
KONYVESPOLC 

Újabb békési helytörténeti 
munkák 

H á r o m újabb békési he ly tör téne t i -honis -
mereti kiadvány is igazolja, hogy ahol akar-
ják, h o g y ahol kellő figyelem fordul az 
önismeret kérdései, a kulturális fe ladatok 
felé, o t t az általánosan kedvezőt len helyzet 
ellenére is megtalálják a m ó d j á t annak, hogy 
saját kulturális (komplex helytörténeti) kér-
déseikkel fogla lkozzanak és az e redménye-
ket köz re is adják. Kü lönben is, mint t u d j u k , 
Békés megye ezen a téren régóta kiemelke-
dő, országosan a legjobb he ly tör téne t i -hon-
ismereti munká t végzők közö t t van. K ö z t u -
dot t , hogy a helytör ténet i -honismeret i tevé-
kenységnek itt vannak a legszebb és legszéle-
sebb k ö r ű hagyományai , de itt alakultak ki a 
legrégebbi és egyben a leg jobb munká t végző 
in tézményei is. Ezút ta l is há rom, most meg-
jelent k iadvány kapcsán ezeket a vélekedése-
ket erős í thet jük meg. 

Az ismerte tendő h á r o m békési kiadvány 
közül ke t tő sorozatba tartozó munka , olyan 
kiadvány faj ta , amelynek a következetes és 
fo lyamatos megjelentetése a legnagyobb fel-
adatok elé állítja a k iadót . Azoka t az intéz-
ményeke t , amelyek ezeket a k iadványokat 
gondozzák . Az első i smer te tendő m u n k a a 
Körösök Vidéke negyedik száma (Hon i sme-
reti füze t , 1991. Gyula , 164 old.) Erdmann 
Gyula szerkesztésében. Ahogy már a ko -
rábbi számokkal kapcsolatosan emlí te t tük, 
ez a füze t is gyakorlati , honismeret i célokat 
szolgál és a Békés Megyei Levéltárhoz kap-
csolódik: a szerkesztő a levéltár igazgatója, 
szerzői javarészt a levéltár munkatársai . A 
Körösök Vidéke ezen száma Megyei és orszá-
gos évfordulók, megemlékezések fejezetcím 
alatt t íz, a Honismeret, helytörténet c ímű 
fejezetben öt , A csehszlovák-magyar lakos-
ságcsere történetéhez c ímű fejezetben pedig 
egy köz leményt , azaz összesen 16 dolgozatot 
tartalmaz. Számunkra a Honismere t , hely-
történet fejezetében közöl t , sok új anyagot 
felszínre h o z ó cikkek a legfontosabbak. Ér-
dekes összeállítás Erdmann Gyuláé a Békés 
megyei természeti csapások 1815-1816. évi 

sorozatáról . Glück Jenő aradi tör ténész két 
írását is közl ik (Az egykori Bánkú t község 
tragédiája a XIX. század közepén , Békés 
megyei í ra tok az aradi levéltárban). Rapajkó 
Tibor az eleki Dispan család tör -
ténetének példáján adja elő módszer tan i fej-
tegetéseit A n y a k ö n y v és családtörténet cím-
mel. Érdekesek , bár az e lőzőektől hangvétel, 
tárgy szempont jábó l merőben kü lönbözőek 
Szatmári Imréné békéscsabai t anárnő csabai 
helytörténet i „forgácsai"; vol taképpen em-
lékezések (az egyik a pá lyakezdő Bródy 
Sándorról , a másik Szalay Sándor földbir to-
kosról, a harmadik pedig az 1858. október 
25-én Békéscsabára b e f u t o t t első vonat fo-
gadtatásáról, a vonatról , mint felfoghatatlan 
csodáról szól). Az így látta a r imaszombat i 
körzet i megbízo t t a magyar-csehsz lovák la-
kosságcsere-egyezményt címen Kugler Józ-
sef adja köz re Boross Zol 'tán, volt r imaszom-
bati körzet i megbízot t , annak idején készí-
tett feljegyzéseit . Az egész közlés azt sejteti, 
hogy Boross Zoltán már nem él. Holo t t 
e z A k e l a kérdésekkel fog la lkozóknak illene 
tudniuk, hogy Boross Zoltán él, hogy a 
Debreceni I rodalmi M ú z e u m kötelékében 
nagyarányú és széles körben ismert gyűjtő, 
szervező tevékenységet fejtett ki a csehszlo-
vákiai magyar ifjúsági mozga lmak , különö-
sen pedig a Sarló történetére, hatására vonat-
kozóan. Talán érdekes lett volna erre az 
egyáltalán nem k ö z ö m b ö s szempon t ra csak 
egy fé lmondat ta l kitérni. - Minden t össze-
véve ez a Körösök Vidéke is érdemes és 
érdekes összeállítás. Sokoldalúságával, szak-
maiságával szépen reprezentálja a hagyomá-
nyokban oly gazdag, de a köze lmúl tban , sőt 
a jelenben is oly Kiemelkedő jelentőségű 
békési honismeret i és helytör ténet i tevé-
kenységet. 

A másik kiadvány a Gyulai Füzetek 3. 
számaként köz reado t t Bácskai Vera: Gyula 
gazdasága és társadalma a X V - X V I . szd.-
ban című munká ja . Bácskai Vera a X V -
XVII . századi magyar település-, gazdaság-
történet nagynevű kutatója. Kutatásainak 
egyik sajátos területe a középkor i , közép-
korvégi mezőváros i társadalom kutatása. A 
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gyulai uradalom mezővárosaival, magával 
Gyula városával is már többször foglalko-
zott. Ennek a tanulmánynak az a felada-
ta, hogy a XV-XVI . század fordulójára 
a nagy népességű, széles önkormányzat ta l 
bíró és egyéb kiváltságokkal rendelkező, 
jelentős kézműves- és kereskedelmi köz-
ponttá fejlődött , az ország legjelentősebb 
mezővárosai közé tartozott Gyula fejlő-
dési-fejlesztési tényezőit feltárja, csopor-
tosítsa. Bácskai Vera a fennmaradt viszony-
lag gazdag forrásanyag birtokában ezt a 
feladatot nagyszerűen elvégzi és előreve-
títi egy új szempontú, a korábbiaknál (Sche-
rer stb.) gazdagabb forrásanyagra támasz-
kodó városmonográfia megalkotását. 

A harmadik kiadvány sokkal gyengébb 
szálakkal fűződik Békés megyéhez, mint az 
előző kettő. A Magyar Hidrológiai Társa-
ság kiadásában megjelent Dunka Sándor és 
Fejér László szerkesztette Széchenyi és a 
Tisza-völgy rendezése című füzetről van 
szó. A kiadvány a Széchenyi-emlékévhez 
kötötten jelent meg és az 1991. augusztus 
30-31-én Tiszadohon rendezett azonos 
című tudományos emlékülés előadásait tar-
talmazza. Kiadványunkat azért lehet teljes 
joggal a békési helytörténeti kiadványok 
közé sorolni, mert régtől fogva tudott do-
log, nemcsak a szakemberek körében, ha-
nem a közvéleményben is elterjedt, hogy a 
Bere t tyó-Körösök vidéke, a Sárrétek vilá-
ga - Békés megye területének tú lnyomó 
többsége - mily erős, mind gazdasági, társa-
dalmi és kulturális kötelékekkel kötődött , 
sőt kötődik a mai napig is a Tisza és 
mellékfolyói (különösen a Berettyóról és 
Körösökről, valamint a Körösök számos 
mellékágáról, mellékvizéről van itt szó) víz-
rendszeréhez, a vizek szabályozásához, a 
vízgazdálkodás változásaihoz. Kiadvá-
nyunkban ezekről a kérdésekről közvetle-
nül szóló tanulmányok is találhatók (Goda 
Péter: A Körösök és a Berettyó szabályo-
zása és a Sárrétek lecsapolása; Kovács Sán-
dor: A Tisza szabályozása Tokaj tól Tisza-
füredig, és Alsó-Tisza szabályozása Tisza-
füredtől a torkolatig stb.), de meg kell 
jegyeznünk, hogy a kiadványban közölt 
minden tanulmánynak vannak békési kötő-
dései. A kiadványnak nagy erénye, hogy 
befejezésként Szókéné, Fekete Erzsébet 
összeállításában közli a Tisza-völgy rende-
zésének válogatott - 91 tételes - bibliográ-
fiáját. A tanulmánykötet nagy jelentősége 
abban áll, hogy a nagyjából korábbról is-
mert anyagokat, adatokat az ökológia szem-
pontjai szerint állítja rendbe és mind az 
egész, mind pedig a részkérdéseket az öko-

lógia szempontjai és értékrendje szerint 
igyekszik megválaszolni. Ezáltal számos gya-
korlati vonatkozásra, sőt feladatra is rámutat. 

