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FARKAS GÁBOR: 

Törvényhatósági és községi önkormány-
zatok 1945-19501 

A Kulturális és történelmi emlékeink fel-
tárása, nyilvántartása és kiadása... című 
program keretében, szerény formában jelent 
meg Farkas Gábor munkája, mely napjaink-
ban az önkormányzatok újjászervezése ide-
jén különös jelentőséget kapott. Az alapszö-
veg 1988-ban a szerző akadémiai doktori 
értekezése volt, így ahhoz megfelelő tudo-
mányos apparátus tartozik. 

A munka sokrétű levéltári kutatáson ala-
pul, a szerző tiszteletben tartja a tényeket, 
így az érdeklődők haszonnal forgathatják 
még akkor is, ha az értékelések helyenként 
már meghaladottak. Az első fejezet a helyi és 
területi közigazgatás ideiglenes szerveivel 
foglalkozik az 1944-1945-ös évekből. Sorra 
veszi az állam háború alatti intézkedéseit, 
foglalkozik a katonai közigazgatás szerepé-
vel. A rendelkezésre álló források alapján 
részletesen bemutatja, mit jelent az élet meg-
indulása a háború után a törvényhatósági és a 
községi szervezetben. Kik maradtak a helyü-
kön, milyen társadalmi rétegekből kerültek 
ki az új tisztviselők és az önkormányzati 
testületek tagjai. Az átmeneti korszak ismer-
tetését a koalíciós pártok küldötteiből álló 
nemzeti bizottságok bemutatásával zárja le, 
melyek tevékenységét - megállapításai sze-
rint - a tisztviselőkkel bizalmatlan Ideiglenes 
Nemzeti Kormány is segítette. 

A munka legjobban kidolgozott része a II. 
fejezet, melyben a szerző a tárgyalt korszak-
ban újjászervezett, akkor már 75 éves múltra 
visszatekintő önkormányzatokat mutatja 
be. Részletesen tárgyalja az előzményeket, a 
XIX. századi vonatkozó törvényeket és 
rendeleteket, melyek működésüket még 
1945-1950 között is lényegében meghatá-
rozták. Bemutatja a főispán korábbi és új 
hatáskörét, foglalkozik a megyei önkor-
mányzat testületeivel (közgyűlés, kisgyűlés, 

'Fejér Megyei Levéltár Közleményei 8-12. sz. 
Székesfehérvár, 1989. 76., 89., 73., 127., 156. 
oldal. 
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törvényhatósági bizottság, közigazgatási bi-
zottság}, az állami tisztviselőkkel, a járások-
nál működő szervezettel. Külön alfejezetet 
szentel a törvényhatósági jogú és megyei 
városoknak, a nagy- és kisközségeknek, az 
önkormányzatok pénzügyeinek. A szerző 
véleménye szerint a koalíciós időkben az 
önkormányzati igazgatás betöltötte felada-
tát, azonban a korszerűtlenség jelei egyre 
inkább megmutatkoztak. 

A következő, III. rész a vizsgált időszak-
ban összeállított reformtörekveseket ismer-
teti. Itt találkozunk leginkább azon torzítá-
sokkal, melyek az elmúlt évtizedek törté-
netírására jellemzők voltak. A szerző ki-
emelten kezeli az ekkor még kisebbségben 
lévő MKP reformkoncepcióját. Az elemzés-
ből azonban kitűnik, hogy annak lényeges 
eleme a parasztellenesség, a pártirányítás és 
az önkormányzatokban a központi akarat 
érvényesítése volt. Fentiek mellett részlete-
sen, korrektül ismerteti a Belügyminiszté-
rium, a szociáldemokrata párt, a kisgazda-
párt, az Erdei Ferenc és Bibó István vezette 
parasztpárt elképzeléseit. 

A munka negyedik fejezete a törvényha-
tóságok 1945-1949 közti átszervezésével 
foglalkozik. Leírja, hogy 1945 nyarán a tiszt-
viselők 97%-át igazolták. Ezzel azonban a 
belügyminiszter nem volt megelégedve és a 
baloldali erők fokozatos előretörése követ-
keztében 1946 nyarán a nemzeti bizottságok 
közreműködésével megindultak a B-listázá-
sok. A szerző Fejér megyei példákkal igazol-
ja, hogy az elbocsátott tisztviselők helyét 
elsősorban a koalíciós pártok képviselői fog-
lalták el, akik fontos szerepet kaptak a köz-
igazgatási apparátus átszervezésében. Fon-
tos szempont volt a szakképzettség, ezért 
1945—1948 között a Szakszervezeti Tanács, a 
Belügyminisztérium, majd az MDP szerve-
zésében tanfolyamokat indítottak, és voltak 
helyi kezdeményezések is. 

