
KÖNYVESPOLC 
Kisvárosok Pest megye irodalmi 
térképén 

Rövid számadásra törekszem Pest megye 
irodalmi hagyományainak feltárása nem 
éppen könnyű útjáról. Számadásom elke-
rülhetetlenül vázlat, hiszen az irodalmi 
hagyománygyűjtés Pest megyében folyama-
tos, de még most sem végezhetik a hagyo-
mányok gyűjtői munkájukat megyei iro-
dalmi topográfia segítségével. 

Ugyanakkor velem együtt örülhet az 
olvasó, hogy készül ez a hasznos kiad-
vány, és néhány sikrült kötetét már hasz-
nálhatjuk is. Ilyen Pethőné Németh Erika 
- G. Sin Edit: írók, költők Szentendrén 
című kézikönyve. A gazdag gyűjtemény, 
melyhez felhasználták Farkas Péter 
irodaimtörténész-muzeológus anyagát is, 
nemcsak Ignjatovics Jakov, vagy Ráby 
Mátyás-típusú portrékat közöl, hanem 
külön öröm az Uránia társszerkesztőjé-
nek, Pajor Gáspárnak szentendrei vonat-
kozásait olvasni, vagy éppen az első 
szentendrei író a XII. századi Fulco, a 
Vita Emerici Ducis összeállítója életrajzát. 
A kötet 1990-ben jelent meg. Farkas Péter 
és Nóvák László szerkesztésében jelent 
meg a Studia Comitatensia XIX. kötete 
Irodalomtörténeti Tanulmányok címmel. 
Az Előszó első mondata jellegzetes a 
megye irodalmi múltjára: „Pest megye 
Magyarország irodalmi hagyományok-
ban, emlékekben talán leggazdagabb 
megyéje". Valóban így van, hiszen Petőfi 
három éven át aszódi diák, Arany János 9 
évet töltött Nagykőrösön, Móricz Zsig-
mond harminc éven át dolgozott Leány-
falun. A terjedelemre is jelentős, 689 
oldalas kötet 28 tanulmányban járja körül 
a megye irodalmi hagyományait, Kovács 
József László Ráckevéról, a XVI-XVH. 
századról szóló — a mezővárosi művelő-
dést feltáró tanulmányától a tanulmá-
nyok sorát záró két szerzős — Bihari 

József és Farkas Péter - írásig, mely a 
„Pest megye irodalmi topográfia" elveit 
foglalja össze. Külön egységet jelentenek 
a kötet Sík Sándor századik születésnapja 
tiszteletére írt tanulmányok - köztük 
Jelenits István Középiskolás fokon című 
- Sík Sándor középiskolai irodalomtaní-
tását elemző remek dolgozatig. Bihari 
József — kinek tevékenységéhez kötődik 
a szép Sík Sándor emlékezete gyűjtemény 
megjelenése - és az emlékezetes 
gödöllői 1989-es ülésszak is - a Studia 
kötet előszavában emlékeztet arra, hogy 
megalakult a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság Pest megyei Tagozata. Az 
eseményre két helyszínen, 1989. május 
25-én Zsámbékon és május 26-án, 
Gödöllőn került sor. Az ülésszak előadá-
sainak gyűjteményes kötete Kovács 
József László főiskolai tanár szerkeszté-
sében írásommal azonos címen - Kisvá-
rosok Pest megye irodalmi térképén 
jelent meg. A gazdag tartalmú kötet 
Zsámboky vagy Zsámbéky címen Téglásy 
Imre fonástanulmányát is közli, amely-
ben a szerző a jeles történész zsámbéki 
származását igazolja, apja innen mene-
kült Nagyszombatba. Tóth Tibor és Imre 
László Arany Jánosról, Asztalos István, 
Ratzky Rita és Fekete Sándor Petőfi 
kérdésekről adott elő, és Polónyi Péter a 
Grassalkovichok mecénási szerepét vilá-
gította meg. 