Dankó Imre 

Debrecen dicsérete 
Három jubileumi reprint kiadvány 

A címről - a kiadványt áttekintve - az jut 
eszünkbe: ezekért a füzetekért érdemel di-
cséretet Debrecen. A 430 éves Alföldi 
N y o m d a - amely büszkén vállalja, hogy 
1561 óta szolgálja a magyar és az egyetemes 
kultúra ügyét - valójában négy kiadványt 
foglalt egy borí tóba Dankó Imre eligazí-
tó tanulmányával. A legrégebbi épp a 
nyomda alapításának évéből való, s címlap-
ján büszkélkedve hirdeti: Döbrö tzönbe 
nyomtattác M. D. LX1., s az alapító Huszár 
Gál ízlését dicséri. Méliusz Juhász Péter, 
Krisztus közbenjárásáról szóló prédikációit 
tartalmazza, amiből mára csak egyetlen ere-
deti példány maradt az országban. Egyház-
történeti jelentőségét az unitarizmus elleni 
hevület és hitvédelem adja, s a szerzői 
szándék a polgárokra épít, ugyanis a „ma-
gyarországi kereskedő és áros népeknek" 
ajánlja nyomtatásban kiadott hét prédiká-
cióját. A könnyebb olvashatóság kedvéért 
ugyancsak újra megjelenik itt Incze Gábor 
1948-ban kiadott átírása (szintén reprint-
ben), s így együtt kitűnően tanulmányozha-
tók Méliusz írásának értékei, s meggyőződ-
hetünk tartalmi, nyelvi, írói becsességéről. 
A nyomda első termékei közül méltán esett 
a választás ennek a ritkaságnak az újraki-
adására. 

A további két kis kötet háromszáz évvel 
később „nyomatott a Város könyvnyomdá-
jában", így egy egészen más kor és kultúra 
szülöttei. Jellemző azonban ezekre is a pol-
gári olvasóközönséghez való fordulás mind a 
témaválasztásban, mind megírásuk módjá-
ban. 

A Debreczeni Kistükör című verses város-
ismertetőt 10 új krajcárért vásárfiául ajánlja a 
Dongó álnév mögé bújó Mészáros Károly 
(1829-1879), aki - többek között - élclapok 
szerkesztője volt, s függetlenségi szellemű 
életrajzok írója egyben. Verselése a kollé-
giumi diákköltészetből nőtt ki, de van lendü-
let, s ötletesség is kifejezésmódjában. Nála 
már ott a „kálvinista Róma" díszítőjelző 
Debrecen jellemzésénél, de finom csipkelő-
désre is hajlamos a városról és lakóiról szól-
ván. A város határának, népének, kultúrájá-
nak, külső képének, helyneveinek bemuta-

107 



tása után hortobágyi esti életképpel zárul a 
leírás. 

Három évvel később, 1865-ben nyomtat-
ták eredetileg a másik múlt századi köny-
vecskét. Balkányi Szabó Lajos (1823-1889) 
Debrecen helynevei című munkájának alcí-
mében így jellemzi tartalmát: „100 helynév-
nek történeti, szájhagyományi és szónyo-
mozási magyarázata". Mészáros Károly ver-
sezetéhez hasonlóan a helyismereti érdeklő-
dés fellendülésének tanújele, de már hitele-
sebb információkra törekedve. Az önkény 
szorítása után, a kiegyezés felé közeledve 
mindenképp jelentősége volt annak, hogy a 
magyar ember körbetekintsen szűkebb pát-
riájában, s erősítse önismeretét. Túlzás nél-
kül mondhatjuk, hogy a honismeret jellegze-
tes termékei, s ugyanakkor ösztönzői ezek a 
munkák, már csak ezért is lapozgatjuk őket 
elismerő érdeklődéssel, s tartjuk kitűnő öt-
letnek újrakiadásukat. 

A debreceni nyomda régi kiadványainak 
kiválasztásában, szerkesztésében Dankó 
Imre ízlését, tájékozottságát dicsérhetjük. A 
nyomda ehhez a kivitel gondosságát adta, s 
azt a példás törekvést, nogy jubileumát az 
elődök teljesítményének felmutatásával te-
gye tartalmassá. Sajnálhatjuk, hogy e négy 
reprint „belső használatra" készült, s csak 
remélni tudjuk, hogy azért eljut a honisme-
ret mai munkásaihoz. Bennük ugyanis nem-
csak a könyvészeti ritkaságot, hanem a for-
rásértéket is elismerhetjük. 

Kováts Dániel 

VARGA JÓZSEF: 

Bűnös nemzet vagy kényszerű 
csatlós? 
Adalékok Magyarország és a Duna-medence 
kortörténetéhez I. (1918-1939) 

A szerző 1987-ben, Bécsben, eredetileg 
német nyelven jelentette meg könyvének 
első kötetét. Ezt követte 1989-ben ugyan-
ott, a német nyelvű második kötet . Most 
lehetőség nyílt arra, hogy a leginkább érin-
tett magyar közönség is megismerkedhes-
sék a munka első részével. Varga József 
1923-ban a Veszprém megyei Külsővaton 
született. 1956 decembere óta mint politikai 
emigráns Bécsben él. Hivatalos és egyéb 
elfoglaltságai mellett 1965 óta behatóan fog-
lalkozik Magyarország és a Duna-medence 
történetével. Több mint hetven tanulmá-
nya, cikke, recenziója jelent meg. Kiemel-
kedő tudományos és kulturális munkássága 

elismeréséül 1972-ben megkapta a profesz-
szori címet. 

Mielőtt a magyar olvasót leginkább ér-
deklő hazai téma kerülne terítékre, a szerző 
— nálunk ritkán tapasztalható, nemzetek 
feletti érdeklődéstől vezettetve - bemutat ja 
tágabb értelemben vett régiónk, a Duna-
térség - Kelet-Európa történetét. N e m két-
séges, hogy Bécsből, a rendelkezésre álló, 
zömmel idegen nyelvű történeti irodalom 
birtokában többet lehet meglátni Magyar-
ország és környezete múltjából, mint Buda-
pestről. Szívesen elidőzik pl. az itteni kis 
népek egységtörekvéseinél, melyek sorra 
kudarcot vallottak. A távolabbi múltban 
pedig egyedül a Habsburgoknak sikerült 
tartósan egybekovácsolniok e régió jelentős 
részét. Ezután átugorja a következő „kül-
ső" rendezőt, a hitlerista Németországot , 
hiszen az első kötet jórészt azt jeleníti meg, 
hogyan próbált - többek közt - Magyaror-
szág kitérni a nagyhatalom egyoldalú befo-
lyása elől. Viszont - főleg a második kötetre 
való tekintettel - részletesen elemzi a máso-
dik világháború utáni 45 esztendő új „ren-
dező nagyha ta lmáénak , a Szovjetuniónak, 
illetőleg Oroszországnak régóta megfigyel-
hető „küldetéstudat"-át és annak politikai 
következményeit . A gyorsuló időre jellem-
ző, hogy a német nyelvű első kötet megjele-
nése óta ez a befolyás is a múlté lett. Más 
kérdés, hogy alapvetően mégiscsak ez hatá-
rozta meg Magyarország 1945 utáni sorsá-
nak alakulását. 