Áz átalakulás része volt a tisztviselők 
ellenőrzése, ami a munkarendre, a külön-
böző önkormányzati döntésekre egyaránt 
kiterjedt és végrehajtója legtöbbször a Bel-
ügyminisztérium volt. A megyei és városi 
tisztviselőkarban bekövetkezett változások 
éreztették hatásukat az önkormányzati tes-
tületekben is, mindenekelőtt a törvényható-



sági bizottságokban. 1948 után azonban 
nemcsak az előző korszak képviselői, hanem 
a koalíciós pártok, főként a kisgazdapárt 
tagjai is megváltak funkciójuktól. Kihatottak 
a változások az önkormányzatok bizottsá-
gaira, azok gazdasági és egyéb tevékenységé-
re. 1948-tól nagy erővel folyt a tisztviselők 
politikai alkalmasságának vizsgálata, s 1948-
tól az MDP-tagok száma egyre növekedett. 

A többi koalíciós párt képviselője először 
a főispáni tisztségekből szorult ki. Az MDP 
létrejötte után 25 főispánból 14 már e párt-
hoz tartozott, majd a következő évtől e 
funkció jelentősége meg is szűnt. A teendő-
ket fokozatosan az alispánok vették át, akik 
közt 1948-ban már 72% volt az MDP-tagok 
aránya. Hasonló tendenciák mutatkoztak a 
városi polgármesterek esetében, és nem ma-
radtak ki az átalakulásból a községi önkor-
mányzatok sem. Az 1948. évi 51. tc. alapján 
az önkormányzatok legfontosabb tisztvise-
lőit, a jegyzőket állami státusba helyezték, 
felettük gyakorlatilag a Belügyminisztérium 
rendelkezett. E lépés döntő jelentőségű volt 
az önkormányzati szervezet elsorvasztásá-
ban. 

Az átalakulás éveiben a községi önkor-
mányzatok új feladatokat kaptak, melyek 
részletes leírásával a dolgozat V. részében 
találkozunk. A szerző részletesen szól a 
hatóságilag erőltetett beszolgáltatásról, a né-
met nemzetiségű lakosság antihumánus mó-
don megszervezett kitelepítéséről, melynek 
végrehajtásához 306 érdekelt településen fel 
is függesztették az engedetlen önkormány-
zatot. Az események a falvakban a helyzetet 
kiélezték és az ellentéteken a helyi vezetőség 
egyre kevésbé tudott úrrá lenni. Az sem 
hozott megoldást, hogy az 1947-es választá-
sok, majd a két munkáspárt egyesülése után 
a képviselő-testületek összetétele megválto-
zott. 

Mint a köztörténetből ismert, az önkor-
mányzatok helyén 1950-től szovjet példára 
tanácsrendszer jött létre. A szerző munkája 
utolsó fejezetében ennek megszervezésével, 
a különböző érdekcsoportok véleményével, 
a kapcsolódó gazdaságpolitikai és ügyvitel-
szervezési intézkedésekkel foglalkozik. A 
mai állásponthoz képest itt újra eltúlozza a 
baloldal szerepét, és a tények feltárását köve-
tően az értékeléssel és összefoglalással adós 
marad. 

Farkas Gábor munkája még a tanácsrend-
szer fennállása idején jelent meg, ami nyilván 
rányomja bélyegét bizonyos megállapításai-
ra. Kétségtelen érdeme azonban, nogy a 
korábban egyáltalán nem és a napjainkban is 
nehezen kutatható belügyminisztériumi ira-

tok kivételével valamennyi szóba jöhető for-
rást felhasznált, és az adott témakörben 
hézagpótló munkát készített. E dolgozaton 
kívüla témáról idáig csak Beér János: A helyi 
tanácsok kialakulása és fejlődése Magyaror-
szágon 1945-1960. (Bp., 1962) című össze-
foglalása állt rendelkezésre. A területi köz-
igazgatás 1945-1950 közti fejlődését az ön-
kormányzatok történetének kutatása során 
bizonyára még feldolgozzák, nyilván sokan 
vitatkoznak is majd egy sor kérdésben a 
szerzővel, azonban e munkát mindig figye-
lembe kell venni a történetírásnak. 

Dóka Klára 

FÜZES MIKLÓS: 

Batthyány Kázmér 

A magyar történelem korszakaiból a re-
formkor az, amelyről a legtöbb kiadvány 
született. Füzes Miklós mégis hézagpótló 
munkát jelentetett meg a Magyar História -
Életrajzok című sorozatában: a méltatlanul 
elfeledett gróf Batthyány Kázmérról közöl 
biográfiát. Ha közelebbről megnézzük ezt a 
kort, szembeötlik, hogy a kevés főrendi 
ellenzéki személyiség sorában az egyik ve-
zető személyiségnek mutatkozó főúrról mi-
lyen keveset, sőt nyugodtan mondhatjuk, 
méltatlanul keveset tudunk. 

Ki is volt tehát Batthyány Kázmér gróf -
erre ad alapos választ ez a könyv. 

A logikusan tagolt mű sorra veszi az 
életpálya állomásait. A bevezetésben szól a 
családi háttérről, a Batthyány család genea-
lógiájáról, megemlítvén azokat a fölmenő-
ket, akik jelentős szerepet játszottak nem-
csak a család, hanem a nemzet történetében 
is, Batthyány Kázmér koráig. Külön kitér 
arra a távoli rokonságra, amely a kor egyik 
vezető politikusával, gróf Batthyány Lajos-
sal kötötte össze. 

