
Konwöpoic 
A szegedi 
Somogyi - könyvtár 
kiadványai 

A Somogyi-könyvtár — amely a Dél-Al-
föld legnagyobb városának közkönyvtára és 
egyben megyei könyvtárközpont is — szelle-
mi műhelynek számit Szegeden. A könyvtár 
műhely jellege kiadványaiban, a Csongrád 
megyei könyvtári füzetekben, a Somogyi-
könyvtári Műhelyben (amely a Helyismereti 
és városfejlesztési szemle alcímet viseli) és 
a Somogyi-könyvtár kiadványai elnevezésű 
sorozatban mutatkozik meg. 

Az utóbbi 1967-től induló kiadványsorozat 
Hevesi József: Könyvtárosi alapismeretek 
című munkájával indult és 1983-ban Apró 
Ferenc: Babits Szegeden című kötettel ünnepli 
születésének századik évfordulóján a költőt. 
Az eddig megjelent 28 kötetben a szegedi és 
a dél-alföldi művészeti, tudományos élet jeles 
alakjai munkásságának bibliográfiája és re-
pertóriuma, és az időszerű helytörténeti té-
mák, bibliográfiája egyaránt megtalálható. 
Ugyanakkor a szűken vett szakma területéről 
is jelent meg egy könyv: Hajdú Géza: Vásár-
helyi egyletek és könyvtárak 1827—1944. 

A művészeti élet elmúlt évekbeli nagy év-
forduló-sorozatához a Somogyi-könyvtár is 
kapcsolódott. Ady Endre, Babits Mihály, Bar-
tók Béla, Juhász Gyula, Kodály Zoltán szüle-
tésének századik évfordulója adta az alkalmat 
a hely- és irodalomtörténeti munkák meg-
jelentetésére. A XX. századi magyar művé-
szet jelentős alakjainak Szegedhez kötődését 
dokumentálják ezek a kötetek. 

Egyben a századeleji Szeged szellemi-
művészeti életének néhány jelentős szakasza 
olvasható ki ezekből a müvekből. Bartókot 
első hangversenyén 1910-ben „művészi érté-
ke szerint" becsülik, de Kodály is sikert arat 
a városban, több darabjá t a főváros után első-
ként Szegeden muta t ják be, így a város segí-
tette müveinek zenei köztudatba kerülését. 
Babits kétéves itt-tartózkodása alatt fiatal 
tanárként és kezdő költőként talált szellemi 
társakat. De a Bartók-hangversenyek kritikái 
azt is jelzik, hogy azoknak kis számú közön-
sége volt, és az sem mindig ér tet te az elő-
adott müveket. Babitsnak pedig a hivatalos 
állásfoglalástól el térő oktatási és nevelési 
elvei publikálása miatt kell elmennie Szeged-
ről. 

Ady Endre fordulatos élete során Szegedre 
első alkalommal rövid, párbajozásért kapott 
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börtönbüntetését letölteni jött. Közben és ké-
sőbb is megjelentek írásai a helyi lapokban 
és néhány felolvasást is tartott. De irodalom-
történetileg, esztétikailag sokkal fontosabb, 
hogy Juhász Gyula néhány versével, költésze-
tének néhány motívumával hatott Ady költé-
szetére. A kötet több olyan dokumentumot kö-
zöl, amelyben — különböző élethelyzetekben 
— tisztelettel, megbecsüléssel egyben tárgyi-
lagosan értékelik egymást. Például Ady az 
egyik öngyilkos-gyanús eltűnésekor értékeli 
a szegedi költőt, Juhász Gyula pedig Ady sír-
ja fölött tart beszédet. 

Az Annák, szerelmek (alcíme: Nőalakok 
Juhász Gyula költészetében) tovább ponto-
sítja a szerző vállalta feladatot. Az Anna-sze-
relem tisztázható tényeit szembesíti a költői 
és prózai megfogalmazásokkal, az átlényegí-
tés különböző változataival. És így oszlatja a 
híres kapcsolat köré vont mítoszok ködét. 
Majd jelentésük szerint foglalkozik a szerző a 
költő életében és életmüvében is szerepet ját-
szó nőalakokkal, megállapítva azok végzet-
szerű hasonlóságát, összevetve az életrajzi 
dokumentumokat és a költeményeket. A Pé-
ter László írta, szerkesztette (itt tárgyalt) kö-
tetek közül az Annák, szerelmek a legmíve-
sebben összeállított és kommentált . 

A Babits Szegeden a centenáriumi sorozat 
1983-ig megjelent utolsó kötete. Babits sze-
gedi tartózkodásáról nem irt külön és részle-
tesen, de elegendő életrajzi dokumentum, 
itteni munkásságát bizonyító vers, prózai írás, 
cikk, fordítás került elö — bár ehhez szívós 
jogászi oknyomozás kellett. A szerző, Apró 
Ferenc helytörténész (polgári foglalkozása 
szerint ügyvéd) eddig fel nem tárt dokumen-
tumokat is közöl. A fiatal, szegedi tanár, Ba-
bits hétköznapi vágyaival (új ruhát szeretne), 
ugyanúgy megelevenedik, mint költői sike-
reivel (a Holnap című kötet egyik tagja), 
vagy műfordítói terveivel (a Divina Comme-
dia fordítása). A költő 1906—1908-as évekbeli 
életének háttereként a századelő Szegede, 
annak az 1879-es árvíz után kialakult, nagy-
városias szerkezetű képe tárul elénk. Az al-
földi várost a dunántúli erdős, lombos tájhoz 
szokott Babits porvárosnak is nevezi, de 
egyik későbbi önéletrajzában így összegzi 
élményeit: „Szeged, friss paloták és szobrok 
a magyar Szahara közepén". 

'Pé/er László: Ady nálunk 1977., Bartók 
Szegeden 1981., Kodály Zoltán 1982., 
Annák, szerelmek. 1983., Apró Ferenc: 
Babits Szegeden 1983. 