A könyv egyik alaptétele: mind a Károlyi 
Mihály vezette polgári forradalom, mind 
pedig Kun Béla Tanácsköztársasága szeren-
csétlen vállalkozásnak bizonyult. Az egy-
másba csúszó, levert forradalmakat követő, 
ún. Horthy-rendszer „fasizmus"-nak sem-
miképpen sem nevezhető (aminthogy ezt 
higgadt kommunista történetkutatók sem 
állították), viszont kevesebb volt, mint „pol-
gári" demokrácia (L. Csehszlovákiát). Az 
1920-as évektől kezdve működött ugyanis a 
parlament, „szájkosaras" szociáldemokrata 
politikai ellenzékkel, továbbá a szakszerve-
zetek stb. A rendszer konszolidálódására 
jellemző, hogy az 1920. évi 25. tc. (az ún. 
„numerus clausus") jogsértő részlegeit az 
1928. évi 14. tc. visszavonta. így a gr. Bethlen 
István miniszterelnökségéhez fűződő, első 
tízéves időszakot konzervatív parlamentáris 
rendszernek tekinthetjük. 

A szerző Szekfű Gyula nyomán az ország 
legjelentősebb problémáját a „sovány" föld-
reform után is fennmaradó nagybirtokrend-
szerben, a tömeges agrárproletáriátusban és 
a hagyományos „úri" középosztály neoba-

108 



rokk társadalmi magatartásában látja. Ehhez 
jött még a katolikus-protestáns ellentétek 
kiéleződése, a hazai zsidóság túlsúlya a gaz-
dasági élet bizonyos ágaiban, a nemzedék-
váltódás, végül a kisebbségbe került magyar-
ság sorsának alakulása. 

Minden baj és megpróbáltatás, benne fő-
leg a trianoni békeszerződés következtében 
előállott tragikus területi és egyéb vesztesé-
gek ellenére, a magyarság „emelkedő nem-
zet" lett. Gyáriparában megsokszorozódot t 
a múltban elhanyagolt könnyűipar, vegy-
ipar, villamossági ipar, mezőgazdaságában 
pedig kiterjedt a főleg paraszti jellegű szőlő-
és gyümölcstermelés (pl. a Duna-Tisza kö-
zén), valamint a nagy- és a kisállattenyésztés. 
Eközben több mint egymillió munkavállalót 
vontak be a társadalombiztosításba (OTI és 
MABI). Az ország kulturális életében meg-
határozó fontossággal bírt a gr. Klebersberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tevékenységéhez kapcsolódó népiskolai tör-
vény végrehajtása. T ö b b száz elemi iskola 
épült fel (köztük tanyasiak), középiskolák, 
egyetemek, külföldi magyar intézetek léte-
sültek. Magyarországon virágzó irodalmi, 
tudományos és művészeti élet alakult ki, 
mely egyes képviselőiben bízvást elérte a 
sokat emlegetett európai színvonalat. Főleg 
Budapest kulturális életében pedig változat-
lanul érvényesültek a korábbi liberális ha-
gyományok is. így Magyarország lett 
Csehszlovákia után a térség leginkább fej-
lődő állama. 

E korszaknak az 1929-1933. évi világgaz-
dasági válság vetett véget. 1932. október 
l - jén G ö m b ö s Gyula lett a magyar minisz-
terelnök. A külföldi államférfiak közül első-
nek - 1933 júniusában - ő tett látogatást 
Adolf Hitlernél. Ennek nyomán vált lehetsé-
gessé, hogy tragikus helyzetben levő mező-
gazdaságunk számára megnyíljon a német 
piac. Agrártermékeink ára egyik napról a 
másikra 100%-kai emelkedett. Az ország 
azonban végzetesen belekerült a Harmadik 
Birodalom gazdasági, politikai és katonai 
vonzáskörébe. így a Duna menti kis orszá-
gok többségével együtt nem kerülhette el a 
kényszerű csatlós szerepét. Gömbös Gyula 
ugyan „idejében", még 1936. október 6-án 
meghalt, azonban sokan vannak nálunk, 
akik máig sem bocsátották meg neki ezt az 
ú t törő szerepet. Jellemző, hogy egy volt 
állástalan diplomást, aki Gömbös révén ju-
tott munkához s lett minisztériumi tisztvise-

lő, 1949-ben azért internáltak, mert régi 
szokása szerint, hálából 1948-ban is gyertyát 
gyújtott halottak napján G ö m b ö s Gyula 
sírján. 

Ezzel szemben Octavian Goga volt román 
miniszterelnöknek, aki politikai felfogásá-
ban nemigen különbözött G ö m b ö s Gyulá-
tól, 1938. május 7-én bekövetkezett halála 
után egészen más utóélet jutott osztályré-
szül. Nevezet t Csúcsán van eltemetve, em-
lékhellyé átalakított saját volt kastélyának 
(azelőtt ez Boncza Miklósnak, Ady Endre 
apósának tulajdonát képezte) görögkeleti-
ortodox kápolnájában. 

Miután könyvének második felében 
előbb az általános európai, majd kifejezet-
ten a hazai szellemi áramlatokat tekinti át, 
és miközben politikai „csemege" gyanánt 
olyan adatokat is bőven bemutat , amilyene-
ket i t thoni magyar olvasó napjainkig nem 
ismerhetett, könyve befejező részében 
Varga József világnézetének megfelelően 
nagy szeretettel mutatja be a magyarországi 
katolikus megújulás történetét . Ezen belül 
is földműves szüleinek családi hagyomá-
nyait ápolván a Kalot (Katolikus Agrár i f jú-
sági Legényegyletek Országos Testülete) 
mozgalmat. Foglalkozik továbbá az Emszo 
(Egynázközségi Munkásszakosztályok) és 
a HSz (Magyar Dolgozók Országos Hiva-
tásszervezete) történetével, valamint a kato-
likus egyetemi ifjúsági egyesületek életével. 
Mindamellett megállapítható, hogy töme-
geket a hazai katolikus Klérus csak a paraszti 
és az egyetemi ifjúság körében tudot t meg-
mozgatni. A gyári munkásság körében sem 
ekkor, sem korábban nem volt képes meg-
mérkőzni pl. a szociáldemokráciával. A 
szerző fejtegetésein „vörös fona lként" hú-
zódik végig, hogy a harmincas évek máso-
dik felében, a háború felé sodrodó Magyar-
országon, e katolikus szervezetek alapve-
tően a nemzeti szocialista befolyás, az ún. 
„újpogányság" hazai meggyökerezését 
igyekeztek és voltak hivatva meggátolni. 
Ez, más i rányzatok erőfeszítéseivel e g y ü t t -
többé-kevésbé - 1944. március 19-éig sike-
rült is. Ismeretes, hogy a hitlerista N é m e t -
ország hadserege ekkor szállta meg Ma-
gyarországot. Ennek az eseménynek és kö-
vetkezményeinek bemutatása azonban a 
második köte t re maradt. (Bp., 1991. 244 
old.) 

Dr. Sárközi Zoltán 
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M É S Z Á R O S V I N C E (szerk.) 

Gróf Széchenyi István 
al-dunai diplomáciai kapcsolatai 

Amikor a Magyar Vízügyi Múzeum 1990-
ben közreadta a gyűjteményében található 
Széchenyi-iratok katalógusát, a levelek 
szűkszavú tartalmi kivonata is számos ku-
tató és laikus érdeklődő figyelmét keltette 
fel. A gyűjtemény feldolgozásának azonban 
csak első állomása volt az összegző jegyzék 
megjelentetése, az izgalmas feladatot a té-
mákhoz kapcsolódó dokumentumok elem-
ző forrásközlése jelenti. 

Széchenyi pályafutásának méltatói vala-
mennyien megemlékeznek a gróf fáradozá-
sairól, melyeket az Al-Duna-szabályozás ér-
dekében végzett, de ennek történeti tényei 
kevésbé ismertek. Ebben a helyzetben joggal 
remélhető, hogy a bicentenáriumra megje-
lentetni szándékozott kötet , képet adva a k o r 
balkáni viszonyairól, a fejedelmek, basák, 
generálisok és követek világáról, a történe-
lemtudomány mai látóköréből kissé kieső 
területre világít be. Felidézi a déli és délkeleti 
szomszédokkal való tárgyalás, a lku-meg-
egyezés-együttélés százados hagyományát , 
amely Széchenyi korában a kiegyensúlyo-
zott fejlődés egyik záloga volt. 