A zsámbéki Tanítóképző Főiskola 
számos helyi irodalmi kérdésről íratott 
szakdolgozatot, érdemes Doroszlay Judit 
Petőfi dömsödi kapcsolatairól, vagy 
Hadrik Hajna Vác az irodalomban című 
felnőtt mértékkel is mérhető önálló 
munkára épülő szakdolgozatait megemlí-
teni. Zsámbék ilyen módon is kívánta 
Pest megye irodalmi múltja feltárásában 
vállalt Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ságnak ígért munkáját folytatni. 1991-ben 
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a Ráckevei Füzetek sorozat 14. kötete-
ként jelent meg Kovács József László 
Duna vizén lefelé úsz a ladik című Arany 
Jánostól kölcsönzött című gazdag iroda-
lomtörténeti-művelődéstörténeti vázlata, 
mely többszáz év irodalmát elemzi 
Ráckeve és a Nagy Sziget vonzásában 
Anonymus emlékezetes leírásától Tornai 
József, Mesterházi Lajos és mások 
Ráckevéhez kötődő vallomásáig. Külö-
nösen hasznos, hogy a tanulmány mellett 
a legfontosabb szövegeket is egy kötet-
ben találja az olvasó. Asztalos István 
Vándorlom a világot Petőfi nyomában a 
Galga és a Rákos vidékén alcímmel 
mutatja be sikerült tanulmányában az 
aszódiak és a jelölt táj Petőfiét. A kiváló 
muzeológus Petőfi könyvét (megjelent 
1985-ben) a Magyar Tudományos Aka-
démia Irodalomtudományi Intézetében is 
bemutatta, új kiadása most készül. Az 
aszódi Petőfi Múzeum alighanem legfon-
tosabb Petőfi-kiadványa az aszódi Skóla 
Latina - Petőfi anyaiskolája - múltját 
1912-ig feltáró monográfia lesz, mely ez 
évben már az olvasók kezébe kerül, a 
könyv Asztalos István munkája. 1992-ben 
jelent meg Dömsödi emlékezet címmel a 
Petőfi emlékhelyek dömsödi találkozója 
alkalmából az a gazdag antológia, mely a 
jó helytörténeti dolgozatok mellett 
gazdagon merít Doroszlay Judit kéziratos 
dolgozatából - kár, hogy a szerkesztők 
közé nem hívták meg a fiatal tanítót. Vác 
a Madách-emlékezet ápolás mellett 
kötelezte el magát. A Madách-Kör Tár I. 
kötete ugyancsak 1992-es alkotás. A 
Gyarmati György és Németh Péter Mikola 
szerkesztésében megjelent gyűjtemény 
jeles szerzők sorát tömöríti. 

A gyűjtemény közzéadása a költőként is 
jeleskedő Németh Péter Mikola fáradozásá-
nak is jó eredménye, az ifjú költő és társai 
„Katedrális" címmel 1991 óta tetszetős 
külsejű, modern irodalmat közzéadó folyó-
iratot jelentetnek meg Vácott, folytatva ezzel 
az itt 1794-1795 között megjelent Uránia 
hagyományait. 

Megemlítjük, hogy a helyi irodalmi ha-
gyományok e néhány felsorolt értékes 
alkotása üzleti forgalomban nincs, az 
irodalomtörténet helyi múltja iránt érdeklő-

dő külön fáradozással gyűjtheti össze a 
számára fontos munkákat. 

A Pest megyei irodalom hagyományok 
ápolásának letéteményesei a megyei iro-
dalmi társaságok. Utóbbi időben legtöbbet a 
Móricz Zsigmond Társaságról tudunk, 1992 
augusztusában emléknapokat rendeztek az 
író halálának 50. évfordulóján. 1993-ban 
megemlékeztek Fábián Zoltán halála 10. 
évfordulójáról. Jó lenne többet tudni a 
Gyóni Géza Társaság, vagy az ócsai Falu 
Tamás Baráti Kör működéséről. Minderről 
szó esik bizonyára az Irodalomtörténeti 
Társaság Pest megyei Tagozatának tavaszi 
ülésén, Szentendrén. Reméljük, hogy az 
eddig felsorolt - korántsem teljes - megyei 
helyi irodalmi hagyományokat kutató 
tevékenység megérleli a Pest megye iro-
dalmi topográfiájának várt megjelenését. 
Mint láttuk, az előmunkálatok gazdagon 
rendelkezésre állnak. 