A gyermek- és ifjúkort tárgyaló fejezetben 
képet kapunk egy korabeli főnemesi család 
nevelési fölfogásáról, azokról a hatásokról, 
amelyek a gyermeket, majd az ifjút érték. 
Enélkúl ugyanis nem érthetjük meg későbbi 
cselekedeteit, hazafias politikai nézeteinek 
mozgatórugóit. 

Ezen rész végén a szerző fölvázolja az 
általa követendő irányt a közéleti pályakép 
fölrajzolásához. A célja ugyanis - bevallot-
tan - az, hogy ezt a tevékenységét elemezze 
korszakonként és a magánélet eseményeivel 
csak olyan mértékben foglalkozzék, ahogy 
azoknak társadalmi jelentőségük volt. Fel-
tétlenül ide kívánkozik még, hogy 1838-ban 
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Bécsben ismerkedett meg Nagy Károllyal, 
a Magyar Tudós Társaság rendes tagiával, 
gazdasági ügyeinek későbbi vivőjével, aki 
nemcsak magyarul tanította meg, hanem 
elmélyítette társadalomtudományi ismere-
teit is. Az ő közvetítésével jött létre a kapcso-
lata Vörösmartyval, majd megismerkedett 
Széchenyivel, Wesselényivel, Kossuthtal. 
Mindez eleve meghatározta közéleti irá-
nyultságát. 

A szerző a politikai pálya áttekintése előtt 
a reformpolitikust, a mecénást jellemzi és 
értékes tényekkel gazdagítja a személyiség 
körvonalait. Az utókor számára vonzó em-
ber tűnik elénk annak ellenére, hogy kor-
társai közül sem mindenki értékelte jellemé-
nek rokonszenves vonásait. Batthyány Káz-
mér az 1839. június 2-án megnyílt ország-
gyűlés felsőtábláján mutatkozot t be politi-
kusként, és jelentőségét mutatja, hogy gróf 
Batthyány Lajossal összehangolták lépései-
ket és a főrendiház haladó szárnyának vezé-
reiként említik őket. Jól kiegészítették egy-
mást, míg neves távoli rokona becsvágyóbb, 
energikusabb, jobb szervezőképességű, 
ugyanakkor arisztokratikusabb, megköze-
lítnetetlenebb volt nála, ő éppen ez utóbbi 
területeken rendelkezett elonyösebb tulaj-
donságokkal. 

Az ország életében meghatározó szerepet 
játszottak éppen azok az ún. reformország-
gyűlések, amelyek Batthyány Kázmér rész-
vételével zajlottak 1839-től 1848-ig. Olyan 
fontos kérdésekben tudjuk meg véleményét, 
mint a szólásszabadság, a lelkiismereti sza-
badság, a vegyes házasságok, a nemzetiségi 
kérdés, a magyar nyelv ügye, a szabad királyi 
városok jogállása, a megyék helyzete, az ú j 
büntető törvénykönyv. 

Az 1840-es évek derekán sarkalatos kérdés 
volt a hazai ipar fejlesztése, védelme. Bat-
thyány Kázmér, aki akkor már Kossuthot 
támogatta, az Országos Védegylet élén sokat 
tett ezért, s a későbbi sikertelenség ellenére 
sem volt hiábavaló ebbéli erőfeszítése. Sikló-
son és Baranya más részein is voltak birtokai, 
országos népszerűségét ezen a vidéken is 
kamatoztatta, 1845-ben Pécs díszpolgára 
lett. 

Gazdasági jellegű tevékenységének fontos 
állomása volt, hogy megválasztották a Vu-
kovár-Fiumei Vasútvállalatra Egyesült Tár-
saság elnökének, de közéleti pályájának tag-
lalásakor nagyobb súllyal esik latba jobbágy-
felszabadító tevékenysége - ő volt az, aki e 
téren az országban a legtöbb faluval megálla-
podásra jutott. 

A forradalom, majd a szabadságharc első 
szakaszában dél-dunántúli tevékenysége 
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domborodot t ki; baranyai főispánként, az 
ellenzék helyi vezetőjeként, a Dráva-vonal 
védelmére kinevezett kormánybiztosként, 
az eszéki vár védelmében játszott szere-
pében, a Délvidék teljhatalmú kormány-
biztosaként és katonai parancsnokaként 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a sza-
badságharcban. 

Ezeknek az eseménydús hónapoknak 
sűrű történéseiről is átfogó, eddig a köz-
tudatban kevéssé hangsúlyozott tényeit tárja 
a nyilvánosság elé a szerző, csakúgy, mint az 
egész addigi közéleti pályájának csúcspont-
ját jelentő külügyminiszteri tevékenység 
elemzését. Külön ki tér a szabadságharc kor-
mányzatának elfogadtatásáért tett diplomá-
ciai intézkedésekre, valamint az orosz invá-
zió ellen megpróbált lépésekre, akárcsak a 
nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos álláspont-
jának fejlődésére, az utolsó hetek eseményei-
re. Külön érdekesség szerepének tisztázása a 
korona körüli fejleményekben. 