Széchenyi gazdasági reformterveiben ko-
moly szerepet szánt a magyar ipari termékek 
balkáni exportjának. Elképzelése szerint a 
Balkán-országokkal kialakított kereskede-
lem hozzájárul a hazai ipari termelés fejlődé-
séhez. A kereskedelmi kapcsolatok kiépítése 
azonban megfelelő úthálózat híján megold-
hatatlan volt. A kor egyedüli, reményekkel 
kecsegtető természetes útjainak a hazai fo-
lyók számítottak. Ami a Balkán-országok-
kal való összeköttetést illeti, a Duna jöhetett 
elsősorban szóba. Hajóforgalmát azonban 
bizonyos esetekben lehetetlenné tette az al-
dunai sziklás, zuhatagos folyószakasz járha-
tatlansága. 

A gróf, mint az al-dunai munkálatok kirá-
lyi biztosa, minden erejét latba vetette, hogy 
Vásárhelyi és mérnöktársai e viharos törté-
nelmű határszakaszon akadálytalanul végez-
hessék a szükséges felmérő és vízépítési 
tevékenységüket. Az időnként egymásnak 
feszülő hatalmi érdekek között a diplomáciai 
eszközök széles arzenáliát kellett bevetnie, 
hogy valamennyi érdekelt fél gyanúját lesze-
relje. A kor balkáni politikai viszonyai való-
ban „balkániak" voltak. A több évszázados 
török uralmi szorítás ernyedni látszott, a 
vazallus fejedelmek a bomló oszmán biroda-

lom kötelékéből szabadulni kívántak, de 
ugyanakkor tartottak is a szultán haragjától. 
Hétköznapi történeti tudatunk nem tua mit 
kezdeni e kor politikai viszonyainak balkáni 
tényeivel. Itt siet segítségünkre a forráskiad-
vány anyagának összeállítója dr. Mészáros 
Vince, aki bevezető tanulmányával és a do-
kumen tumokhoz fűzöt t jegyzeteivel igazítja 
el az olvasót az ismeretlen területen. (Ma-
gyar Vízügyi Múzeum, Bp., 1991.) 

Fejér László 

VERES J Á N O S : 

Honismereti Kislexikon 
a rimaszombati járásból 

N e m tudok elfogulatlanul írni erről 
a stencilezett könyvről , amelyet a szerző, 
Veres János adott át a tavalyi T o m p a Mihály 
napokon . Tizenhárom év szorgos és szívós 
munká jának eredménye ez a „könyv", de 
csak most , a „bársonyos for rada lom" után 
jelenhetett meg. Elfogultságom oka, hogy 
évek óta kísérem figyelemmel a r imaszom-
bati T o m p a Mihály Klub - túlzás nélkül 
m o n d h a t o m - hősies küzdelmét Tompa 
Mihály emlékének, a magyar irodalom, a 
kulturális hagyományok ápolásáért, s 
egyáltalán fönnmaradásáért . Emlékszem 
olyan irodalmi előadásra, amely előtt ne-
künk kellett befűteni, de meg kellett vár-
ni, hogy egy bizonyára fon tos és halaszt-
hatatlan politikai előadást befejezzenek 
az elvtársak, s átadják a termet . Egy tucat-
nyi lelkes lokálpatrióta (pedagógusok, 
munkások) szervezte ezeket az irodalmi-
kulturális műsorokat , anyagi áldozatot is 
hozva, de a spiritus rector mindenkor Veres 
János, mindenki „Zoli bácsija" volt. Évek 
óta bámulom és csodálom hogyan, honnan 
győzi energiával, lelkesedéssel ez a töré-
keny, beteg ember. N e m csupán a helyi 
erőket fogja össze, de országos rangú, neves 
előadókat is meg tud nyerni szerény h o n o -
rár iumért vagy anélkül is. Tekintélye elvi-
tathatatlan, s egyre nő, ho lo t t ő maga hu -
morral, kedvesen, szerényen elhárítja az elis-
merést, maga elé, fölé tolva - emelve a 
fiatalokat, akiket ő nevelt, oj tot t be a kul túr-
misszióra. Szívesen írok róla, mert tudom, 
hogy a nemzetiségi kultúra mécsesét az ilyen 
emberek lelkesedese, töretlen hite töltötte 
meg olajjal. Szelíd fény ez, de biztonsággal 
eligazít, s tartotta az emberekben a lelket a 
nehéz időkben is. Mert bizony nehéz idők 
jártak a magyar kultúra önkéntes munkása-
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ira az elmúlt évtizedekben Rimaszombaton 
is. Ma már anekdotaként mesélik a történe-
tet, milyen csellel jártak túl a helyi hatalom 
eszén, nogy kiszabadítsák Tompa Mihály 
szobrát a múzeum pincéjéből, hogy (ismét) 
méltó helyére kerüljön (a város parkjába). 
Több „gond" is volt Tompa Mihállyal. Ma-
gyar is volt, pap is volt, egy kultúra-iroda-
tom képviselője, aki - szülővárosában -
szimbólum is, jelszó is, mert a hagyományt , 
a magyar kultúra folytonosságát jelentette. 
Sokszor irigyeltem is a rimaszombatiakat, 
hogy van egy Veres Jánosuk, ilyen lelkes 
gárdájuk, amikor a hagyománytisztelettel, 
-ápolással, itthon is jócskán volt, van gon-
dunk. 

Egy ilyen, praktikus célokat szolgáló lexi-
kont jobb helyeken egy tudós közösség hoz 
össze. Mert ehhez már nem elég a lelkesedés, 
szívós szorgalom is szükségeltetik, bogará-
szás, adatok egyeztetése, felkutatása, s tette 
ezt Veres János a diófaültetők hitével, azaz 
nem volt biztos abban, hogy látja is munkája 
eredményét. Úgy olvastam, ízlelgetve az ősi 
magyar neveket, mint egy regényt. Gyarapí-
totta ismereteimet - a Gömörségről — s ne 
tűnjön ez patetikusnak: erősítette magyarsá-
gomat. Mert nem csupán szép ez a táj, szelíd 
dombjaival, folyóvölgyeivel, de gazdag is 
magyar történelmi és irodalmi emlékekben. 
Csupán kérdésként tudom megfogalmazni 
az ónajt , hogyan lehetne ezt az opuszt köz-
kinccsé tenni, kiszabadítani a stencil szűkös-
ségéből, kis példányszámából mindannyi-
unk hasznára, okulására? 

Horpácsi Sándor 

R Á C Z IMRE: 

Arló és környéke históriája1 

. Rácz Imre — megszakítással - 1950-től 
1967-ig 12 esztendőt töltött Arióban bátyja, 
Rácz Pál akkori plébános káplánjaként. 
4 m i t ez alatt összegyűjtött a vidék népi 
szokásairól, vallási életéről, azok egy része 
még ma is él, többsége azonban már elenyé-
szett. Ezeket a megfigyeléseket, a nép közöt t 
élve tapasztalta vagy az idős emberektől 
hallotta, valamint a levéltárakban, a történeti 
forrásokban találtakat rögzíti a könyvében. 
A legtöbbet az arlói plébánia levéltárából 
merítette. 

'Arló, Borsodszentgyörgy, Járdánháza, H ó -
doscsépány története egyházi levéltári forrá-
sok tükrében. Szerzői kiadás. Miskolc, 1991. 
423 old. 

Az első fejezetből megtudhat juk, hogy 
Arló, Disznósd (ma Borsodszentgyörgy), a 
hajdan népesebb Gubonna , Csépány (ma 
Hódoscsépány), Somsály , Járdánháza, Mo-
csolyás népe összefogva teljesítette a későbbi 
Árpádok alatt is fennálló parancsot, amikor 
1250 táján az anyaközségben (Arló) megépí-
tette román kori templomát. így vált Arló 
egyházas hellyé. Szó esik ebben a fejezetben 
arról is, hogy a helyi hagyomány szerint IV. 
Béla királyunk, a tatárok előli menekülés 
közben Járdánháza község határában tartott 
pihenőt. Ennek emlékét őrzi a járdánházai 
országút mellett felállított kőoszlop, mely-
nek az út felé néző fülkéjében Szűz Mária 
szobra áll. Alatta felirat: „A tatár futásból 
menekülő IV. Béla pihenőhelyére épült em-
lékkápolna". Járdánháza főútvonalát ma is 
„IV. Béla király útjának" nevezik. 