Kovácsné dr. Paulovics Teréz 

Európa híres kertje1 

Horizont szélesítő, gyakorlati példákat és 
szemléletet egyaránt kínáló remek kötettel 
lepte meg a honismeret munkásait a Liget 
Műhely kiadványait gondozó Orpheusz 
Kiadó. Örömünk forrása, hogy vizsgálódá-
sunk gyakori tárgya (a család, település, 
régió) és a rá vonatkozó információk igénye 
fordított arányban van egymással. Aki 
ugyanis munkássága során eljutott az 
egyesek és közösségek tér és idő függvé-
nyében történő vizsgálatáig, az bőven 
tapasztalhatta, hogy a természeti és társa-
dalmi környezet alapos tanulmányozása az 
eredményesség sine qua nonja, vagyis 
nélkülözhetetlen feltétele. Csak ez az út 
vezet el egy-egy civilizációs szint körvona-
lazásához, amely az ember „kettős" környe-
zetéből származó, vagy abban elérhető 
előnyök és hátrányok eredőjeként jöhet 
létre. 

A helyi valóság kutatói valamennyien 
tapasztalhatták, hogy a természeti környezet 
terep és vegetációs viszonyai, az esemé-
nyek történésének éghajlati körülményei az 

^Történeti ökológiai tanulmányok Magyaror-
szágról Szerk.: R. Várkonyi Ágnes és Kása 
László. Bp. 1993. 
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ókori klasszikusokig visszanyúló reneszánsz 
tudósokon át a legújabb időkig érdekelték a 
társadalomtudományok művelőit. A modern 
értelemben vett történeti ökológia azonban, 
amelynek első eredményeit gyűjtötték egybe 
e kötet szerkesztői, csak 1986-ban, a Nemzet-
közi Gazdaságtörténeti kongresszuson 
határozta meg önmagát, tisztázta a társada-
lomtudományi irányzatokhoz való viszonyát. 
Montesquieu (Törvények szelleme, 1748) 
még a természeti környezet tárgyszerű 
vizsgálatának szükségességéről szólt és őt 
követték a XX. század elejétől a napjainkra 
már sok ágra bomlott emberföldrajz hazai és 
nemzetközi képviselői. A természettudomá-
nyok XVIII-XIX. századi térhódítása nyomán 
kibontakozó mechanikus fejlődéselmélet 
viszont már azt hangsúlyozta, hogy az ember 
a tudomány segítségével függetlenné válik a 
természetté és legyőzve annak ellenállását, 
saját szükségletének megfelelően formálhatja 
azt. Ennek a fokozatosan kibontakozó tudo-
mányos tételnek praktikus előképe a hazánk-
ba jött német telepesek (és általában a gyar-
matosítók) „civilizációs tevékenysége", akik a 
„barbár világ" erdei helyére szőlőt, gyümölcsöst 
telepítettek, feltört rétjein és legelőin takarmányt 
termeltek, s településeiket is hazai mintára 
építették. Velük szemben Nyugat-Baranya 
síkvidéki és Mecsek-hegyaljai magyarsága az 
erdők és vizek földesúri szabályozása idején is 
ragaszkodott ősi civilizációja természetes bázisá-
hoz, amely az épületek-eszközök anyagát, az 
emberek ruházatát és élelmét adta. 

Tudós szerkesztőink az új tudományról 
szólva figyelmeztetnek: az ember mindig 
használta a természetet, de a legutolsó időkig 
működött egy önkorlátozó rendszer, amely 
biztosította, hogy utódai is tudjanak élni 
annak javaival. 

A természettel való aktív együttélés tartós-
ságának bizonyítása céljából hivatkozik R. 
Várkonyi Ágnes H. Waterbolk és A E. van 
Griffen biológus - illetve régész geológusok 
munkásságára, akik bebizonyították, hogy az 
őskortól a középkor végéig a vízmenti 
emberek ugyanazzal a módszerrel törték meg 
az árvizek erejét, és hasznosították vizüket, 
iszapjukat, halállományukat, mint hazánk 
vízközi civilizációinak hordozói a vízrendezé-
sek előtt. Ezt igazolták az 1960-os évek 
közepétől Andrásfalvy Bertalan, Takács Lajos 
regionális és Kósa László egyetemes érvényű 
megállapításai az ember és a természet 
kapcsolatáról, de erről szólt valójában R. 
Várkonyi Ágnes Pelikán a fiaival című esszé-

kötete is. Ugyan ő az ősi kapcsolat felvétel-
ének szükségességére utalva írja őszinte 
sajnálkozással ennek a kötetnek a végén: 
„Valahol, valamikor elfelejtettük, elvesztettük 
a természettel való együttélés és együttműkö-
dés évezredes forgatókönyvét". 

Az olvasó számára megkönnyíti a kötet 
használatát a szokott struktúra, amely az új 
tudományt bemutató, közös szerkesztői 
előszóból, a középkortól a XX századig ívelő 
11 tanulmányból áll, amelyeknek tudományos 
eredményeit R. Várkonyi Ágnes A történeti 
ökológia és a művelődés históriája című 
dolgozata helyezi el a humán tudományok 
rendszerében. 

