. 8.) hagyták jóvá a lengyel 
szejmben az új szakszervezeti törvényt. A lengyel 
szakszervezeteknek 1980. augusztus előtt nem vol-
tak a magyar szakszervezetekhez hasonló jogai. 

Irigykedve olvashatja a könyv lengyel olvasója 
az üzletek ellátottságáról, a kiszolgálás kulturáltsá-
gáról szóló lapokat. A jelszó: „Mindent a vevő-
kér t !" , nem maradt csak jelszó. Miben látja ezt ha-
zánk lengyel barátja? Többek között az üzletek 
állandó áruellátottságában, a kereskedelmi dolgo-
zók szakszerű képzettségében. 

A magyar vidéket többek között Nyíregyháza 
képviseli a könyvben. De nemcsak ez a szép észak-
kelet-magyarországi város érdekli, bejárta egész 
Szabolcs-Szatmár megyét. Lelkesen ír a megye ipa-
ráról, kitűnő gyümölcseiről, történelmi és kulturá-
lis hagyományairól, a kiváló megyei könyvtárról, a 
reprezentatív tanárképző főiskoláról. Aláhúzza a 
város és a megye Lengyelországhoz való közelségét 
s ezzel kapcsolatosan a magyar-lengyel turisztika új 
fejlődési lehetőségét. Szól a könyv Budapest egyik 
külvárosáról, nagyiparáról híres Csepelről is, amely 
a kultúra területén is állni tudja a versenyt a fővá-
ros belső kerületeivel. 

Nem maradhatott ki „a magyarországi találkozá-
sokból" az irodalom sem. E fejezetben elsősorban a 
hozzá közel álló prózaírókat említi, Németh 
Lászlót, Déiy Tibort. Rámutat a MSZMP kulturális 
politikájára^ é£ annak eredményeire. Ismeri Aczél 
György nemzetközi dialógusának eseményeit is. A 
magyarországi találkozások jellegéből fakad, hogy 
fontos helyet szentel a szerző a Magyar-aszág felfe-
dezése című sorozatnak. Regisztrálja a magyar 
könyvkiadás előkelő helyét az európai statisztiká-
ban, amelyet csak a skandináv országok, Svájc, 
Hollandia és az NSZK előz meg. Minthogy Olszans-
ki elsősorban prózát fordít , érdeklődésének fóku-
szából szinte teljesen kimaradtak a költők. 

Szerzőnk vet egy szempillantást népünk jövőjére 
is, amelynek egyik biztosítékát az energiatermelés-
ben látja. Külön fejezet szól tehát a készülő Paksi 
Atomerőműről (és az ot t dolgozó lengyelekről is). 

Vajon valóban olyan szép a menyasszony, ahogy 
azt az eddigiek alapján lengyel barátunk látja? 
Nem, az élesszemű újságíró és publicista figyelmét 
nem kerülték el az árnyoldalak sem. „Kényes 
ügy"nek látja a másodlagos elosztásban való egyre 
tömegesebb részvételt. Ilyennek tartja a nyugta-
lanítóan növekvő alkoholfogyasztást, a csak rész-
ben megoldott lakáskérdést, megdöbbenti az ország 
„vezető" helye az öngyilkosságok statisztikájában. 

Tadeusz Olszanski egyúttal kiváló sportújságíró 
is, sőt pályája kezdetén elsősorban sportpublicista 
volt. Valószínűleg fiatalkori újságírói tevékenysé-
gére gondolhatott vissza — de a magyar-lengyel 
sportkapcsolatok felszabadulás utáni fejlődésére is 
- , amikor a lengyel vívóknak magyar tanítómeste-
rét, Kevey Jánost idézi, a fejezet címében pedig 
legeredményesebb olimpikonunkat, Papp Lászlót 
exponálja. 