A következő fejezet egyházi anyakönyvek 
adatai alapján a lakosság nemzetiségi összeté-
telét mutat ja be. 

A harmadik fejezete tárgyalja a vizsgált 
települések templomainak és plébániáinak 
történetét. Az arlói plébániához, mint anya-
egyházhoz 3 leányegyház tar tozot t , mégpe-
dig: Disznósd, Járdánháza és Csépány. A 
szerző részletesen tárgyalja a templom építé-
sének és az egyházközségnek a történetét. 
Ugyanezeket végigkísérhetjük a krónikás 
precizitásával a többi községeknél: így Bor-
sodszentgyörgy, Járdánháza és Hóc loscse-
pány esetében is. A könyvnek ebben a részé-
ben a szerző szól a plébánosok és az egyház-
község tagjainak áldozatos munkájáról , szól 
a templomok építéséről, a harangok és orgo-
nák, oltárok beszerzéséről, megemlítve az 
adományozók neveit. Kiemelt szerepet jut-
tat a szerző az 1938. esztendőben megrende-
zett XXXIV. Eucharisztikus Világkongresz-
szusnak, aminek tiszteletére az arlói anya-
egyházhoz tartozó községekben olyan fel-
ajánlásokat tettek a hívek, amivel valameny-
nyi templom, paplak, iskola teljesen újjászü-
letett. 

Ezt követően a népiskolák történetét tár-
gyalja, szintén községenként. Az egyház 
mindig arra törekedett, hogy a megkeresztelt 
gyermekek vallási oktatásban részesüljenek, 
így az első iskolák plébániai iskolák voltak. 
Természetesen nem a mai értelemben vett 
mindenkire kötelező és jóváhagyott tanme-
nettel dolgozó intézményt kell az akkori 
iskolákon értenünk, az egyházi iskolákban 
elsősorban a hit igazságait ültették el a gyer-
mekek lelkében. Ugyanakkor nem hanya-
golták el az írás, olvasás és számolás oktatá-
sát sem. Minthogy Arló már 1332-ben a 
„pápai t izedlajs t romokban" szereplő „egy-
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házas hely" volt, föltétlenül rendelkezett 

Í)lébániai iskolával. Az arlói plébániai isko-
a első írásbeli bizonysága egy 1658-ból 

származó jegyzőkönyv, amelynek ez a zára-
déka: „Én magam voltam Az Scriba mostani 
Arii iskola Mester János Deiák." Ez a fel-
jegyzés nem azt jelenti, hogy az iskola akkor 
létesült, hanem annak dokumentuma, hogy 
akkor már létezett és működöt t . Még ha ezt 
az első adatot vesszük is alapul, az arlói 
római katolikus népiskola akkor is Borsod 
megye legrégibb iskoláinak egyike. Immár 
elmúlt 300 éves. A fejezetben minden köz-
ség iskolájánál nyomon lehet követni: ki volt 
a kántortanító. Olvashatunk a kántortaní-
tó javadalmazásáról is a különböző korok-
ban. Említésre méltó, hogy a körzeti isko-
lafelügyelő már 1939-ben ajánlotta a VII — 
VIII. osztály megindítását a népiskolában, 
erre azonban Arióban tanerő niány miatt 
egyelőre nem nyílt lehetőség. Minthogy a 
vajácsi Társulati Iskola - kedvező adottsá-
gai miatt - már ez időben nyolcosztályú volt, 
lehetővé vált, hogy azok a tanulók akik 
tovább akartak tanulni, ebben az iskolában 
elvégezhették a VII.—VIII. osztályt. így tör-
tént, hogy 1940-től 1942-ig 17-20 iskolás 
gyermek vonaton átjárt a vajácsi népisko-
lába. A hódoscsépányiak pedig Somsályra 
jártak, bár Arlóbóí is került néhány tanuló az 
ottani nyolcosztályú iskolába. A filiák — 
köztük Disznósd is - a XVIII. század kö-
zepén még nem voltak olyan népesek, hogy 
önálló kántort el bírtak volna tartani, azért 
a tanulni vágyó gyermekek az anyaegyház 
római katolikus népiskolájába jártak ok-
tatásra. Ez időben a filiákban még nem volt 
iskolaépület, ezért a „mester" lakásán gyűl-
tek össze a tanulók. 

A könyv utolsó fejezete a vallásos éle-
tet mutat ja be az olvasónak. Bepillantást 
nyerünk a falusi emberek mindennapi életé-
be, vallásosságába. Jellemző a lakosság val-
lásosságára, nogy a templomi felszerelé-
sek java részét a hívek ajándékozták, ö s r é -

f i szokások szabták meg a templomi illemet, 
udták, hogy a templomhoz csendes és 

komoly viselkedés illik.. Szabályai voltak 
a templomi öl tözködésnek is. Minden temp-
lomnak „hordozható Mária-szobra" is volt. 
Ennek vitele kitüntetésszámba ment és csak 
szűz lányok voltak rá méltók. 

A templomok dekorációjáról szólva, azok 
képekkel való díszítése nem öncélú gyö-
nyörködtetésre, hanem épületes okulásra 
szolgál. Gyakorlati rendeltetése a hívő lélek 
nevelése. Valahányszor templomfestésre ke-
rült sor, a hívek mindig kifejezték abbéli 
kívánságaikat, hogy templomuk minden 

arra alkalmas falát a művész bor í t sabe a nép 
okulására szolgáló bibliai történetekkel és 
példát adó erényhősök alakjaival. A képtár-
gyak forrása főképpen az újszövetségi Bib-
lia. 

H o g y a n tekintet tek a h ívők az egyház 
papjára? A pap a hívősereg számára az Isten 
embere, az egyház képviselője. Amint a 
pásztor a nyájér t van, úgy van a pap a 
hívekért. Igazi népies hivatás a falu papjá-
nak lenni. Mivel majdnem mindig a népből 
kerül ki, ismeri annak szükségleteit, érde-
keit, gyengeségeit, balítéleteit, hibáit, jó 
tulajdonságait és erényeit. A pap együtt van 
híveivel, a bölcsőtől a sírig: a misében, a 
szószéken, a gyóntatószéken, a házasság-
ban és a temetésen. 

A Függelékben és Mellékletekben a plé-
bánosok és káplánok neveit, a harangok 
szövegeit, a harangozok, kán to rok , taní-
tók, a vi lágháborúk hősi halott jai névsorát 
olvashatjuk, községenként. A mellékletek-
ben fontos levéltári d o k u m e n t u m o k a t 
közöl a szerző, végül a Források és a 
nagyon gazdag 584 tételes jegyzetanyag 
zárja a kötetet . 

Rácz Imre nyugalmazot t plébános saját 
költségén jelentette meg tanulmányát . 

Nagy Károly 

P. K O V Á C S I M R E : 

Hosszúpereszteg kilenc 
évszázada 

A fenti címmel monográf ia jelent meg. 
Szerzője a falu szülötte, s arról , hogy mi 
késztette a figyelemre méltó munka meg-
írására, a könyv előszavában így vall: 
„Könyvem megírásában szülőfalum, s népe 
iránt érzett szeretetem vezérelt , valamint 
a tények, az igazság k o n o k tisztelete a 
munka során, valahogy úgy, ahogy Tinódi 
Lantos Sebestyén írta 1554-ben kiadott 
krónikája előszavában: »Sem adományért , 
sem barátságért, sem félelemért hamisat le 
nem írtam, az mi keveset ír tam, igazat 
ír tam.«" 

A könyv megjelenését követően dr. Ist-
ván Lajos a következő levelet küldte a 
szerzőnek. A táj szülöt t jének, a neves he-
matológus professzornak, a hazai és Vas 
megyei közélet ismert személyiségének 
hozzájárulásával levelét közreadjuk . 
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A levél utolsó mondatában leírt „felmuta-
tásra" vonatkozó ígéretet István professzor 
be is tartotta. Kezdeményezésére a Vas me-
gyei Honismereti Egyesület, a munkát kiadó 
helyi önkormányzat és a peresztegi Egyetér-
tés Termelőszövetkezet 1992. január 17-én 
műhelyvitát rendezett. A találkozón az O r -
szágos Honismereti Szövetség elnökségének 
képviselői is részt vettek. 