Az utolsó szerkezeti egységben a szerző 
Batthyány rövid emigrációjának eseményeit 
tárgyalja. Végigviszi ezen időszak állomá-
sait Orsovától Kütahiáig, teret szentel 
annak a pernek, amelyben felségárulással 
vádolták és ahogy a halálos ítéletet távol-
létében végrehajtották. Sajnos az emigráció 
már az első pillanattól kezdve sem volt 
egységes, erről a hírlapi vitákba való bekap-
csolódásán keresztül Kapunk képet. Életé-
nek utolsó éveit Párizsban töltötte emigrá-
cióban, hirtelen halálának fogadtatásával zá-
rul életének leírása. 

A könyv politikusi pályájának summáza-
tával végződik. Az értékelés szerint pálya-
futása az otthoni hullámhegyből és az emig-
rációbeli hullámvölgyből állott, amit meg-
szakított hirtelen halála. 

A Pozsonyban (1807. június 4.) született 
és Párizsban (1854. július 12.) elhunyt köz-
életi férfiú sok jeles jellembeli tulajdon-
sággal rendelkezett. Rokonszenves egyéni-
sége a kor neves személyiségeinek fényében 
is figyelemre méltó, reméljük, ezen hézag-
pótló mű megjelenését követően nagyobb 
figyelem vetődik reá és tetteire. Nagy 
utat tett meg ez a főnemesi családból 
származó közéleti férfiú, amíg a szabad-
ságharc ügye mellé állt, s minden kor-
nak értékelni kell azt az életfelfogást, 
amelyet Füzes Miklós így summázott: 
„ . . .Nemzetének hasznára lenni, ez volt 
tetteinek legfontosabb hajtóereje. . ." (Gon-
dolat - Baranya Megyei Levéltár, 1990. 214. 
old.). 

Dr. Vargha Dezső 



Marosvásárhely az idők tükrében1 

A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai soro-
zat 3. köteteként 1990-ben megjelent Maros-
vásárhely és vártemploma1 szomorú politi-
kai időszerűségre engedne következtetni, ám 
a kiadvány fellapozása után érzékelhetjük 
azt, amit az Utószó is megfogalmaz: a szer-
kesztőt nem ez a (kifejezett) szándék sar-
kallta. 

Miként nyilvánult meg Marosvásárhely 
sajátos és mindmáig élő és nató szellemisége, 
s az a tény, hogy jellegzetesen magyar város 
volt, népessége, hagyományai, történelme, 
építészeti emlékei, értékei révén az erdélyi 
kultúra és az egyetemes magyar műveltség 
szerves része, és hogy ma a politikai tagolt-
ság ellenére is az? Ennek írásos felmutatására 
a szerkesztő, Medvigy Endre — egyébként 
munkahelyének jellegével összhangban -
egy hatszáz éves építéstörténeti református 
évforduló nemes ürügyét használja fel. Azon 
kívül, hogy a marosvásárhelyi vártemplom 
sorsával, történelmével a könyv első és egyik 
érdekes fejezete foglalkozik, a kálvinista em-
lékek, református értékek, a hitélet nem 
jelentenek kizárólagosságot, szerkezeti 
aránytalanságot, sőt, a régi erdélyi hagyomá-
nyok — és miért ne mondjuk ki: a protestan-
tizmus — toleráns szellemében a fejezet eze-
ket is szélesebb összefüggéseikben tárgyalja. 

A romantikus Orbán Balázs szerint „regé-
nyes és festői", a kisebbségi létről elmélkedő 
Németh László meglátásában „a legbizalom-
keltőbb erdélyi város"-nak szentelt kiad-
vány tulajdonképpen szemelvénygyűjte-
mény: a válogató-szerkesztő Marosvásár-
hely „értelmiségi járulékáról", magyar múlt-
járól és jelenéről, egykori és mai jeles embe-
reiről szóló - vagy éppen tollúkból eredő -
régi és új írásokból, feljegyzésekből, króni-
kákból, szépirodalmi vagy tudományos mű-
vekből szed csokorba egy kötetrevalót. 
Egyúttal a városba ellátogató, itt megfordult 
jeles emberek emlékeiből, írásaiból is köz-
read. 

Mivel és hogyan járult „Maros jámbor 
magyar vára" a „művelődés nagy épületéhez 
kövével"? Bolyai Farkas kérdésfeltevésére 
így válaszolnak ezek az írások: folyamato-

'Marosvásárhely és vártemploma. A Ráday 
Gyűjtemény Tanulmányai. 3. Sorozatszer-
kesztő Benda Kálmán. Előszó: Pomogáts Béla. 
Szerk. Medvigy Endre. Budapest, 1990. 445 
oldal 
2Hajós József: Köteles Sámuel. Irodalmi 
Könyvkiadó, Bukarest, 1969. 422 oldal 

san, lényegileg, kisugárzóan és mindinkább 
drámaian. Kitűnik ez az átfogó témakörökre 
- eseménytörténetre, egyházi, vallási életre, 
iskolaügyre, művelődéstörténetre, képző-
művészetre, irodalmi életre, szellemi áramla-
tokra, színháztörténetre stb. - összpontosí-
tott fejezetekből. Ezek külön-külön, önma-
gukban is egyfajta belső időrendet követnek, 
lepergetik előttünk a város életét, első írásos 
említésétől, régészeti leleteitől, középkori 
fejlődésétől múlt századi, majd jelenkori 
életéig, a kisebbségi sors megpróbáltatásaitól 
napjaink történéséig. Mindezekről a legelhi-
vatottabbak vallanak. 