A tudományos körökben és a könyvpiacon 
egyaránt elért sikerek azonban nyilvánvalóvá 
teszik, hogy itt nem egy megszokott kiad-
ványról, hanem a legifjabb történettudományi 
ágazat eredményeinek első, gyűjteményes 
kiadásáról van szó. A tanulmányok szerzői 
között vannak országosan ismert tudósok (Sz. 
Jónás Ilona, Imreh István, Kósa László), de 
olyan kutatók is, akiknek tudományos jövője 
talán éppen a történeti ökológia művelése 
során alapozódik majd meg. Az egyre széle-
sedő érdeklődés megbízható magyarázata, 
hogy a honismeret munkásai és a regionális 
történet kutatói a szerkesztők alapos elméleti 
és szakirodalmi tájékoztatása, illetve a szerzők 
példamutató anyagkezelése révén ugyanazt 
kapják, mintha tényleges hallgatói lettek 
volna az ELTE középkori történeti tanszékén 
szervezett előadásoknak. Ennek bizonyítékát 
kell látnunk abban is, hogy a negyedévenként 
megjelenő Liget című ökológiai és irodalmi 
folyóirat 1994-től már havonta fog megjelenni. 

KissZ. Géza 

SEBESTYÉN KÁLMÁN: 
A Kolozs-Kalotai (Kalotaszegi) Refor-
mátus Egyházmegye népoktatásának 
Adattára a XV. századtól 1900-lg.1! 

A közép- és felsőfokú oktatást, ha hézago-
san is, de valamelyest ismeri a magyar műve-
lődéstörténet, ám alig tudunk valamit az elemi 
iskolákról. Arról a hősies erőfeszítésről, amit 
az iskolamesterek, a tanítók a magyar falvak-
ban évszázadokon keresztül végeztek. Éppen 
ezért nagy öröm egy olyan könyvet 
kézbevenni, mely meghatározott terület 
alapfokú iskoláit, az ott folyó munkát, neve-

1 Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 
XVII. kötet. Szerkeszti: Renda Kálmán, 
Hörartk Richárd, Nagy Edit. Bp. 1993-
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lést mutatja be pontos történeti adatok 
segítségével. 

A Kolozs-Kalotal Református Egyházme-
gyéhez Kalotaszeg (Körös-, Almás-, Kapus- és 
Nádas-mente) fatvain kívül, a „kolozsi partium" 
(Kolozs, Ajtony, Györgyfalva stb.), továbbá a 
Ló na pataka, a Jára vize partján meghúzódó 
települések tartoznak, számszerint 50 kisebb-
nagyobb község. A legnagyobb Bánffyhu-
nyad, de olyan szórványok is akadnak köztük, 
mint Apahida, Bábony, Fejérd stb. 

A tanítók a XVI. század végétől kezdve a 
Kolozsvári Református Kollégiumból hozták 
és Szentgyörgy napkor választották meg 
egy, két vagy három évre. Ezután vagy az 
anyaiskolába vagy külföldi kollégiumokba 
mentek tanulni azok, akikben megfelelő 
tudás és szorgalom munkálkodott. A meste-
rek munkáját nemcsak az egyházközség, de 
legalább évenként kiküldött bizottság, a 
vizitáció ellenőrizte. Ezek a megmaradt 
jegyzőkönyvei nemcsak a tanító munkáját 
értékelte, hanem jövedelmét, az iskola 
épületét is bemutatta, a tanulók létszámát 
rögzítette, az oktatás anyagát és módját 
leírta. Ezért a jegyzőkönyvek fontos forrást 
jelentenek. 

A nőtlen tanító sorkosztot evett: „A gaz-
dák évenként egyszer főznek és egy darab 
kenyeret adnak" - írják többször is a díjleve-
lek. Ezen kívül egy véka búza, valamennyi 
zab járt neki és szántóföldi járandóságát 
megszántották, a betakarításban a szülők 
segédkeztek. Az iskola, többnyire egyetlen 
szobája a XVTII. században a tanító lakásául 
is szolgált. Éppen ezért nem nősülhetett 
meg, vagy ha ezt megtette, akkor máshol 
kellett lakást bérelnie vagy le kellett állásá-
ról mondania. A mester fizetéséhez egyes 
településeken a földesúr is hozzájárult, ezt a 
dijlevélben is rögzítették. A tanító már 
ebben a korban is a falu és az egyházközség 
mindenese. Nemcsak kántor, de sok helyen 
harangozó Is, máshol a nótárius (jegyző) 
feladatát is ellátja vagy éppen segit az 
uradalmi számadások elkészítésében. 