A kötet írója pontosan ada to l ja a költői fel-
kiáltást, milyen, a mai Szeged képét is meg-
határozó középületek és szobrok készültek el 
ekkorra . Így válik a századelő Szegedének 
helytörténet i kéz ikönyvévé is a kötet . 

Szűcs Judit 

A Békés megyei Levéltár 
ujabb forráskiadványai1 

Nemes örökség gyarapí tását vállal ta a gyu-
lai levéltár, midőn 1967-ben ú t j á r a bocsátot ta 
a For rásk iadványok a Békés Megyei Levél-
tárból című sorozata első kötetét .2 Békés vár-
megye ugyanis egy évszázada példát mutat 
a fo r rá sok alapos fe l tárásán és szigorú krit i-
ká ján a lapuló he ly tör ténet i rás műveléséből . 
Elég itt Haan Lajos és Zsilinszky Mihály vagy 
Veress Endre o k l e v é l k i a d v á n y a i r a t o v á b b á a 
Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstör-
ténelmi Társulat évkönyve i r e uta lnunk. 4 Ezek 
a lapján a mil lennium évében nem kisebb sze-
mélyiség, mint Karácsony János, Gyula szü-
lötte, a kiváló tör téne t í ró írta meg a megye 
monográ f i á j á t . ' 

Az ú j rakezde t t fo r rásk iadvány-soroza t a 
tudományos kutatás szolgálata mellett , ú j 
szempontként segíteni k íván ja az iskolai tör-
ténelemtaní tás t és a honismeret i mozgalmat 
is. E többoldalú k ívánalom megfele lő kielé-
gí tésére a megyei Levéltár igazgatói, Bálint 
Ferenc ma jd Szabó Ferenc a leg jobb helytör-
ténészek mellett az egyetemi , főiskolai mű-
hellyel nem rendelkező megyén kívül élő, 
országosan ismert, tapasztalt tudósokat nyer-
tek meg szerzőnek. 

Az 1550—1580-as évek török adóösszeírá-
sai, az ún. def te rek pára t lan é r tékű forrása i 
— sok helyen a magyar fo r rásokná l korábban 
készült, igen részletes i ratok lévén — a szul-
tánnak meghódol ta to t t országrészek társadal-
mára (a te lepülések lakosságának nagyságára , 
foglalkozási megoszlására, nemzetiségére) , 
valamint gazdaságára (a mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem gyakor lására) nézve, sőt a ma-
gyar nyelv tör ténet (névtudomány) , valamint 
a történet i demográf ia tudománya inak is. 
Közismert ugyanis, hogy az ú j o n n a n meghó-
dított fa lvak, mezővárosok népét a szultáni 
porta rendele tére a h iva ta lnokok alaposan 
fe lmérték, hogy megál lapí tsák, hány hitet len 
„ r á j a " háztartástól , hány felnőtt férf i tól lehet 
kapuadót, illetve fe jadót behaj tan i , milyen 
te rmények után vethet ik ki a tizedet, hány 
méhkas, ser tés és bárány után kell tizedet 
adni. Gyula 1566-ban — hosszú os t rom árán 
— került a muzulmánok zászlaja alá és a vár-
ban berendezkedő török bégek egy egész me-
gyényi területet — ún. szandzsákot — vontak 
igazgatásuk alá. 

Káldy-Nagy Gyula isztambuli levéltári ku-
tatásai során húsz éve f i imeztet te le az összes 
magyarországi szandzsák összeírást . A török 
nyelvű iratok magyar ra fordí tása és közzété-

tele a XVI. század második fe lének magyar 
tör ténelme jobb megismerése é rdekében alap-
vető je lentőségű tudományos munka, így csak 
el ismerés illetheti mind a tu rkológus profesz-
szor szerzőt, mind a kiadás te temes költségeit 
fedező intézményeket , hogy a gyulai szan-
dzsák 224 he lységének te l jes névanyaga , és 
tized alá vont á l la tá l lománya, i l letve termé-
nyei ú t j án az ismert adókulcsok a lap ján ki-
vetet t adó jövede lmek összege községenként 
és vá rosonként csopor tos í tva két évből, 
1567-ből és 1579-ből most közkinccsé vált. 
Káldy-Nagy Gyula bevezető t anu lmányában 
isztambuli l evé l tá rakban fel tár t parancs leve-
lek a lap ján ismertet i Gyula 1566-os török be-
vételét , röviden összefogla l ja a török adózási 
rendszert , m a j d a két szandzsák-összeírás kö-
rülményei t . A közlés során fe lmerül t fo r rás -
kri t ikai kérdések közül e lsősorban a törökül 
írt nevek magyar ra való v isszafordí tásának 
problémáival foglalkozik. Sa jnos a szerző ez 
a lkalommal sem vállalkozott a közzétett szan-
dzsák összeírás kivéte lesen é r tékes és bősé-
ges ada t tömegének legalább nyers , á t fogó 
összesítésére, így nem t u d j u k meg, alkalmaz-
ható-e egy szorzószám, amellyel k iszámítható 
az összeírt háztar tásokból a te l jes népesség-
szám, minő módon kell visszaszámolni az ak-
csében megadot t földesúri adók és t izedek 
összegéből az á l la tá l lományra (a szarvasmar-
hákat, lovakat a törökök nem adóztatták!) és 
a gabonán kívül a többi t e r m é n y r e (len, ken-
der, káposzta). A bevezetőben közzétett táb-
lázat a 244 helység közül — amelyek között 
fontos te lepülések vannak, mint Gyula, Arad, 
Békés, Zaránd — csupán ké t tuca tnyi gyulai 
és ugyananny i csanádi szandzsákhoz tar tozó 
városra , szultáni hász-falura és magyar for rá -
sokból is ismert háztar tás-számú falura vo-
natkozóan közöl a családfők számára és a csa-
ládonkénti á t lagos adókra vona tkozó számí-
tásokat . Pedig itt és most kínálkozott az alka-
lom, hogy a közzétett fo r rások a lap ján a sta-
tisztika fe le t tébb megbízható módszereivel 
bizonyítsa, hogy eddigi i smerete inkkel ellen-
tétben 1566 után nem hogy nem pusztult el 
rögvest a korábban vi rágzó Békés és Csanád, 
hanem számos helység lakossága 1579-ben je-
lentős növekedés t is mutat , és a gabonate r -
mesztés e lsőbbsége sem egyik évről a másik-
ra veszett el az á l la t tar tás javára , hanem 
csak a XVII . század fo lyamán. 