Marosvásárhely szerepe nem csekélynek 
bizonyul az elmúlt századokban. Csak kira-
gadott példákat említve, például itt, a vár-
templomban iktatta törvénybe János Zsig-
mond jelenlétében az emlékezetes 1571-es 
országgyűlés, talán a világon először, a sza-
bad vallásgyakorlást, azt, hogy „a confessio-
ért senki meg ne bántassék, se prédikátor, se 
hallgatók". Vagy 1707-ben a Marosvásárhe-
lyen tartott erdélyi országgyűlés iktatja be a 
fejedelmi székbe II. Rákóczi Ferencet. 

Nagy íróink, költőink személyes élmé-
nyeiből sem maradt ki a város. Csokonai 
Vitéz Mihály, a Marosvásárhelyi gondolatok 
című költeményében, ott, ahol a város föld-
rajzi fekvését ecseteli, „a csínos nyugat s 
durva kelet közt", költőre különben talán 
kevésbé jellemző reálpolitikusi érzékkel álla-
pítja meg: 

„Múzsák! Most olly helyen elmélkedem, 
amelly 

A világ abroszán legkritkusabb hely." 
Petőfi Sándor itt szónokolt néhány nappal 

segesvári eltűnése előtt, s természetesen in-
nen is írt levelet a „feleségek feleségének"; de 
még a hagyományőrző erdélyiekkel szem-
ben oly tartózkodó Kazinczy is elzarándo-
kol Teleki Bibliotékájába, a „kies, de sáros 
táj"-ra, jegyzi meg hűvösen. 

Nem folytatjuk a Marosvásárhely múltjá-
ról, kisugárzásáról író szerzők sorát itt, hisz 
Ady, Móricz, Tamási Áron, Jékely Zoltán, 
Németh László vagy Szilágyi Domokos, 
Farkas Árpád nevétől a Sütő Ándráséig sem 
lenne teljes, a kötet viszont mindannyiukra 
kitér, sőt a skála a középkori krónikástól 
egészen a mai emigráns költőig terjed. 

A tudomány- és művelődéstörténet legje-
lesebb erdélyi kutatóinak munkái szerepel-
nek a kötetben: Szabó T. Attila, Jancsó 
Elemér (igaz, mivel rövid cikke Köteles 
Sámuelről a kiváló erdélyi bölcselettörténész 
Hajós József monográfiájára támaszkodik, 
talán indokoltabb lett volna abból idézni2), 
Vita Zsigmond, Benkő Samu, Entz Géza, 
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Faragó József stb. és szóhoz jut a fiatalabb 
nemzedék is, mint például Tonk Sándor, az 
erdélyi iskolatörténet avatott tudósa. A vá-
ros szellemi örökhagyóinak nem ritkán 
egyetemes jelentőségű tevékenységét szak-
szerű, értékes elemző tanulmányokban is-
mertetik: ez, Mikó Imre szavaival, élveztes 
olvasmánnyá „álcázott" művelődéstörténet. 
Az emlékezetes egyéniségek - a két Bolyai, 
Aranka György, Mentovich Ferenc, Ke-
mény Zsigmond és sokan mások - mellett 
ebben a mondhatnánk pantheonban jut hely 
egykori polgármestereknek és kevésbé neve-
zetes polgároknak is, olyanoknak, akik nem 
szóval, hanem tettel vívták ki érdemeiket, 
vagy egyszerűen csak élték hétköznapjaikat, 
vállaltak az időszerű gondokat. 