A kötetben nemcsak találkozásokról van szó, de 
ennél többről is. Miután Olszanski sokoldalúan be-
mutatta hazánk felszabadulás utáni fejlődését, rá-
mutatott az ebből fakadó, eredő tanulságokra is 
Lengyelország számára, külön fejezetben hívja fel 
az olvasót: „Látogassatok el Magyarországra!". 
Szép és következetes ez a gondolata még akkor is, 
ha jelenleg ennek a turisztikának nehézségei van-
nak. Viszont önkéntelenül is felhívja a figyelmet 
arra, hogy utazási irodáinkban, a Marszalkowska 
utcai Kultúra boltban ez a könyv jó helyen legyen, 
hiszen ebbe a két intézménybe elsősorban hazánk 
iránt érdeklődő lengyel barátaink látogatnak. 

Érdekes, színvonalas és hasznos könyv az Ol-
szanski-féle Magyarországi találkozások. Maga a 
„találkozás" kifejezés is több értelmű, nemcsak va-
lódi találkozást jelent, de nemes veretű ismeretter-
jesztést is. Ennek megfelelően műfaja hol az inter-
jú, hol a visszaemlékezés, hol pedig az esszé. És 
ez a műfajbeli változatosság teszi igazán olvasmá-
nyossá. Sokoldalú képanyag egészíti ki a mondani-
valót, ahol még szűkebb pátriám, Baja fejlődéséhez 
is kaptam új vonásokat. 

Jerzy Robert Nowak Magyarországról szóló 
könyvei, publicisztikai cikkei mellett Tadeusz 
Olszanski az, aki sokat tett és tesz, hogy hazánkat 
minél jobban, minél sokoldalúbban ismerjék meg 
lengyel földön. Köszönjük! 

Csapláros István 

Vaskó László: 

A köznevelésügy fejlődése 
a tiszántúli tankeriiletben 
(1944—1950) 
(A KLTE Bölcsészettudományi 
Karának kiadványa, 
Debrecen, 1980.) 

Mindig öröm egy információkban gazdag köte-
tet forgatni. Vaskó László könyvének - amely egy 
ellentmondásokkal terhes, nehéz küzdelmekkel te-
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lített korszak köznevelésügyének történetét tekin-
tette át - külön érdeme, hogy egy tájegység sajátos 
arculatának bemutatásával értékes adalékokat 
nyújt az országos szintű kutatáshoz is. A pedagó-
giai szakirodalom próbálta már a felszabadulást 
követő' évek nevelésügyét áttekinteni, de még nem 
sikerült teljességében elvégezni ezt a sokrétű mun-
kát. Megkönnyíti az összefüggések feltárását, ha 
egy-egy tájegység részletes elemzése rendelkezésre 
áll. 

Vaskó László a tiszántúli tankerület főigazgató-
ságának hatáskörébe tartozó megyék - Hajdú-Bi-
har, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs, Szatmár-Be-
reg - és Debrecen város közoktatásügyének fejlő-
déséről, demokratikus átalakulásáról ad egységes 
képet. Ez a terület azért is jelentős, mert az elsők 
között szabadult fel, s így élenjárt, kezdeményezett 
az oktatásügy újjászervezésében is. 

A szerző beszámol a tanügyigazgatás újjászerve-
zéséről, az iskolák megnyitásáról az 1944/45-ös 
tanévben. Történeti keretben vizsgálja az új iskola-
politika kialakítását. Nemegyszer a demokratikus 
átalakulást sürgető tervek, javaslatok bátor kezde-
ményezője volt a tiszántúli tankerület. Jobb, kor-
szerűbb nevelési rendszer ideálját kívánta megvaló-
sítani, bár a személyi, tárgyi feltételek kevéssé 
álltak ehhez rendelkezésére. 

A fordulat éve után konkrétabbá, hatékonyabbá 
válhatott az újjászervező tevékenység. A párt III. 

kongresszusa felkarolta a köznevelés fejlesztését, 
igyekezett megteremteni az eszközöket is. Szorgal-
mazta az általános iskolák létrehozását és az intéz-
mény megerősítését, az új szemléletet, egységes 
oktatás lehetőségét nyújtó tankönyvek kiadását. A 
hároméves tervjavaslatban szerepelt a pedagógus-
képzés gondjainak javítása és az általános iskolai 
hálózat kiépítésének égető problémája is. 