Pesty Frigyes h e lynévgyű j t é se örökbecsű 
ér téket képvisel a tör ténet i fö ld ra jz és a 
nyelv tör ténet mellett az agrár tör téne t és a 
helyi közösségek múl t já t kutató he ly tör ténet -

1Káldy-Nagy Gyula: A gyulai szan-
dzsák 1567. és 1579. évi összeírása 
Békéscsaba, 1982. 416 old. — Pesty 
Fr igyes Helynévtárából , Békés me-
gye Pesty Fr igyes he lynévgyü j t é sé -
ben (gondozta Jankovich B. Dénes, 
a muta tókat összeáll í tot ta Hévvizi 
Sándor). Békéscsaba, 1983. 230 old. 
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írás számára is. A jeles tudós 1864-ben a 
Helytartótanács hivatali segítségével az or-
szág minden helységének elöljáróságával kér-
dőívet töltetett ki, tudakolva, melyik megye 
melyik járásában, milyen földrajzi tájon fek-
szik a község, a város, hány neve ismeretes 
magyar, német vagy nemzetiségi nyelveken 
a jelenben és a múltban, mikor említik első 
ízben oklevelekben, lakói honnan népesítet-
ték be, mit lehet tudni a helynevek eredetére 
vonatkozólag szóbeli hagyományok, vagy 
írott emlékek alapján. Végúl felsoroltatták a 
helység határában előforduló összes topográ-
fiai nevet: puszták, mezők, dűlők, szántók, 
kaszálók, legelök, ligetek, berkek, erdők, ta-
nyák, csárdák, majorok, kertek, szőlők, ár-
kok, romok, dombok, hegyek, bércek, bányák, 
barlangok, folyók, patakok, tavak, mocsarak, 
szigetek nevét, természeti tulajdonságait, ter-
jedelmét is. A kollektiv emlékezet és a hiva-
talos iratok — telekkönyvek, kataszteri tér-
képek, anyakönyvek — egyaránt forrásai a 
Pesty Frigyes kérdöpontjaira a falusi és mező-
városi elöljárók, jegyzők, lelkészek által 
adott egykorú válaszoknak. Ismeretes, hogy 
a munkálat szellemi atyja , halála miatt csak 
egy bő válogatást6 tudott kiadásra előkészí-
teni a töméntelen adatból, a kérdőíveket ha-
lála után az Országos Széchényi Könyvtárban 
helyezték el. A honismereti mozgalom ne-
gyedszázada tartó újjászületése eredménye-
ként, megyei levéltárak és múzeumok gondo-
zásában kezdetét vette a Pesty Frigyes-féle 

2Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés 
megye történetéhez I. (A honfogla-
lástól 1715-ig) Békéscsaba, 1967.; 
időbeni folytatását ímplom Józseí: 
Olvasókönyv Békés megye történe-
téhez II. (1695—1848). Békéscsaba, 
1971. című munkája jelenti. A soro-
zat korábbi kiadványai közül Csipes 
Antal: Békés megye élete a XVI. 
században. Békéscsaba, 1976. című 
művét Leblancné Kelemen Mária 
(Honismeret, 1978. 4. sz. 74—75. 
old.), Kristó Gyula: Békés megye a 
honfoglalástól a törökvilág végéig. 
Békéscsaba, 1981. cimű olvasóköny-
vét pedig dr. Tóth Sándor (Honis-
meret, 1983. 1. sz. 60—61. old.) is-
mertette. 
'Lud. Aug. Haan: Diplomatarium 
Békessiense, Pestini, 1870. és Haan 
Lajos—Zsilinszky Mihály: Békés 
megyei oklevéltár, Bp. 1877. Veress 
Endre: Gyula város oklevéltára 
(1313—1800) Bp. 1938. 
A Békésvármegyei Régészeti és 

Mivelődéstörténelmi Társulat Év-
könyve, Gyula, I—XVII. kötet 
(1875—1893). 
'Karácsonyi János: Békésvármegye 
története I—III . Gyula, 1986. 

Helynévtár közzététele:7 az Észak-Bácska 
Tolna, Komárom, Fejér megyék, valamint a 
Jászkunság és az egykori Külső-Szolnok vár-
megye anyagai után most Békés megye mai 
területének helységei jelentek meg a megye! 
levéltárának gondozásában. A kötet gondozó-l 
ja, Jankovich B. Dénes középkorra szakoso-| 
dott régész, így személyében a korabeli 
anyagból a legtöbbet hasznosító, illetve ahhoq 
a tudomány mai állása szerint a legtöbbet 
hozzátenni képes szerzőt nyerte meg a levél-| 
tár. Kitűnő, alapos munkát végzett. Jegyzetei-
ben a 39 helység többezer helynevét a régé-
szet és a településtörténet szempontjából ma-
gyarázza is, felkutatva a Mohács előtti okle-| 
velekből megismerhető helyneveket — nem-
csak az 1864-ben még élő, hanem az akkorra 
már kihalt topográfiai neveket is. E nagy 
munkával sikerült bizonyítania, hogy a hely-
ségnevek a megye egész területén, a határ-
nevek pedig a Körösök vidékén „jelentős szá-
zalékban" fennmaradtak, ezzel a folyamatos 
lakottságról tanúskodnak. 