Dr. Bolla Dezső 

Kedves Imre! 

Nagy érdeklődéssel és élvezettel lapozga-
tom-olvasgatom könyvedet. Mindenekelőtt 
köszönöm Neked, hogy vállaltad, össze-
szedted ezt az óriási (és nagyon heterogén) 
anyagot, hogy megírtad. Pereszteget bizto-
san „halhatatlanná" tetted ezzel a helytörté-
neti, szociográfiai, néprajzi monográfiával. 
Gondolkodásod, feszültséged, érdeklődésed 
révén biztosan egy új típusú falumonográfia 
született. Mélységesen elgondolkoztató, he-
lyenként (főleg a történeti és néprajzi részek-
nél) nagyon olvasmányos könyvet írtál. Él-
veztem a leírtak mögött végig jelen lévő 
Kovács Imrét. A kép, amit ismeretségünk, 
beszélgetéseink, írásaid alapján Rólad alkot-
tam - beazonosítható. Javára válik, hogy 
objektív, mentes a falukrónikák és a helytör-
téneti tanulmányok gyakori túlzásaitól, elfo-
gultságaitól, pontatlanságaitól. Benne van-
nak a napok is, melyekben született. Végig 
úgy éreztem, hogy a filosz (aki csak a leírt, 
közölt szövegnek hisz) felülkerekedett a lo-
kálpatriótán. így azután hiányzanak vagy 
árnyaltak benne olyan részek, amelyek szá-
momra hangsúlyozottabbak (így pl. H . és az 
Erdődyek kapcsolata, a Katolikus Olvasó-
kör, H . szerepe a 45 utáni Kisgazdapártban, 
De Rivo Karcsi hatása, Beer László korsza-
kos jelentősége, a színjátszóköri emlékek, a 
korábbi és a mostani futballélet, a Tűzol tó-
testület sikerei és talán nem elfogultan í rom: 
a peresztegi N F . tevékenysége, amelyről 
gyakran mondtam, hogy az egyik legjobb 
volt a megyében, azt tette, amit a NF-nak 
igazán mindenütt tennie kellett volna, a Ba-
ráti Kör szerepe - , az „elszármazottak"). A 
legközelebbi kiadásban megérne egy fejeze-
tet a polgáriasodásban mindig előbbre járó, 
konstruktívabb, politikailag józanabb H . ha-
tása Bögötére, kapcsolataik korszakonként 
változó jellege, H . és a reformiskola. 

1970 óta sok falukrónikát olvastam (emlé-
kezetesen a legjobb, a legőszintébb, a leghite-
lesebb a harasztifalui volt), számos he ly -
történeti tanulmányt és néhány hasonló (ha 

nem is azonos fajsúlyú) helytörténeti mono-
gráfiát (Csepreg, Kőszeg, Szentgotthárd, 
Sárvár...). Számomra ezek legalább olyan 
fontosak és értékesek voltak, mint az „igazi 
történelem". Magam vizsgáló-analizáló-mi-
kroszkopizáló ember vagyok véleménye-
met a részletekre kell alapoznom és Goethe 
nyomán vallom, hogy az áttekintéshez a 
részletek ismerete nélkülözhetetlen. Bennem 
„a" történelem sok ilyen részletből áll össze. 
Könyved külön érdeme, hogy nemcsak Pe-
resztegről szól - akkora, oly hiteles és részle-
tes a történeti háttér, hogy soraidból felidéz-
hető egy dunántúli falu elete, története is. 

Köszönöm a könyvet azért is, mert úgy 
gondolom, hogy a múlt ismerete nélkül nincs 
önismeret, szülőföldszeretet, emberi és nem-
zeti tartás. Korunkban, amikor a nemzeti 
érzés, a nemzeti önismeret, a nemzeti össze-
fogás hiányában szenvedünk, minden ha-
sonló mű missziót teljesít. Nemzet i jövőké-
pünk hiányának egyik okát abban látom, 
hogy túlzott mértékben mások élete, kultúr-
ája, civilizációja felé haladunk - megfeled-
kezve a sajátunkról. 

Köszönöm a könyvet azért is, mert valami 
hallatlanul biztatót bizonyít. Amikor az ál-
lam (csak kisbetűvel írható), a társadalom, az 
illetékesek megfeledkeznek a falukrónikák-
ról, a helytörténeti kiadványokról - egy kis 
közösség a maga erejével vállal egy ilyen 
könyvet. Mindig hittem és vallottam, hogy a 
45 utáni megújulás forrása a falu volt, az 
elmúlt évtizedek jólétének az alapja is a falu 
volt. E könyv is bizonyíték arra, nogy napja-
ink megújulásának egyik, eddig figyelmen 
kívül hagyott forrása a falu és azok a lokál-
patrióták, akik magasabb szinten képesek 
szintetizálni a múltat és olyan formában, 
hogy az a jövő szerves részévé válhasson. 

Előadásod, könyved mély nyomokat ha-
gyott bennem. Köszönöm előadásod - a 
foszlányos beszélgetések élményét. Megkí-
sérlem ezt a könyvet másoknak is „felmutat-
ni", hogy a belőle áradó szülőföldszeretet 
másokat is lelkesítsen, hasonlókra buzdítson. 

Dr. István Lajos 

Új finn sorozat kultúránkról 

Jaana Janhila szerkesztésében Studia Hun-
garologica néven 1991-ben új, mind tartalmá-
ban, mind pedig nyomdai minőségében szín-
vonalas kötet jelent meg a finnországi Jyvás-
kyláben. 

A könyv címe: Kulttuurin Unkari, azaz A 
kultúra Magyarországa (Gummerus/Atena) 
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jelzi, hogy a kiadó magásra állította magának 
a mércét. Hogyan válhatott éppen a közép-
finnországi Jyväskylä magyar tudományos 
műhellyé? Nem kis szerepe van ebben Tu-
omo Lahdelma bölcsészdoktornak, Jyväs-
kylä egyetemén. Ö jelenleg ezen - magyar 
kulturális kapcsolatairól ismert - egyetem 
irodalomtudományi tanszékének főmunka-
társa. 1985 és 1989 között Tuomo Lahdelmát 
Budapesten üdvözölhettük vendégprofesz-
szorként. Felesége és négy gyermeke révén is 
szorosan kapcsolódik a magyar műveltség-
hez, s nem csupán az akadémiai magaslato-
kon állja meg a helyét, hanem törődik a 
legifjabb nemzedékkel is: Kiss Dénessel 
együtt Békéscsabán (1987-ben) megjelente-
tett Eläviä sanoja azaz Eleven szavak című 
finn-magvar gyermekverses kötetecskéiük a 
legjobb ilyen jellegű kettős kötődésű kiad-
vány (érdemes lenne magyar és finn gyermek-
rajzokkal díszesebb formában is megjelentet-
ni). Tuomo Lahdelma doktori dolgozatát 
Finnországban Ady Endre költészetéről írta, 
s védte meg kitűnő eredménnyel. Mélyebben 
ismeri és északi toleráns szemléletével jobban 
megérzi a magyar kultúra nagyjainak igazi 
szerepét és jelentőségét, mint nem egy egye-
temi berkekben ténykedő budapesti, szegedi, 
debreceni vagy pécsi társa. 