Az iskola épülete nem különbözött a 
többi lakóháztól, csak a múlt század köze-
pétől kezdve építettek nagyobb, tágasabb 
házakat a tanítás céljára. A régi lantornás 
ablakú iskolákba is behatolt az európai 
műveltség és tanítási módszer. Érdemes 
ezek közül egyet megemlíteni. Lancaster, 
Josef (1778-1838) angol pedagógus száza-

dunk első évtizedeiben feltalálta a 
„kölcsönös oktatás" módszerét. Ezzel csak-
nem egyidőben Kalotaszeg apró falvaiban is 
az Egyházmegye elrendelte ennek alkalma-
zását. ,A módszer lényege abban állt, hogy 
a tanító legügyesebb tanítványait bevonta az 
oktatási munkába. A 'kis segédtanítók' 
(monitorok) az olvasó táblák előtt a betűk 
ismeretére tanították a rájuk bízott és cso-
portokra osztott, apróbb gyermekeket." A 
megfelelő táblákról az Egyházmegye gon-
doskodott. íme az Európához való korabeli 
csatlakozás egy példája. 

A könyvben, a sok között, egy különö-
sen érdekes feljegyzést találtunk 1851-ből, 
illetve 1867-ből Nyilas Miksánéról, a tanító 
feleségéről: „... a tanítóné a lányokat női 
munkára tanítja a népnek szükséges csínos 
munkák ún. reczéknek, párna-csúcsoknak, 
főkötőknek csinos példányait mutatták be a 
leány gyermekek." Mindez Gyerőmonos-
toron történt és a leánykák között ott 
lehetett Hóry Etelka is, a későbbi Gyar-
mathy Zsigáné, aki a kalotaszegi varrottas 
országos hírnevét megalapozta. 

Azzal az óhajjal tettem le Sebestyén Kál-
mán könyvét, hogy mennyivel többet 
tudnánk falvainkról, ha ezeket az adatokat 
mindenünnen ismernénk. Remélem, hogy a 
református iskolákon túl a katolikus és más 
vallások elemi oktatásának körülményeit Is 
közreadják majd a kutatók, mert ez a 
helytörténet, a honismeret számára is nagy 
fontosságú lenne. 

A Szerzőn kívül köszönet illeti a Ráday 
Gyűjteményt és a sajtó alá rendező Szatmári 
Juditot a könyv szép és gondos kiadásáért. 

Balassa Iván 

A somogyiak történeti breviáriuma 
Két tekintélyes külsejű és terjedelmű 

könyv fekszik asztalomon: Kanyar József, a 
tudós történész Impozáns gyűjteménye, 
Harminc nemzedék vallomása Somogyiról. 
Az alcímükben történelmi olvasókönyvnek 
nevezett kötetek második, bővített kiadás-
ban tárják elénk Somogy megye múltjának 
dokumentumait. A csaknem évezrednyi 
időszak emberi és társadalmi viszonyai, a 
gazdálkodás és az életmód összefüggései, a 
kultúra sajátosságai tükröződnek a tartalmas 
írásokban ezer oldalon. A sorszámok szerint 
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439 dokumentum válik hozzáférhetővé. 
Talán Inkább résztémáknak tekinthetjük 
őket, hiszen egy-egy számozott egységen 
belül több forrás adatai is megjelennek, 
szinte felbecsülhetetlen gazdagságát köz-
vetítve az információknak. Több ez a két 
kötet a szűkebb értelemben vett helytörté-
neti források gyűjteményénél, ezért érezzük 
találónak a címet. Harminc nemzedék fel-
halmozott helyismereti tudása áll össze 
olvasmányos dokumentumfolyammá, és ha 
ezek a szövegek nem is mindig vallomások 
- a szó megszokott értelmében - , mégis a 
tanúságtétel feladatát és kötelezettségét vál-
lalják, legyen szó a kortárs személyesebb 
megnyilatkozásáról, vagy egy későbbi kor 
tudósának objektív mérlegeléséről. Ez a 
válogatásmód lehetővé teszi, hogy a táj és 
népe kapcsolatrendszerét, a politikai és a 
társadalmi mozgások alakulását, a gazdaság 
és a kereskedelem teljesítményeit, valamint 
a népjóléti és a kulturális helyzet jellemzőit 
több nézőpontból Ls meglássa a mai olvasó. A 
második kiadás vaskosabb első kötete 1989-
ben jelent meg Kaposváron, s 1993-ban kézbe 
vehettük a második kötetet ls, így hát Somogy-
ság őskorától 1989-ig vezetnek el bennünket e 
válogatott tanúvallomások. 