A kötetet haszonnal forgató történészeket, 
nyelvészeket, régészeket, néprajzosokat sok-
oldalú mutatórendszer segíti tájékozódásuk-
ban: helységek, személyek, helynevek és 
tárgyszavak szerint is kikereshetik a témá-
jukra vonatkozó ismereteket. A Békés me-
gyei kiadvány igényességével példát mutat 
más megyék közgyűjteményei számára, ho-
gyan kell és miért nélkülözhetetlen mindenütt 
kiadni Pesty Frigyes Helynévtárát. 

"Pesíy Frigyes: Magyarország hely-
nevei történeti, földrajzi és nyelvé-
szeti tekintetben Bp. 1888. 
'Kőhegyi Mihály—Solymos Ede: 
Észak-Bácska földrajzi nevei Pesty 
Frigyes kéziratos Helységnévtárá-
ban. Baja, 1973.; Gaál Attila -Kő-
hegyi Mihály: Tolna megye Pesty 
Frigyes helynévtárában. I—III. A 
szekszárdi Balogh Adám Múzeum 
évkönyve II—III. (1971—72). 271 — 
332; IV—V. (1973—74) 297—339; 
VI—VII. (1975—76) 279—360. old.; 
Pastinszky Miklós—Tapolcainé Sá-
ray Szabó Éva: Pesty Frigyes 1864. 
évi helynévgyüjtése Komárom me-
gye. Tatabánya, 1977.; Párniczky 
Józselné: Pesty Frigyes Helység-
névtára Fejér megye, Fejér megyei 
Történeti Évkönyv 11. (1977) 161 — 
305.; Bognár András: Pesty Frigyes 
Helynévtárából. I. Jászkunság II. 
Külső Szolnok. Kecskemét—Szol-
nok, 1978—1979. Kiesebb területi 
egységekre vonatkozó kiadások 
Asztalos István gondozásában: 
Galga-völgy földrajzi nevei Pesty 
F. kéziratos helységnévtárában 
Aszód, 1976. és Uő. A gödöllői já-
rás nyugati részének földrajzi nevei 
Aszód, 1979. (Múzeumi Füzetek 8. 
és 13. sz.) 
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De példamutató a 10. köte téhez érkezet t a 
„For rásk iadványok a Békés megyei Levéltár-
ból" sorozat a nyomdai kivitel szempont jábó l 
is. A pat inás gyomai Kner Nyomda békéscsa-
bai Dürer üzeme a tudományos és közműve-
lődési t a r ta lomnak leginkább megfelelő, átte-
kinthető fo rmájú , a be tű t ípusokat mester ien 
keverő t ipográf ia i munká ja , a k i tűnő fény-
képmel lékle tek és az ízléses kötés va lameny-
nyi ú j a b b kötetet é r t é k k é formál a könyv-
bará tok számára is. 

Pálmány Béla 

Buza Péter: 

Pest budai történetek 
(Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó 
Vállalat, 1984.) 

Bár vannak régebbi , nagyobb múltú váro-
saink, Budapestnek van a leggazdagabb hely-
történeti i rodalma. Ez nemcsak főváros-szere-
pével magyarázható; itt van a szellemi élet 
központja , tudósok, írók sokasága, itt vannak 
a nagy könyvtá rak és tör ténelmi f o r r á s g y ű j -
temények, de a sa j tóban fölhalmozott óriási 
adat tömeg is kínálkozik és ösztönöz kutatás-
ra, feldolgozásra. A Budapest múl t jával , tör-
ténelmével fogla lkozó munkák t á rgykörük , 
cé l juk és fe ldo lgozásmódjuk szempont jábó l 
rendkívül vál tozatosak: t udományos összefog-
lalásoktól rész le tmonográf iákon, t udományos 
célú ada tgyű j tő és -közlö dolgozatokon, lexi-
konszerű fe ldolgozásokon át az i smeret ter -
jesztő cikkekig és népszerűsí tő, o lvasmányos 
munkákig te r jed a skála. Ez utóbbiak sorát 
gazdagí t ja Buza Péter sa já tos műfa jú könyve. 

Címe meghatározza és körü lha tá ro l ja tár-
gyát; a „pes t -budai" jelző már bizonyos idő-
beli megjelölés is a r ra a korszakra utal, ami-
kor a két város még nem hivatalos egység, 
nem Budapest. A súlypont tehát a XIX. szá-
zadra esik, de a „ tö r téne tek" szálai rendsze-
rint v isszanyúlnak a XVIII -ba , a f e j l emények 
pedig á t ívelnek a mi századunkba, s u tóhang-
juk néha napja inkig elhat. 

Az ú j ság í ró Buza Péter, „ r endhangyó vá-
rosnéző sé tá ra" h ív ja olvasóit : nem a műem-
lékeket, ú t ikönyv-neveze tességeket , idegen-
forgalmi lá tványosságokat veszi sorra . Szinte 
öt letszerűen választ k i indulópontul egy-egy, 
látszólag é rdekte len épületet , helyszínt, s vele 
kapcsolatban, ma jd onnan továbbsé tá lva el-
meséli (nem a szó henye, divatozó, hanem el-
söleges ér te lmében) emberek , családok sor-
sát, házak, utcák, városrészek tör ténetét , föl-
e levení tve a város régi életét, a múlt vi lágát , 
a tör ténelem eseményei t . 

A 13 fejezet vo l taképpen nagy körképet al-
kot; az á t tekintés t könnyí tő tagolás b izonyos 
témasúlypontok szerint történik, a sor rend 
azonban ötletszerűnek hat: nem igazodik ha-
tározott időbeli egymásu tánhoz (ez néha ne-
héz is több korszakot felölelő tör téne tek 
miatt), térbel i kapcsolat sincs köztük. A szét-

ágazó szálak nyomán azonban bekalandozzuk 
a múlt és a jelen Budapes t jének jó néhány 
kerületét (örvendetes, hogy Buza Péter föl-
vi l lant ja két „ tör ténelem né lkül i " pe remvá-
ros Kispest és Lőrinc múl t j á t is). A fe jeze tek 
jellemző, közös vonása: a k i indulópontul vá-
lasztott helyszínhez kapcsol ja az író az épü-
lethez, egymást vál tó tu la jdonosa ihoz , lakói-
hoz, a helyhez fűződő eseményeket , úgy-
hogy belőlük nemcsak a város , hanem az or-
szág tör ténete is k ibonatkozik . Érdekes írói 
módszerrel és szerkesztéssel dolgozik: az 
a laptémából adódó asszociációk ú j a b b és 
ú j a b b személyekhez, eseményekhez , helyszí-
nekhez fűződő, láncszemenként egymásba 
kapcsolódó tör téne teke t szülnek, s ezek a má-
hoz egyre közelebb hozva kerekí t ik ki a fe je-
zeteket. 