De a kötet nem csak egy letűnt világ letűnt 
embereit idézi meg. A huszadik századi 
történelemnek szentelt közel egyharmad ré-
sze drámai sorskérdéseket elevenít fel, azt a 
küzdelmet, amelyet Trianon után a város 
magyarsága folytatott és folytat a megmara-
dásért. A kisebbségi helyzet öntudatosult-
sága először a Vásárhelyi Találkozóban 
csúcsosodik ki, ahol a nemzeti önvédelmi 
magatartás alapkérdéseit tisztázzák. A má-
sodik világháború utáni időszakot egészen 
1989 őszéig egyedüállóan értékes, elmélyült 
hely- és tárgyismerettel, aprólékos adatköz-
léssel készült tanulmány elemzi; a mai ma-
gyar köztörténetírás kiemelkedő alkotása, 
szerzője a szemtanú és résztvevő Katona 
Szabó István. Az erdélyi, de ezen belül főleg 
a marosvásárhelyi értelmiség sorsa, a Groza-
időszak kezdeti reményteljes és felfelé ívelő 
indulásától a szervezett beolvasztásig, a 
nemzetiségek „szórványosításáig", az intéz-
mények elsorvasztásáig, felszámolásáig tárul 
elénk; az egyének egzisztenciális ellehetetle-
nítése, olykor fizikai megsemmisítése, a fel-
gyorsult elvándorlás elevenedik meg. És, 
jóllehet a kötet kiadása óta Marosvásárhely 
történelme újabb drámai fejezettel „gazda-
godott", és Sütő András levele, amellyel 
tulajdonképpen zárul a válogatás (ha nem 
tekintjük az RMDSZ szándéknyilatkozatá-
nak leközölt részleteit), 1988-ban íródott, 
mindez utólag sem változtat azon a szemlé-
leten, amely a szerkesztőt munkájában irá-
nyította. Idézzük őt: „ez a kötet nem a 
kudarcok tárháza, hanem a tragikus magyar-
ságszemlélettől elfordulva elsősorban az 
életigenlő példákat, a közösségformáló tette-
ket kívánja megmutatni...". Ez a „kicsike 
kicsi, de nagy feladatú" város, (Illyés Gyula), 
amelyet megtartott „az Iskola és a Könyv", 
(Cs. Szabó László), amelynek „lelke van, s ez 
a lélek sugárzik" (Márai Sándor), eltűnt 
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Kossuth-, Rákóczi-, Petőfi-, Bem-szobrai-
val, az irodalmi, szellemi milyenségén túl a 
társadalmi, rendőri, napilapi vagy sétatéri 
igazságaival" (Moher Károly), emberi kö-
zösségével - „teher alatt nott pálma". Az 
olvasóban a városról kialakuló kép: Maros-
vásárhely az idők tükrében, érzékelteti ezt 
esetleg mozaikszerűen, töredékesen olykor, 
de ha ezzel további olvasmányokra serkent, 
akkor a kötet máris elérte egyik célját. 

Végezetül talán nem mellékes megje-
gyezni a nyomdai gondozás minőségét, ez 
több figyelmet érdemelt volna, legalábbis a 
gyakori betű- vagy szóhibák, a többször 
nyomtatott mondatok, sőt, terjedelmes szö-
vegrészek ismétlődése (például 175. oldal, 
182. oldal), máshelyütt fél oldal kihagyása, 
erre engednek következtetni. 

Demeter Zayzon Mária 

VARGA GÁBOR-SZEKERCZÉS PÁL: 

Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi 
tanítóképzés történetéből 
(1538-1944) 

Egy szerény, mégis szép kiállítású és 
hiánypótló könyvecskével lepte meg a peda-

fógustársadalmat a Debreceni Tanítóképző 

őiskola házi nyomdája. A borítón a kollé-
gium patinás XVIII. századi metszete eleve 
stílszerű, s valóban a tiszántúli tanítóság 
bölcsőjéről, sőt fellegváráról vallanak az írás-
ban méltó megemlekezéssel és szeretetteljes 
gondoskodással, hagyományőrzéssel és pél-
aakereséssel a szerzők: dr. Varga Gábor és 
dr. Szekerczés Pál, a főiskola jelenlegi nagy-
rabecsült, tudós tanárai. 

Az írás az újszerűség erejével hat. A könyv 
lapjain a tanulmányok, mellékletek (kézírá-
sok fakszimiléje, tankönyvek címlapjai}, a 
névmutató segítségével számtalan példában 
érzékletesen jelenik meg, régi tanító előde-
ink s azok tanárai milyen sok mindent tudtak 
- mily sok mindent jobban is - , mint mi, a 
maiak! 

Emeljünk ki néhány vonatkozást! 
A gondolkodó olvasó előtt kiderül, hogy a 

hazai pedagógiai irodalom nemegyszer vét-
kesen megfeledkezett nagy elődeiről. Az 
1970-es években például terjedelmes tanul-
mányok jelentek meg a permanens nevelés-
ről, teletűzdelve külföldi utalással, de egyet-
len mondattal sem említve Zákány ]ózsef 
„neveléstani leckéit", amelyek 1827-ből ma-
radtak fenn ránk hallgatója lejegyzésében a 
debreceni kollégium Könyvtárában, s ahol 
ma is igen értékes megállapításokat olvasha-



tunk arról, hogy a nevelés permanens folya-
mat, és nem fejeződik be az iskola elvégzésé-
vel. 