Ez a maga nemében mind terjedelmét, 
mind módszerét tekintve kiemelkedő 
jelentőségű munka több általános kérdést 
ébreszthet az olvasóban, s ezeket a recen-
zens sem kerülheti el. Az első mindjárt 
annak tisztázása, van-e értelme és jelentő-
sége a múlt megidézésének. Mi, a honisme-
ret elkötelezett munkásai természetesen 
kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szülő-
föld, a lakóhely ismeretének, amelyben 
szerves alkotóelem a népélet hagyományvi-
lága és a história is. Vannak azonban napja-
inkban is olyan megnyilatkozások, amelyek 
szerint a múlt helyett a jelen tényeivel 
célszerű foglalkozni. Mintha a kettő elvá-
lasztható volna. Mintha megérthetnénk a 
társadalmi és kulturális folyamatokat az 
előzmények feltárása nélkül. Jól példázza 
ma, a boszniai véres események idején a 
nyugati hatalmak tanácstalansága, hogy 
megfejthetetlenek bizonyos konfliktus-
források a hozzájuk vezető út felderítése 
nélkül. De a magyarság több Duna-meden-
cebeli országban felszínre törő törekvései-
nek jogosságát sem lehet csak a jelen 
általános politikai elvei alapján értékelni. 

Sokan állnak értetlenül a kollektív nemzeti-
ségi jogok igényének megfogalmazásával 
szemben, mert figyelmen kívül hagyják a 
határokon kívülre került magyar szigetek 
történelmi sorsát. A történelem azonban -
természetesen - nem lehet felelőtlenül 
alkalmazott hivatkozási alap önös politikai 
célok szolgálatában. 

Mit mond a múlt ismeretéről a somogyi 
történelmi olvasókönyv? Érdekes a helyzet, 
hiszen a kötet becsületesen közli az 1967-es 
előszót és az 1966-ban keletkezett szerkesz-
tői bevezetőt is az 1989-es keltezésű máso-
dik előszó, illetve bevezető előtt. Ezeket 
egybevetve újabb általános kérdésként 
fogalmazódik meg, hogy vajon a helytörté-
net minden rendszert egyformán kiszolgál-
e. Illetve az ls, mennyire befolyásolja az 
összeállítót az épp hatalmon lévő politikai 
kurzus. Nincs értelme szemérmesen figyel-
men kívül hagyni ezeket a kérdéseket. 
Huszonhét évvel ezelőtt a történelmi olva-
sókönyv kiadásának egyik fő célja a párt 
megyei első Ütkárának megfogalmazása 
szerint az, hogy „elményítse a szocialista 
hazaszeretetet, az egészséges patriotizmust 
és az internacionalizmust főként a tanulóif-
júságban". Jó két évtized múltán a megyei 
tanácselnök már arra figyelmeztet: „A 
történelem reális ismerete, a tényeknek 
nem a másból történő historízálása, tehát a 
hiteles történelemszemlélet egy nép, egy 
nemzet létének szükséges és nélkülözhetet-
len feltétele"; majd emlékeztet a nemzeti 
tudat alakításának, fejlesztésének időszerű-
ségére. A szemléletbeli különbség azonban 
elsősorban azt illusztrálja, hogy az érvényes 
politika épp milyen ideológia alapján tekint 
a régmúlt időkre, a történelem Interpretálá-
sára. Ez azonban a történelmi olvasókönyv 
jelentőségét csak kis mértékben érinti. Sőt: 
ha az eredeti dokumentumokat adja ke-
zünkbe, akkor teljes mértékben az olvasóra 
bízza a tanulságok mérlegelését. Az efféle 
kiadványokat tehát valójában nem a kiadói 
szándék minősfti, hanem felhasználásának 
módja. Ez utóbbit az összeválogatott anyag 
jellege befolyásolja, ami a szerkesztői 
koncepció függvénye. 