Szemléltetésül íme az első fe jezet ta r ta lom-
lánca: A letűnt budai szőlőkul túra; M a y e r f f y 
Károly márvány ó r i á sho rdó ja az Atti la utcá-
ban; tes tvére Ferenc (Ferihegy névadója) 
szentlőrinci b i r tokán a műemlék kápolnát a 
gödöllői kastély ura, Grassalkovich Antal 
épít tet te; a család fe lvi rágzása és hanyat lása; 
Maye r f fy Ferenc s ikeres gazdasági t evékeny-
sége; királyi látogatás, had i j á t ék és mulatság 
a lőrinci pusztán; M a y e r f f y a pesti po lgárok 
fölövészmestere; a pesti és budai lövöldék; 
Mayer f fy , mint Széchenyi törekvése inek lel-
kes segí tője; a Bálvány utca régi Göder Gasse 
nevének eredete . 

Ilyen csapongó minden lejezet, de az átme-
net az egyes részek közt sima, s ezt sokszor 
szellemes st i láris ötlet, kedélyes fordula t se-
gíti. Buza Péter a régi Pestnek élvezetes han-
gú krónikása. A fo rma könnyedsége vonzó 
csalétek; a szeszélyesen kanyargó , gyakran 
egymásba is kapcsolódó fe jeze tekben nagy is-
mere tanyag hömpölyög, gazdagon dokumen-
tálva. A régi i ratok, ú j ságc ikkek , kor társ i 
emlékezések és i rodalmi utalások belesimul-
nak az író szövegébe. Buza Péter nemcsak 
szenvedélyes nyomozó kedvvel , ku ta tó ösz-
tönnel és t á jékozo t t ságga l t á r j a föl a részlete-
ket, követi végig témáinak szálait, é rezhető 
élvezettel í r ja könyvét . (Csak záróje lben ér-
demes néhány apró ponta t lanság és nével í rás 
— saj tóhiba? — említése.) Külön k iemelendő 
a gazdag, nagyrészt ú j szerű képanyag és a té-
mákhoz já tékos szemlél te tésül kapcsolódó 
jelképes szegélyi l lusztrációk érdekessége . 
Nemcsak sok ismeretet és tanulságot adó, 
élvezetes, hanem szép könyvnek is ö rvendhe t 
az olvasó. 

Kovalovszky Miklós 

Két nemzetiségi bibliográfiáról 
Napja inkban a hazai nemzet iségek köz-

művelődésének, valamint a ve lük kapcsola-
tos ku ta tásoknak egyik l egmarkánsabb köz-
pon t j a a Budapesti Gork i j Könyvtár . A koráb-
ban csak szovjet , később más idegen nye lvű 
könyvek beszerzésére is szakosí tot t közgyű j -
temény 1978 óta a t izenhat magyarország i 
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regionális nemzetiségi báziskönyvtár munká-
ját is összehangolja. Itt szerkesztik a négy 
nyelven megjelenő Nemzetiségi Üj Könyvek 
cimü időszakos kiadványt , s néhány éve a 
nemzetiségi olvasótáborok előkészítéséből és 
lebonyolításából is kiveszi részét az intéz-
mény. 

Ilyen előzmények után talán érthető, miért 
esett a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Művelődési Minisztérium választása az Ál-
lami Gorki j Könyvtárra, hogy tudományos 
könyvtárrá és kutatóhel lyé nyilvánítsa. Az 
intézetben folyó nemzetiségi je lenkutatások-
ról ehelyütt nincs módunk szólni. Témánk 
szempontjából lényegesebb azonban az a 
tény, hogy a korábban az ELTE Szláv Filo-
lógiai Tanszékén működött kelet-európai 
kutatócsoport megszűntével a könyvtárhoz 
került egy bibliográfiai részleg, amely a ha-
zai nemzetiségek, illetve részint a határain-
kon túli magyar nemzeti kisebbségek anya-
gát gyűj töt te . Az egykor Kemény G. Gábor 
vezette munkacsoport ma Käfer István irá-
nyításával gondozza a Nemzetiségek Magyar-
országon című kiadványsorozatot . 

A sorozatot indító kétszer két kötet a ha-
zai németek és románok harminc éve saj-
tójának kis tükre. E reper tór iumokat — tar-
talmi, módszertani és egyéb nehézségeik-
kel együtt — út törő vállalkozásnak tekint-
het jük, amelyek a nemzetiségi saj tón kívül 
a magyar sa j tónak a tárgyal t időszakra, vo-
natkozó közleményeit is felölelik. Nem kap-
tak helyet bennük viszont a Magyarország 
nemzetiségi pol i t ikájával általában foglal-
kozó magyar nyelvű közlemények adatai — 
ezek egy külön, válogatot t bibl iográfiába ke-
rülnek majd. 

A kétnyelvű kötetek felépítése gyakorlat i -
lag azonos. A címfelvételek nyelve és helyes-
írása a forrást követi. Egy-egy tétel a szer-
zőn, a címen, annak magyar fordításán és a 
lelőhelyen kívül utaló szerepet betöltő anno-
tációkat is tartalmaz. A bibl iográfiák rendező 
szempont ja a fejezeteken és alfejezeteken 
belül a kronológia. A szerkesztés során be-
bizonyosodott , hogy az általános osztályo-
zási és szakozási rendszer helyett az anyag 
által megszabott fejezetek használata a cél-
szerű megoldás. 