Talán a legértékesebb e könyv első fejezete 
- Adatok a régi debreceni tanítóképzés tör-
ténetéhez (1567-1867) mert itt olvashatjuk 
a legtöbb törlesztést és adózást a régi nagysá-
gok iránt: Szilvásuifalvi Anderkó Imre, Ma-
róthy György, Budai Ésaiás, Kerekes Ferenc, 
Ertsei Dániel, Zákány József múlhatatlan 
érdemei kerülnek napvilágra. Szilvásujfalvi 
Anderkó Imre 1597-ből fennmaradt latin 
nyelvű könyve a jó tanító tulajdonságait úgy 
fogalmazta meg, nogy az ma is megszívlelen-
dő: alaposan ismerje az anyagot, érthetően 
tanítson, szeresse munkáját. Maróthy 
György már 1741-ben megköveteli a tanító-
tól, hogy „Legyen lelkiismeretes, szorgal-
mas, az ékesszólásban járatos". „Jelentékte-
len okból mértéken felül ne korholja a tanu-
lókat"; szervezési tanácsokat ad: „Ami feles-
leges, ne terhelje az iskolát", „Egy tanítóra 
ne bízzák sok tanuló oktatását." Az ő nyom-
dokait folytatja 1770-ben a Methódus, amely 
leszögezi: „Sohase tanítson olyat, aminek 
haszontalanságáról meggyőződött", „A nö-
vendékeknek ne terhelje, gyötörje emlékeze-
tét, inkább az ítélőképességét fejlessze." 

A ma iskolájának szabadelvű, személyi-
ségcentrikus irányzata is találhat kortalanul 
korszerű, időtálló értékadást a tanítók köte-
lességeinek 1795. évi szabályozásában: „A 
tanító tanítványaihoz soha ok nélkül harag-
gal ne szóljon: annvival inkább azokat tsufo-
to, vagdaló, motskolódó beszédekkel soha 
ne illese, akármely nagy légyen is a hibájok 
vagy vétkek." Ennek mintegy folytatása az, 
amit Zákány József mond a serdülőkorról: 
„Ebben az idő szakaszban az értelem helyes 
megvilágosítása betsületesség, nagy tettekre 
való illendő feltüzelés, és a maga belső betsé-
nek éreztetése, a pontossághoz való szokta-
tás több jót tesz, mint a vesszővel való 
fenyíték." 

A tanítóképzés történetéből megtudjuk, 
hoey a XVI-XVII. században a protestáns 
felekezeteknek nem sikerült egyetemet létre-
hozniuk, de a reformátorok kollégiumai 
mégis országos jelentőségűek voltak, így a 
debreceni kollégiumi tanítóképző vonzó-
ereje és híre is országrésznyi területekre 
terjedt ki, még a Dunántúlról és Erdélyből is 
jöttek ide tanulni vágyók. 

Kiemelhetjük továbbá, hogy e könyv se-
gítségével plasztikus képet kapunk az erős 
debreceni diákönkormányzatok tevékeny-
ségéről, magaviseleti és tanulmányi felügye-
letéről csakúgy, mint tanárai jellemző kvali-
tásairól. Valamennyi korra igaz az, hogy a 

képző tanárai nagyfokú empátiás készséggel 
rendelkeztek, s tanítványaikat leendő kartár-
saiknak tekintették. 

Nemes gesztus, ahogy e könyv külön 
fejezettel tiszteleg a tiszántúli tanítóság mél-
tatlanul elfeledett személyisége, Kállay Ist-
ván élete és munkássága előtt ! Az o szeretet-
tel megírt portréja mintapéldája az igazi 
értékmentésnek. 

A debreceni főiskolai tudós tanárok új 
könyvének egyetlen nagy hibája van, az, 
hogy csak 500 példányban jelent meg; pedig 
a régi debreceni kollégiumban folyó tartalmi 
és módszertani munkára ma már nemcsak a 
volt partikuláris iskolák (hajdúvárosok, Kar-
cag stb.) figyelnek tisztelettel. (Debrecen, 
1990.185 old.) 

Rideg István 

SUGÁR ISTVÁN: 

A Közép-Tisza-vidék 
két kéziratos térképe1 

A könyv bevallott célja, hogy a hazai 
mező- és vízgazdálkodás történeti „alap-
adatkészletét" DŐvítse, s a történeti folyama-
tok egy-egy részletének közreadásával be-
pillantást engedjen a XVIII. század végi 
Tisza-szabályozási tervek elkészültének ku-
lisszái mögé, érzékeltesse mindazokat a ne-
hézségeket, amelyek a megyei mérnökök 
tevékenységét 200 évvel ezelőtt, illetve a 
reformkorban még az „ősvízrajzi" viszo-
nyok között meghatározták. Éppen ezért, 
bár címe szerint csak két térképsorozat is-
mertetését ígéri, ennél jóval többre vállalko-
zott. 

A levéltári kutatások során előkerült latin, 
német és magyar nyelvű források segítségé-
vel megismerkedhetünk Lietzner János me-
gyei mérnökkel, aki a kötetben foglaltak 
tanúsága szerint, szakmai téren messze korá-
nak átlaga fölé emelkedett. Képet kaphatunk 
a jeles vízmérnök, Krieger Sámuel, Tiszával 
kapcsolatos térképfelvételi instrukcióiról. 
Ezen felvételi utasítások közreadása külön 
értékét adja a könyvnek, hiszen a térképek a 
mai kor számára csak akkor értékelhetők 
kellően, ha ismerjük, milyen céllal, milyen 
módszertani elvekkel és technikai felkészült-
séggel készültek. 