Az általános és középiskolák tartalmi-szervezeti 
kérdéseinek sajátosságain túl képet kapunk a dolgo-
zók iskoláiról, a NÉKOSZ-mogalom megindulásá-
ról, a különböző pártoknak, társadalmi szerveknek 
a közoktatással való együttműködéséről, javaslatai-
ról. Olvashatunk arról, hogyan zajlott le az iskolák 
államosítása, milyen törekvések voltak a szocialista 
jellegű iskola megalakítására, hogyan fejlődtek a 
különböző iskolatípusok, milyenek voltak az ifjú-
sági diákszervezetek, hogyan alakult ki az úttörő-
mozgalom. Az értékeS reformok ellenére - sok 
közülük ma is hagyományként él az iskolában -
számos nehéz és megoldhatatlan kérdés adódott 
ebben az időszakban. 

A kötet az oktatás-nevelés főbb irányzatait a 
történeti fejlődéssel párhuzamosan vizsgálja. A gaz-
dag információk nemcsak feltárni segítenek egy 
kevéssé ismert, nehézségekkel terhes korszakot, 
hanem azt is elősegítik, hogy azt összefüggéseiben, 
történelmi hitelességében lássuk. 

D. Karádi Katalin 

Kodály-ünnepségek Galántán 
1982 decemberében Galántán háromnapos rendezvényen méltatták Kodály Zoltán munkásságát. 
Galánta lakossága megörökítette a nagy magyar zeneszerző emlékét, aki itt élte le életének egy 

időszakát, és világszerte ismertté tette a város nevét. Születésének századik évfordulója alkalmából 
a városi parkban ünnepség keretében leleplezték Kodály Zoltán emlékművét,Nagy János szobrász-
művész alkotását. (A hátsó borítón.) Ünnepi beszédet dr. Zdenko Novácek zeneszerző, a Cseh-
szlovákiai Zeneszerzők Szövetségének elnöke mondot t . A vendégek sorában ott találhattuk Sidó 
Zoltánt, a CSEMADOK KB elnökét, Kecskemét város küldöttségét és Szapora Sándort, a Magyar 
Népköztársaság bratislavai főkonzulját is. 

Az ünnepségen közreműködött a galántai Kodály Zoltán daloskör Józsa Mónika karnagy ve-
zényletével. Ezt követően a Kultúra és Művészetek Házában a pozsonyi konzervatórium szimfo-
nikus zenekara adott hangversenyt. A rendezvény másnapján szemináriumra került sor, ahol elő-
adások hangzottak el Kodály életéről és munkásságáról. Záreczky László Kodály galántai kapcso-
latairól beszélt, Heltai Nándor, a kecskeméti Petőfi Népe megyei újság szerkesztője a Kodály család 
Kecskeméthez fűződő emlékanyagát ismertette. Mórocz Károly, a galántai magyar gimnázium taná-
ra népdalgyűjtő tevékenységéről, Vikár László Kodály Zoltán népdalfeldolgozó munkásságáról, Mi-
háltzné Tari Júlia, a MTA munkatársa Kodály népdalgyűjtéséről beszélt, Duka Zólyomi Emese pe-
dig a Mester pedagógiai tevékenységét méltatta. 

Az est folyamán a járás élvonalába tartozó énekkarok, valamint két magyarországi és a megyei 
művelődési központ Primavera vegyeskara lépett színpadra. A harmadik nap a gyermekénekkarok 
találkozójával fejeződött be, jelképezve Kodály zenepedagógiai tevékenységének hatását, jövőbe 
mutató eredményeit. 

Száraz Pál 
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Kodály Zoltán-emlékmű Galántán, Nagy János szobrászművész alkotása. (Száraz Pál felvétele) 



Ára: 6 Ft 

Széchenyi Istvánt ábrázoló Szent István-szobor a Győr-Sopron megyei Pusztacsaládon. 
(Katona Imre felvétele) 