Mik azok a főbb területek, amelyekre e 
komplex ada tgyűj temények kitérnek? Nem-
zetiségi politika — nemzetiségi tudat címszó 
alatt az anyanyelvközpontú elvi és lokális, 
gyakorlat i kérdések mellett a nemzetiségi 
szövetségek, a kisebbségi tömegközlési eszkö-
zök tevékenysége, a nyelvi nemzetekkel, va-
lamint más hazai nemzetiségekkel való kap-
csolatok is szóba kerültek. A második nagy 

'Németek Magyarországon, 1945— 
1975. (Állami Gorki j Könyvtár Nemze-
tiségi Dokumentáció. Bp., 1983. 796 
old.); Románok Magyarországon, 
1945—1975. (Uo. 1973. 704 old.) 
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egység a közművelődéssel, a munka- és élet-
körülményekkel foglalkozik, külön tagolva a 
könyvtárak és az olvasómozgalom irodalmát. 
Az oktatásügy fejezetében az óvodáktól a 
felsőoktatásig, a pedagógus-továbbképzéstől 
a tankönyvekig, a konkré t tanintézetekről is 
olvashatunk. 

A magyarországi németek és románok ha-
gyományait taglaló részek a tárgyi és szelle-
mi népra jz területein kívül ki térnek a honis-
meret-helytörténet , továbbá a „Röpülj, páva" 
mozgalom nemzetiségi vonatkozásaira is. 
Ezután a két nemzetiség hazai szépirodalmá-
val és képzőművészetével i smerkedhetünk 
meg általában és alkotók szerinti bontásban. 
Külön fejezetet szenteltek a bibl iográfiák 
szerkesztői a magyarországi német és román 
saj tóban az anyanemzetekkel való államközi 
és kulturális kapcsolatok könyvészetének. 
Érdeklődésre tar that számot a román—ma-
gyar kapcsolatok t című egység is, amely a 
gazdasági, politikai, művelődéstör ténet i és 
kulturális relációk mellett a romániai magya-
rokról szóló írásokat sem téveszti szem elöl. 

A kötetet záró mutatóban személynevek, 
földrajzi nevek és a per iodikumok nevei ta-
lálhatók, szoros betűrendben. A két bibliográ-
fia minden bizonnyal alapvető kézikönyvül 
szolgál a tudományos kutatóknak, nemzeti-
ségi közművelődésünk munkatársainak, 
könyvtárosoknak, pedagógusoknak. Nagy 
érdeklődéssel vá r juk az 1986-ra tervezett 
szlovák és délszláv köteteket . 

Székely András Bertalan 

Változatok egy témára 
(Kriterion, Bukarest, 1981. 193 old.) 

„Ma már csak hobbiként jogászko-
dom . . . csak néha teszek egy-egy kirándulást 
f iatalkorom játszóterére . . . Most éppen ilyen 
kötetet rendeztem sa j tó alá: Változatok egy 
témára." — nyilatkozta Mikó Imre 1974-ben.1 

A nemzetiség és nemzetiségi jogok kevéssé 
favorizált témakörében írt kései — többsé-
gükben 1970—74 között készült — tanul-
mányai végül csak évekkel az író 1977-ben 
bekövetkezett halála után jelentek meg könyv 
alakban, a romániai nemzetiségi kiadó jóvoltá-
ból. A megjelenés miatti örömöt az sem csök-
kentheti, hogy egyet kell é r tenünk Mihálka 
Zoltán véleményével, aki szerint „nem ár tot t 
volna néhány jellegzetes részletet közölni a két 
vi lágháború között közreadott ilyen témájú 
írásaiból, hogy még tisztábban lássuk az e té-
ren megtett pályaívet."2 Noha Mikó szellemi 
hagyatékának tel jes számbavételét évek óta 



Uöbben is (pl. Balogh Edgár, Csorba Csaba) 
i sürgetik, ennek ideje mindeddig — sajnos — 
I nem érkezett el. A sokoldalú írástudó — szer-
> kesztö, író, műfordító, tanár, irodalomtörté-
i nész, politikus, jogász, irodalomszervező — 
: munkásságának, mely nálunk elsősorban élet-

rajzi regényei3 és művelődési hagyományaink-
kal foglalkozó kötetei4 révén ismert, most 
újabb, eddig fehér foltnak számító területével 
ismerkedhetünk meg. 

Mikó életútjának első, 1938-ig ter jedő sza-
kaszát megírta a betegsége által befejezni nem 
engedett önéletrajzi művében.5 A kolozsvári 
egyetemen 1934-ben jogi doktorátust szerzett 
író Bánffyhunyadon született 1911. március 
27-én, régi unitárius értelmiségi családból. 
Már egyetemi évei alatt bekapcsolódott az 
Erdélyi Fiatalok falukutató mozgalmába, mely-
nek — D. Gusti szociológiai iskolájának — 
hatására 1932-ben (21 éves ekkor) megjelenik 
első önálló tudományos müve: Az erdélyi falu 
és a nemzetiségi kérdés. Megjelennek írásai 
a Korunk, Gaál Gábor folyóiratának oldalain, 
tagja lesz Antal Márk marxista szemináriumá-
nak. Majd közéleti szerepet vállal. A romániai 
Magyar Párt titkára, később a Magyar Népkö-
zösség bukaresti jogvédő irodájának vezetője, 
végül az Erdélyi Párt főtitkára és országgyűlési 
képviselő. Számos cikkében elemzi a romániai 
kisebbségi politikát, s e témakörben jelennek 
meg könyvei is.6 A város munkásőrségének 
felfegyverzésében való 1944-es részvételével 
közreműködik Kolozsvár értékeinek megmen-
tésében. Életútjának további alakulásáról csu-
pán szórványos adataink vannak; a hatvanas 
évek derekától ismét publikál. 