'A Tiszai Téka-sorozat I. kötete. Kiadta a 
Dobó István Vármúzeum Eger, 1989. 160 old., 
16+48 lap térképmelléklet. 
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Egyet lehet érteni a könyv megállapításá-
val, miszerint a II. József-kori Heves-Szol-
nok megyei Tisza-térkép nem csupán becses 
térképészettörténeti emlék, de kimagasló 
forrásértéket is képvisel. Lehetőséget nyújt 
arra, hogy az ábrázolt hatalmas kiterjedésű 
térség elemzően részletező történeti vízrajzi 
viszonyain túlmenően sokoldalú, s máshon-
nan be nem szerezhető település- és gazda-
ságtörténeti adatok is hozzáférhetőek legye-
nek. Amíg a Lietzner-féle felvétel elsősorban 
a Tisza hajózhatóságának fejlesztése érdeké-
ben készült, addig az 1830-1840-es évek 
során felvett térképek már az egész Alföld 
fejlődését meghatározó Tisza-szabályozás 
terveihez szolgáltatták az alapot. A „mappá-
ció" vezetője, Lányi Sámuel és társai jóval 
korszerűbb módszerekkel és műszerekkel 
végezhették munkájukat, mint alig fél évszá-
zaddal korábban Lietzner János és segítője, 
Sándor József. Ezen nem is lehet csodálkoz-
ni, hiszen a két térképsorozat elkészülte 
közötti időben mérték fel a Suprema Di-
rectio in Hydraulicis et Aedilibus, vagyis a 
Vízi és Építési Főigazgatóság mérnökei a 
Körösöket és a Dunát, ami a maga korában 
szinte egyedülálló vállalkozásnak számított 
Európában. így tehát mindazokat a tapasz-
talatokat, amelyeket a folyami felmérések 

elvi, módszertani és műszaki területén össze 
lehetett gyűjteni, felhasználhatták Lányi Sá-
muel és munkatársai. 

Hogy a Lányi-féle térképsorozat születése 
és sorsa jobban illeszkedjék kora történel-
mébe, a könyv szerzője a Tisza-szabályozás 
Heves és Szolnok megyei kezdeteivel is 
megismerteti az olvasót. Az eredeti doku-
mentumok felidézik gróf Széchenyi István és 
Vásárhelyi Pál alakját, akiknek meghatározó 
szerepük volt a Tisza-szabályozás megkez-
désében. Lányi Sámuel személyéről kissé 
kevesebb szó esik, igaz, az ő tevékenysége 
nem annyira ismeretlen a hazai technikatör-
ténet-írás előtt, mint például Lietzner Jánosé 
vagy Sándor Józsefé. 

A két térképsorozat elemzésén túl a köny-
vet értékes forrásközlés zárja: a felvételi 
lapokon szereplő csaknem kétezer földrajzi 
elnevezés lajstroma. 

Sajnos nem hagyható szó nélkül a kötet 
fényképes illusztrációinak a tartalomhoz 
nem illő színvonala. Az olvasó csalódottsá-
gát e téren csak a mellékletekben szereplő 
térképlapmásolatok korrekt minősége eny-
híti. A Lietzner-féle lapok (48 darab) fekete-
fehér, a Lányi-térképek (16 darab) pedig 
színes kivitelben emelik a kötet értékét. 

Fejér László 

„A nyolcvanas években került sor, magyar-német együttműködésben, az első 
korszerű és 26 génjelet felölelő népességgenetikai vizsgálatra hazánkban. Ennek 
közérdekű eredményeit foglalja össze a szerző. Ezek az újabb adatok hozzájárulhat-
nak magyarságtudatunk elmélyítéséhez. Most újra tisztáznunk kell a „ki a magyar" és 
„mi a magyar" kérdését. A szégyenteljes trianoni békediktátum után 3 millió 
magyarját elvesztő országon úrra lett a sovinizmus és az irredentizmus. A II. 
világháború után ezekkel szemben sokan felemelték szavukat. Az ötvenes években 
aztán (...) az egészséges magyarságtudatot is likvidálták. Szinte szégyellnünk kellett 
magyarságunkat és nemzeti tradícióinkat (...) Identitástudatunk, önbecsülésünk 
megingott, hozzájárulva önpusztító életmódunk, hitehagyottságunk és önértékelési 
válságunk kialakulásához. Mindezek miatt nagy szükség van a nemzeti tradíciók, a 
tárgyilagos hazafiság és az egészséges magyarságtudat helyreállítására. Ennek vagyunk 
tanúi és részesei mostanában. De tovább kell lépnünk. Mi egyszerre vagyunk 
közép-európaiak és európaiak. Jövőnk döntően attól függ, hogy mennyire tudjuk a 
környező országokkal való kapcsolatainkat a múlt szennyes hordalékától megtisztí-
tani és velük együtt Közép-Európa helyét megtalálni a XXI. században. E térség 
népeinek nagyon közeli genetikai rokonságának ismerete ebben is segíthet." (Czeizel 
Endre: A magyarság genetikája. Csokonai Kiadó, Debrecen. 1990.) 
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