A somogyi történelmi olvasókönyv leg-
főbb érdeme, hogy Kanyar József a témák, a 
szemelvények kiválasztásában a történészi 
felelősséget és szakértelmet érvényesítette; 
figyelme a levéltári irategyüttesek mellett 
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nyomtatott művekre, a sajtóra Is kiterjedt. 
Szándékát az a kettősség vezette, hogy 
bemutassa az országos jelentőségű esemé-
nyek somogyi vetületét, egyúttal pedig a 
helytörténet jellegzetes részleteivel tegye 
teljesebbé az országos képet. A dokumen-
tumok a tudatos szerkesztői gondosság 
nyomán szervesen kapcsolódnak egymás-
hoz, így bizosftva azok olvasmányos lánco-
latát. Az összeállító azzal adott olvasó-
könyvének sajátos műfaji megoldást, hogy a 
történelmi képzettséggel nem rendelkező 
olvasónak eligazító közlésekkel siet segít-
ségére, saját szövegekkel köti össze doku-
mentumalt. Emellett azonban megtaláljuk a 
tudományos igényeket kielégítő apparátust: 
a név- és helymutatót, a bibliográfiát. 
Használhatóságát növeli a közölt műemlék-
jegyzék, a természetvédelmi területek 
áttekintése, különösen pedig a kitűnően 
válogatott képanyag. 

Az első kötet a régészeti leletek alapján 
rekonstruált őskortól a második világháború 
végéig mutatja be Somogy vármegye népe-
inek történetét. A középkor világát a mo-
nostorok, köteleshelyek, várak, városok, 
uradalmak bemutatása idézi fel. Külön 
fejezet világítja meg a török megszállás 
tényeit. A portális összeírások, urbáriumok, 
jobbágylevelek adatai konkrétumokkal 
segítik elő az egykori valóság megismeré-
sét; Bél Mátyás, a török Dselálzáde és Evlia 
Cselebi vagy Pethő Gergely leírásai, Zrínyi 
Miklós levelei élményszerűen egészítik ki a 
tényközléseket. A hódítás nyomán a török 
közigazgatás bevezetése 120 évre felfüg-
geszti Somogy vármegye önállóságát, és az 
idegen uralom megszűnte után is nehéz a 
pusztító következmények felszámolása, az 
újratelepítés. A falvak népe a kíméletlen 
dézsmaszedések ellen tiltakozva csatlakozik 
a kuruc mozgalomhoz, Rákóczi szabadság-
harcához; a hadi események, a kurucok 
ellen felbujtott rácok gyújtogatásai azonban 
újabb szenvedéseket hoznak. Az újratelepí-
tés, az önkormányzatok kiépítése, a statú-
tumok és céhprivilégiumok szabályozó 
hatása elvezet ugyan az igazgatási konszoli-
dációhoz, de a somogyi parasztmozgalmak 
feltárják az elviselhetetlen jobbágyterhek 
okozta nyomort, a Habsburg-abszolutizmus 
gyarmatosító törekvéseit. Ez a problémakör 
adatgazdagon mutatkozik be a kiválasztott 
dokumentumok által: a XVTII. századi 

Somogy társadalmának valóságos képét 
kapjuk. Kaposvár véglegesen Somogy-
ország fővárosa lesz; művelődéstörténeti 
esemény Csokonai Vitéz Mihály és Nagy-
váthy János somogyi szereplése. A XIX. 
század elején a székváros a polgári fejlődés 
útjára lépett, de nem szűnnek a megyében 
az úrbéri panaszok. Az insurgens lázadás, a 
betyárok és szökött katonák garázdálkodá-
sa az elégedetlenség megnyilvánulása. A 
kulturális mozgások azonban új erők és 
intézmények megjelenését bizonyítják; 
Berzsenyi Dánlel költői munkássága, a 
megyei olvasó társaság létrehozása, a 
magyar nyelv hivatalossá tételének folyama-
ta ad példát erre. A reformküzdelmek -
előbb Széchenyi István és Wesselényi 
Miklós melletti kiállással -, és megmozdulá-
sok - így az 1840-es mesztegnyői zendülés 
- egyre határozottabban demonstrálják a 
változás igényét. Külön fejezet fogja egybe 
az 1848-1849. évi forradalom és szabadság-
harc somogyi dokumentumait a márciusi 
események hírétől a helyi parasztmozgal-
makon át a fegyveres harcig, Noszlopy 
Gáspár kormánybiztosi működéséig. 