A Változatok egy témára három részre sorolt 
tizennyolc írását jól egészíti ki Gáli Ernő beve-
zető tanulmánya: Mikó Imre — a ,,nemzetisé-
gi jogász". A kötet első, Nemzetiségi jog cimü 
része öt tanulmányból áll. Valamennyi írásá-
ban „ott érezhető az erdélyi magyarság aktuá-
lis nemzetiségi politikai kérdéseire való utalás 
— áttételesen vagy félreérthetetlen aktuali-
tással" — állapítja meg e részről a könyvet 
jogászok s z á m á r a i s m e r t e t ő í r á s á b a n 
Trócsányi Zsolt.7 A Nyelv és jog című tanul-
mány a nemzetfogalom alakulását kíséri végig 
az 1791-es francia alkotmány a nemzetet az 
állammal azonosító, ún. „nemzetállam" kon-
cepciójától a „kultúrnemzet" teóriáját és Eöt-
vös József felfogását érintve Deák Ferenc 
„politikai nemzet" elméletéig, ma jd — az 
ausztro-marxisták nézeteit követően — a bol-
sevikok nemzetfogalmának ismertetéséig. 
Mikó a fő különbséget nemzet és nemzetiség 
között abban látja, hogy az előbbi fogalmában 
nagyobb szerepet játszik a területi-gazdasági 
egység, utóbbiban a nyelvi-kulturális tényező, 
mivel a nemzetiség csak ritkán alkot egy terü-
leten összefüggő gazdasági egységet. A nemze-
tiség definícióját a következő, Nemzet és nem-
zetiség cimü esszében ad ja meg. Egyben vitat ja 
ama nézet helyességét, mely szerint „a nemzet 
. . . rendszerint ugyanazon nyelvet beszélő, 
azonos területen élő, közös gazdasági, politikai 

és kulturális életet élő népek hosszan tar tó 
együttélése során jött létre . . ." Rámutat, hogy 
„ez könnyen oda vezethet, hogy a nemzetbe 
más népeket, nemzetiségeket is besorolunk, 
amelyeknek külön etnikai tudatuk van". A 
Nyelvhasználat és jogtörténet Erdélyben 
c. tanulmány mintegy kétszáz év nemzetiségi 
polit ikájának történetét tekinti át a nyelvhasz-
nálat tükrében. Vizsgálódásaink színtere az 
önálló Erdély, majd az uniót követően a dua-
lista Magyarország, végül az 1920 utáni királyi 
Románia. A nemzetiségi jog többnyire a nyelv-
használat jogát szabályozza. A korai időkben 
ennek tételes rendezésére nem került sor, a 
közélet—közoktatás nyelve a „holt" latin volt . 
Használatát a szokásjoggá emelkedett gyakor-
lat határozta meg. II. József 1784. évi hírhedt 
nyelvrendelete pedig a németet tette hivatalos 
nyelvvé, s csak az 1790—91. évi erdélyi 
országgyűlés a magyart. Mikó ismerteti az 
1868. évi magyar nemzetiségi törvényt, bírálja 
hibáit, majd szól a hetven évvel később — 
1938-ban — született, a királyi Románia által 
kiadott kisebbségi statutumról. Megemlíti, 
hogy az 1918. december 1. gyulafehérvári hatá-
rozat I I I . részének első pont ja „teljes nemzeti 
szabadságot ígért" ugyan az együttélő nemze-
tiségeknek, ennek törvénybe iktatása azonban 
elmaradt. Erre a sorsra jutott Románia, és 
a Szövetségesek közötti 1919. december 9-i 
szerződés 8. cikke is, mely a nemzetiségieket 
egyenjogúsította. „Ahhoz, hogy a nyelvhasz-
nálat kérdése a jogi egyenlőség szellemében 
oldódjék meg, az egész társadalmi berendezke-
désnek át kellett alakulnia" — írja Mikó. Ma 
a Román Szocialista Köztársaság alkot-
mányának 22. szakasza az együttélö nemzeti-
ségek jogainak egyértelmű és legmagasabb 
szintű foglalata. Az ennek tartalmát adó ha-
tályos tételes jogi szabályozást ismerteti a kö-
vetkező, gyakorlati szempontokat figyelembe 
vevő Az együttélö nemzetiségek jogegyenlősé-
ge című jogismereti „kiskáté". Az állampol-
gári nevelést, a jogtudat elmélyítését szolgáló 
írás eredetileg a bukaresti A hét c. hetilap 
1972-es évfolyamában jelent meg folytatások-
ban. Közérthető és világos nyelvezettel fog-
lalja össze a mindennapok során felmerülő, 

'Marosi Ildikó — Erdélyi Lajos: Közelképek. 
Kriterion, Bukarest, 1974. 115. old. 
2Mihálka Zoltán: Változatok egy fontos témá-
ra. Előre, 1982. március 31 sz. 
3Bércre esett fa. Bukarest, 1969.; Az utolsó 
erdélyi polihisztor, Bukarest, 1971. 
'Honpolgárok és Világpolgárok. Bukarest, 
1967.; Akik előttem jártak, Bukarest, 1976. 
5 A csendes Petőfi utca. Dácia kiadó, Kolozsvár, 
1978. 
6Huszonkét év, Budapest, 1941.; Nemzetiségi 
iog és nemzetiségi politika. Kolozsvár, 1944. 
Trócsányi Zsolt: Változatok a nemzetiség és 

a nemzetiségi jogok témájára. Jogtudományi 
Közlöny, 1982. november, 901. old. 
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szükséges jogismereti anyagot. Jogász a köz-
életben című esszéjében a jogászság történeti 
szerepéről értekezik. Előbb az egyetemes jog-
történet kiemelkedő egyéniségeiről szól, majd 
a legkiválóbb magyar és román jogászok be-
mutatása következik, közöttük olyan, közéleti 
szerepet vállalt, ismert „szakmabeliek", mint 
a tanítómestereiként tisztelt Balogh Artúr, Ja-
kabffy Elemér és Jászi Oszkár. 