Bevezetőjében Lahdelma professzor szól 
Jyväskylä egyetemének széles körű magyar-
ságkutató tevékenységéről, mely mind a 
nyelvi, zenei mind pedig a matematikai és a 
honismerettel kapcsolatos, valamint a törté-
nelmi kérdések tekintetében nyitott, így sze-
rencsésen nem csupán bölcsészközpontú. 
Lahdelma szemléletére a tudományos sokré-
tűség és a lélekelemző érzékenység jellemző. 
Tanulmányában így vizsgálja meg August 
Ahlquist (1826-1889) véleményét a magyar 
műveltség múlt századi színvonaláról. Ahl-
quist a finn műveltség múlt századi csősze, a 
Helsinki Egyetem bölcsészprofesszora, a 
Finn Irodalmi Társaság vezetőségi tagja. Pro-
testáns-germán szemléletű művelődéspoliti-
kai'útmutatásaival Európa irányába akarta 
terelni a finn kultúrát. E terelőhadjáratában 
azonban olyan elemi erővel fel-feltörő népi 
tehetséget nem ismert fel, mint Aleksis Kivi, 
szül. Alexs Stenvall (1834-1872), kinek azóta 
számtalan nyelvre lefordított Hét testvér 
című regényét se nem értette, sem pedig nem 
értékelte. így nem lehet meglepő számunkra, 
hogy Ahlquist az ellenreformációban meg-
edződött katolikus magyar barokkot idegen-
kedve szemlélte. Tanítványának és kollégájá-
nak, Arvid Genetznek (1848-1915), a finn 
szellemi függetlenség egyik megalapozójá-
nak, azt írja Budapestre (egyéves ott-tartóz-

kodását követőleg), hogy „Magyarországon 
már nincs mit tanulnia, utazzon inkább nyu-
gatra". Finnországi magyar professzori ál-
last, a magyar műveltség finnországi terjesz-
tését illetőleg is elutasító a magatartása. Tu-
omo Lahdelma jó érzékkel mutat reá, hogy 
kultúránkkal szembeni magatartását meny-
nyire személyes, nevelésében meghatározott 
és kicsinyes, bizonyos fokig kispolgári fel-
sőbbrendűségi érzelmek uralják. Vajon ho-
gyan ítéli meg az elkövetkező évszázad ko-
runk Ahlquistieinek tevékenységét? Hiszen 
a múlt században kétségkívül markáns finn 
irodalmi ízlésirányítóként föllépő bölcsész-
professzor még azt is szemére^veti a magyar-
ságnak, hogy „Szentpéterváron élénken em-
lékeznek még arra, miként gúnyolódtak a 
háború idején az oroszokkal". Lehetséges-é, 
hogy Ahlquist így próbál meg jó pontokat 
szerezni magának a cári cenzúránál? Nem 
valószínű. Számunkra azonban e sorok intő 
példa: más nép vagy politikai csoport, párt 
személyes vagy személyeskedő hangvételű 
kigúnyolása bumerángként üt vissza arra, 
aki elkezdi. A fenti sorok - s ez teszi őket 
rendkívülivé - olyan nép szellemi képvise-
lője szájából hangzanak el, aki maga is az 
orosz uralom alatt van. Hozzá kell azonban 
tennünk, hogy ez az uralom Ahlquist korá-
ban a finnség számára jobbik arcát mutatta. 

Matti Vainio, a Tyväskyläi Egyetem zene-
tudományi tanszékének professzora Bartók 
Béla és Kodály Zoltán jelentőségét és kuta-
tási módszereik finn gyökereit vizsgálja. Rá-
mutat Ilmari Krohn finn népzenekutató és 
Vikár Béla (a Kalevala ismert magyar fordí-
tója) szellemi kapcsolataira, s e kapcsolat 
eredményeinek jelentkezésére Bartók és Ko-
dály életművében. Vainio tanulmánya azt is 
jól érzékelteti, miként hat Bartók és Kodály 
zenéje Ady Endre és Illyés Gyula költészeté-
re, s ez aztán hogyan épül be Hannu Launo-
nen és Jávorszky Béla, Anna Maria Raitila és 
Viljo Tervonen mesteri fordításai révén a 
finn kultúrába. 

Dalok és verspaloták címmel Hannu Lau-
nonen Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Nagy 
László, Weöres Sándor és Juhász Ferenc 
legjellemzőbb alkotásait elemzi (szerkezeti-
leg is). Weöres játékosságát, világunk egé-
szének hagyományait átfogó megformálás-
béli tökéletességét dicséri, Csoónnál a gon-
dolati mélységeket (mely Madách és Kölcsey 
irodalmi rokonává teszH fedezi fel a tanul-
mány írója; Nagy László és Juhász Ferenc 
költészetét egymáshoz tartja közelállónak, 
de míg Nagy László a magyar népköltészet-
tel rokonítható, Juhász - Launonen szerint -
vogul és osztják rokonainak hősi énekeihez 
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áll közelebb. [Itt megjegyzendő, hogy -
egyelőre szóbeli beszélgetés során - egyik 
finnugristánk - kábítószert vélt felfedezni a 
magyar költészet egyik ihletőjeként, magam 
inkább hajlok arra, nogy amíg Tokaj, Eger és 
Villány szőlőhegyei szüretelnek, a magyar 
költészetnek nincsen szüksége a kábítósze-
res ihletre.] 

Aarne Laurila A társadalom és a kultúra 
viszonya Magyarországon címen értekezik a 
második világháború utáni magyar lehetősé-
gekről és lehetetlenségekről. így megtudjuk, 
hogy 1944 és 1948 között Finnországban 
minden magyar filmet betiltottak, 1948 és 
1954 között pedig Magyarországon tiltották 
be finn könyvek kiadasát. Az ún. népi de-
mokráciák időszakában - mely se népinek, 
sem pedig demokráciának nem nevezhető 
tájainkon - Laurila szerint az írók és a 
filmkészítők harcolták ki maguknak a legna-
gyobb mozgásteret. [Ezt már magam teszem 
hozzá: a behódolok hada is innen került ki!]. 
Elismeréssel nyilatkozik Laurila arról, hogy 
az évszázadok során a magyarságnak sike-
rült fennmaradnia, magával nozott kultúrája 
értékeit megőriznie és beilleszkednie kör-
nyezete szláv és német műveltségébe. Ö n -
nön értékeinek megbecsülése és a más érté-
kek iránti türelem Szent István intelmei óta a 
magyar kulturális politika legjobb hagyomá-
nyaihoz tartozik. Kijev hatalmi szerepe, Bi-
zánc vallásának hatása kulturális erővona-
laink és vallási világképünk megrajzolásában 
nem elhanyagolandó tényezők. Az Árpád-
kor magyar fiatalsága mind nyugatot, mind 
pedig keletet egyaránt ismerte, názasságok 
révén mindkét irányba kötődött . Az 1400-as 
és az 1500-as évek magyar fiatalsága Lon-
donban, Oxfordban és Cambridge-ben ta-
nult. Külön kiemeli Laurila a horvát szárma-
zású „jó magyar és jó horvát" Zrínyi Miklós 
(1620-1664) harcát a magyar állam függet-
lenségéért s Vörösmarty „Itt élned, s halnod 
kell" időszerűségét: a magyarságnak — a 
szerző szerint - Magyarországon a helye, s a 
nemzetköziség túlontúli hangoztatása állás-
foglalás is egyben (ez utóbbi kérdésnek 
azonban Laurila nem tulajdonít a magyarsá-
got illetőleg különösebb jelentőséget, talán 
azért is, mert a nemzetköziséget tájainkon a 
proletár internacionalizmus hangoztatásával 
jócskán lejáratták - a lumpenproletár nacio-
nalizmus ez utóbbi vadhajtásának tekinthc-
t ő ' ) 

Petőfi esetében Laurila megemlíti, hogy 
értékén egy esetleges orosz hadifogság sem-
mit sem csökkent [több százezer magyar 
hadifogoly későbbi sorsán osztozhat így]. 
József Attilát és Illyés Gyulát a magyar 

művelődés meghatározó személyiségeinek 
tartja a szociáldemokrata Laurila. Az Ame-
rikába vándorolt apa esetében - József 
Áront illetőleg - az újabb kutatások ugyan a 
Romániába való távozást sem zárják ki, de 
itt is az Amerikába való kivándorlás esetle-
ges legendája másfél millió emberünk valós 
sorsa, ezért is hiteles, s annyira sorsunk is 
egyben. Akárcsak Illyés Egy mondat a zsar-
nokságról című verse, mely tudatmeghatá-
rozó térségünkben. 