A könyv második, Hazai művelődés című 
része három jeles folyóirat és a m a g y a r -
román kapcsolatok építése terén kiemelkedő 
négy politikus (két magyar és két román) 
bemutatására vállalkozik. Az összehasonlí tó 
Irodalomtörténeti Lapok címmel — Meltzl 
Hugó és Brassai Sámuel indították 1877-ben 
Kolozsvárott —, tizenöt nyelven megjelent 
világirodalmi folyóirat célja a magyar iroda-
lom külföldi s a külhoni irodalom hazai meg-
ismertetése volt. (Ablak a nagyvilág-ra.) 
A szintén kolozsvári, de csaknem fél évszá-
zaddal később indult francia, román, magyar és 
német nyelven kiadott, kérészéletű (mindössze 
négy száma jelent meg) Cultúra c. lap feladatá-
nak tekintet te „szövetséget teremteni három, 
lényegében különböző etnikai tudat között". 
A harmadik, ugyancsak 1924-től, de Brassóban 
megjelenő lappal, a német nyelvű Klingsorral 
foglalkozó tanulmány címe: Magyar—német 
kapcsolatok. A politikusok közül az első 
Mocsáry Lajos, aki a maga korában valóban 
A íehér holló k közé számított. Bár korántsem 
vegyes etnikumú területen élt (a Borsod me-
gyei Andornakon), a nemzetiségek jogait sok-
kal szélesebb alapokon képzelte el, mint kor-
társainak többsége. (A Román Nemzeti Párt 
választja Karánsebes országgyűlési képvise-
lőjének.) A következő írások Iosif Vulcan, a 
nagyváradi Família c. lap románul és magya-
rul egyformán jól beszélő hajdani szerkesztő-
jéről, illetve arról a politikusról, Vasile Gol-
disról szólnak, aki a század elején, a román 
nemzeti követelések kapcsán kortól és hely-
től független igazságként fogalmazta meg, 
hogy tartós megoldás csak olyan lehet, 
amely . . . keresztülviszi, hogy minden nép a 
maga nyelvén műveltessék, a maga nyelvén 
közigaztassék s a maga nyelvén bíráskodja-
nak felette". Végül a Jakablly Elemér és a 
Magyar Kisebbség egy méltatlanul elfelejtett 
szerkesztőről és lapjáról szól. Jakabf fy 
(1881—1963) a budapesti egyetemen szerzett 
jogi diplomát és szülővárosában, Lúgoson 
folytatott ügyvédi gyakorlatot , ahol 1922-
ben indította el lapját, a Magyar Kisebbséget. 

A könyv befejező része az Európai távlatok 
ömet viseli. A Plautustól e redő mondást cí-
méül választó írás (Nómen esi omen) névszo-
ciológiai eszmefuttatás, mely az 1968. évi ro-
mániai névhasználati törvényre is kitér. Rot-
terdami Erasmus kapcsán a kis és nagy álla-
mok egyenlőségéről ír Mikó. Goethe és 

Eckermann c. záró írásában a költő és titkára 
beszélgetéseiből egy szárnyaló humánuma ré-
vén különösen megragadó részt idéz. „Sajátos 
dolog a nemzeti gyűlölködés. Mindig a kultú-
ra legalacsonyabb fokain a legerősebb és a 
leghevesebb. De van egy magasság, amelyen 
eltűnik, ahol az ember a nemzetek felett áll, 
s a szomszéd nép szerencséjét vagy ba já t úgy 
érzi, mintha az a saját magáéval történt vol-
na . ." 

„Szolgálat" — irta le Mikó Imre huszonegy 
évesen a szót, melynek mélyen átérzett tartal-
mához — vargabetűktől sem mentes — élete 
során mindvégig hűséges maradt. A romániai 
magyar nemzetiségi lét servus humillimusa, 
hűséges szolgája volt. Ismertetett könyve is 
ezt bizonyítja, melyre minden műfaj i tarkasága 
ellenére is határozottan egységes szemlélet 
jellemző: az együttélök kölcsönös megbecsü-
lése jegyében született mű. 

Dr. Polgárdy Géza 

A baranyai tájak zenéje 
— kazettán 

A baranyai népzenekutatás ú j eredménye-
ként jelent meg Várnai Ferenc — számos 
gyűjtés kezdeményezője, népzenekutató és 
zeneszerző — összeállítása. A kazettában egy 
oldalon a sombereki székely dalkör, a kert-
városi citeraegyüttes, az egyházaskozári 
csángó népdalkör, a MÉTA együttes, vala-
mint Gyurka Mihályné, Tóth Attila, Gál Mik-
lós és Pál István zenéjét, dalait hallhatjuk. 
A másik oldalon előbb a nagyárpádi német 
fúvósegyüttes, a székelyszabari német trió, a 
pécsi Délszláv Klub népdalköre, a pécsi Bara-
nya Táncegyüttes Zenekara, végül a Dolina 
zenekar és Szajcsán Éva szerepelnek. 

Kereskedelmünkben évek óta kaphatóak a 
komolyzenei kazetták különböző változatai és 
a könnyűzene köréből válogatott anyagok. 
Alapvető hiány volt azonban azokból, ame-
lyek méltón reprezentálják a magyar- és a 
nemzetiségi zenekultúrát. Baranya megye sa-
játos, zeneileg sokrétű érdekes terület . Ha-
gyomány és zenei tartalomban megújul t for-
ma, de korrekt feldolgozás jellemzi Várnai 
Ferenc eddigi és legújabb munkáját , amelyet 
a DOLA-stúdió vezetője, ifjú Dobos László 
vett hangszalagra. A sztereofelvételek mi-
nősége igen jó, az anyag pedig változatossá-
gával, hangzásbeli áthajlásaival, e leven kap-
csolatot teremt az énekesek, a zenekarok, a 
zene és a hallgató között. A magánvállalko-
zásban forgalomba került Népzene Baranyá-
ban című kazetta megjelenése ú j szín a zenei 
értékek népszerűsítésében úgy a hazai, mint a 
külföldi közönség körében. 

Krisztián Béla 
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