A rendszerváltás előtti évek kulturális 
politikájára Aarne Laurila talál elismerő sza-
vakat: szerinte ezek az évek előkészítették a 
békés - nem Romániához és Grúziához, 
Jugoszláviához hasonló - átmenetet, s olyan 
irodalmi értékek kül- és részben belföldi 
megjelentetését tették lehetővé, mint Kon-
rád György európai színvonalon álló köny-
vei. Laurila szemléletére a protestáns finn 
hagyományok, a szociáldemokráciára jel-
lemző értékítéletek és a Habsburg-ellenes 
magyar műveltség, mindenféle nemzeti szo-
cializmusokkal szembeni kemény, elutasító 
magatartás jellemző. Az irodalom mellett 
(nem annyira részletesen), de foglalkozik a 
hetvenes-nyolcvanas évek magyar f i lmmű-
vészetével is. Szerinte a politizálás, s bizo-
nyos fokú hatalommal szembeni ellenzéki-
ség a magyar politikai hagyományok bei-
degződött része - a rendszerváltás ilyen 
szempontból is nehéz helyzetben találta az 
értelmiség legkritikusabb részét (hacsak 
kulturális érdemei elismerése mellett nem 
vált jól menő magánvállalkozóvá, s a rend-
szerváltást immár az előző rend szemszögé-
ből bírálja). 

Erkki Huhtamo Moziklip címmel aggódó 
sorokat vet papírra a magyar film sorsa 
miatt. Szerinte a politikai igazodás helyébe 
az áruvá vált kultúra lép, a népiesek színvo-
nalas kísérleteinek helyébe pedig a doku-
mentáció, a beszélgetések. A magyar kísér-
leti film válságban van. 

Marija-Liisa Márton színésznő Suomiban 
kezdte, s Budapesten folytatta művészi tevé-
kenységét: Joensuu, Kotka, Helsinki, Buda-
pest voltak pályája fontosabb állomásai, s A 
remény joga című Kézdi-Kovács Zsolt-film-
ben vállalt szerepet. A magyar színház — 
önnön tapasztalataim című írása személyes 
vallomástétel. Őszinte visszaemlékezése, 
melyben az 1956 utáni nehéz, sötét, ember-
telen évek után fel-felcsillan a remény (előbb 
a magyar vidéken, majd a fővárosban is). 
Történelmi visszapillantása igen jó, csupán 
Erdély magyar kőszínházát (az 1921-ben 
lerombolt Farkas utcai Magyar Színházat 
hiányolom itt - de ez szemlélet kérdése: a 
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mai Magyarország, vagy történelmi terü-
leteink színi életét akarjuk-é közvetíteni, 
így viszont sajnos az 1940-1944 között i 
Kolozsvári Zsidó Színház is megemlítet-
len marad, pedig a Kemény János gróf 
támogatta egyesület kora gyűlölettől tel-
jes Európájában reménykeltő fénysugár 
volt, mely Magyarország megszállása u t á n -
1944 márciusában - üstökösként kialudt. 
A színészek sorsa több százezer magyar 
sorsához vált hasonlóvá. így fonódik ösz-
sze a totalitarizmusok alatt vergődő zsidó 
és magyar sors 1944/1945-ben térségünk-
ben — a barna és a vörös fasizmus szorításá-
ban). 

Dr . Henr i Broms szemiotikus budapes-
ti kulturális körképe a gyalogos szemével 
figyeli a Magyarországon letűnt rendszer 
gyarlóságait. Örvendetesnek tartja a - min-
den más híresztelésekkel szembeni - ki-
sebbségek iránti magyar toleranciát, az im-
már hivatalosan is támogatott türelmes-
séget, mely pl. a német művelődési élet 
támogatásában megnyilvánul (a kisebbsé-

f ek kisebbségére, a cigányság gazdasági, 
ulturális, beilleszkedési problémáira itt 

nem tér ki - ez valószínűleg külön tanul-
mányt igényel, s csupán igen átgondolt, 
nemzeteket átívelő összefogással és türe-
lemmel, megértéssel, támogatással való-
sítható meg. A magyarságnak a marosvá-
sárhelyi magyar-cigány összefogás után 
itt kezdeményező szerepet kell betölte-
nie). 

Anna Marija Raitila magyar vallásos ver-
sek művészi fokú finn fordítója itt Magyar 
költő a nemzet pásztorának szerepeben 
címmel jelentkezik. Petőfi, Ady , Illyés és 
Kányádi ország- és nemzetféltő költésze-
tét elemzi. Raitila asszony, aki a f inn-ma-
gyar kapcsolatokban emberileg is mindig 
megállotta a helyét (össze sem hasonlítha-
tó a Rossi-típusú művelődéspolitikusok-
kal,) nemcsak kutatóként érti, hanem köl-
tőként is érzi valós értékeinket, s sajgó 
daganatainkat. Megállapításai lehet, hogy 
ma nem divatosak, de maradandó, jövőre is 
érvényes ítéleteit nem mossák el az izmu-
sok. 

Dr . O s m o Pekonen A magyar matema-
tika új Euklideszéről és Arkhimédészéről: 
Bolyai Jánosról és Erdős Pálról ír. Hang-
súlyozza, hogy mennyire elengedhetetlen 
a szellem szabad kibontakozása a tudomá-
nyos kutató számára. Ezért ment Neumann 
János, Szilárd Leó, Teller Ede és Wigner 
Jenő az Egyesült Államokba. Észreveszi 
a Transzszilvániából Penszilvániába való 
menekülés kiábrándító valóságát. 1990-ben 
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Kyotóban, Japán nemzetközi matematikai 
kongresszusán Magyarország négy meghí-
vással nagyhatalomként szerepelt (persze 
csupán a számok világában). Megelőzte az 
egy-egy meghívottal érkező Finn- és Svéd-
országot. Erdős Pált (sz. 1913. III. 26.) 
Pekonen korunk legnagyobb matematiku-
sai között tartja számon, s sorsát úgy mu-
tatja be, hogy - az utóbbi negyven év 
sablonos egysíkúságával szakítva - ebben 
összefonódik a zsidó és a magyar sors 
tragikuma. N e m feledkezik meg arról sem, 
hogy Erdős szüleinek elhurcolásával egy-
idoben, a Gestapo, H o r t h y kormányzó fiát 
is elrabolta és koncentrációs táborba zárta. 
Erdős a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, de többet van N e w Jerseyben, mint 
szülőhazájában. 

Solle Kallioniemi zongoraművésznő 
Nem, nem - soha címet adja (így, magya-
rul!) írásának. Férje, Garam Lajos, 1939-
ben, amikor Sztálin csapatai reázúdulnak 
Kelet-Finnországra, magyar tábori papként 
finn önkéntesnek jelentkezik. 1944 végén 
az egész családot (öt gyermekével együtt) 
Finnországon belül internálják. H o g y mi-
lyen is egy önálló - de ebben az időben 
Sztál intóíerősen irányított - ország láger-
élete, arra jellemző, nogy ez idő tájt Kal-
lioniemi asszony Mikszáth Kálmán egyik 
regényét fordít ja le és adja ki Suomiban. 
Az is jellemző a háború utáni f inn viszo-
nyokra, hogy az 1945-1948 közöt t i - kü-
lönben kommunista - Yrjö Leino (1897-
1961) belügyminiszter 1946-ban Kallio-
niemi asszony szüleit leányuk internálásá-
nak megszűnéséről személyesen értesíti. 
Tudomásom szerint Yrjö Leino sohasem 
vált sem országa elárverezőjévé, sem pedig 
Finnország árulójává (még akkor sem, ami-
kor a finn országház megvonta tőle bizal-
mát). 

Kallioniemi asszony legalább kétszáz 
magyar dalt fordí tot t finnre. Kiválasztott 
munkái létünk, sorsunk alapkérdéseit tár-
ják a finn közönség elé, Kallioniemi asz-
szony a magyar nép őszinte jótestvére, 
rokona. 

A kultúra Magyarországa alapos, a szer-
zőket is bemutató német nyelvű összefog-
lalókkal és igen jól megszerkesztett név-
mutatóval zárul. Szép példa ez arra, mit 
tehetnek magyarságkutatóink ott , ahol 
a szellem szabadsága már jó hét évtizede 
érvényesül. Hasonló mérce szerint fölállí-
tot t folytatást várunk Jyväskyläböl. 

Szabó T. Ádám 