A kötet legterjedelmesebb fejezete So-
mogy vármegyét mutatja be a kapitalizmus 
korszakában. Ez érthető mind a dokumen-
tumok széles köre és mennyisége, mind a 
bekövetkező történeti fejlődés alapján, 
hiszen nagyrészt ebbe a korszakba nyúlnak 
a modern Magyarország gyökerei. Előbb az 
újraélesztett abszolutizmust kellett elszen-
vedni, mely a legendás hírű Noszlopy 
Gáspár kivégzésével Ls az ellenállástól 
kívánt elriasztani. A helyi ipari és kereske-
delmi központokban azonban megindul a 
kapitalizálódás, új népnevelési eszmék 
jelentkeznek, megjelenik az első hírlap 
(1866). A dualizmus korszaka - elsősorban 
Kaposváron - új fejezetet nyit a tőkés 
fejlődésben, a vasúthálózat, a bankrendszer, 
az ipartelepek kiépülésében. Másrészt 
szerveződik az ipari és az agrárproletariátus, 
a nagybirtok szorításában tömegek kény-
szerülnek kivándorolni. Mindezt - és épp a 
sajátos helyi változatokat - az olvasókönyv 
igen árnyaltan szemlélteti. Intermezzót és 
ezért külön fejezetet jelent a polgári kor-
szakban 1919 kettős forradalmi hulláma. A 
polgári forradalom itt nem tudott egy 
mérsékelt programot sikerre vinni, erőteljes 
balratolódás következett be. Somogyból 
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indult ki a földfoglaló mozgalom, majd 
hamarosan a termelőszövetkezetek alakítá-
sára került át a hangsúly, Kaposváron már 
febniár 25-én elhatározták az első, 
negyvenezer holdas nagybirtok kisajátítását. 
Móricz Zsigmond - külföldi újságírók 
társaságában - áprilisban látogatott el 
Somogyba, s cikkekben írta meg tapasztala-
tait; Rippl-Rónai József képzőművészed 
szabadiskola szervezésére vállalkozott. 
Érdekes az 1919. augusztus eleji események 
rajzolata, a régi jogrend visszaállításának 
folyamata; annak bemutatása, hogy Somogy 
az ellenforradalmi fellépésben is megelőzte 
az országos eseményeket, s Innen Indult a 
kezdeményezés Horthy Miklós kormányzó-
vá választására. 

Ha van némi hiányérzetünk, az az úgy-
nevezett ellenforradalmi korszaknak kissé 
sommás bemutatásából ered. Hiteles iratok 
sora tanúsítja a földműves nép nyomorát, de 
alig találjuk nyomát a kulturális önszerve-
ződésnek,. mint például a népfőiskola, a 
népi kultúra nidatos ápolása, a gazdasági 
szakképzés, az iskolaügy, az egyesületek 
(köztük a Berzsenyi Társaság), a művészeti 
és muzeológiai kezdeményezések, a népi 
írói mozgalom (Szárszó!) kibontakozásának. 
Ezekre - érdekes módon - a második kötet 
egyik-másik visszapillantást adó írásából 
vetődik némi fény. 

A második kötet a II. világháború végé-
vel, az új demokratikus államszer-vezet 
kiépítésének első lépéseivel kezdődik. A 
hadiesemények, a háborús veszteségek, a 
pártok és a nemzeti bizottságok tevékeny-
sége, a földosztás, az újjáépítés, a tanács-
rendszer bevezetése a témái a szemelvé-
nyeknek. Az 1950-es évek élesedő osztály-
harca kevésbé követhető nyomon, és a 
hangsúly egyre Inkább a kulturális szférára 
helyeződik át. Kanyar József Somogy 
művelődési és tudományos közéletének 
meghatározó egyéniségeként maga is tanúja 
és mozgatója az értékőrző és -gyarapító 
kezdeményezéseknek, érthető, hogy itt már 
saját közleményeivel tudja bemutatni és 
dokumentálni a történéseket. Míg a régibb 
korok felidézésében a tudós fogja kézen az 
olvasót, korunk évtizedeiben az aktív 
résztvevő a kalauzunk. A szeélyesség és a 
szülőmegye hagyomáyaiból fakadó Ihletett-
ség adja hitelét a tanú megnyilatkozásainak; 
szervesen csatlakozik harminc nemzedék 

vallomáához a harmincegyedik generáció 
tagjaként. A szuggesztív személyiség rá-
nyomja bélyegét művére, így kell történelmi 
olvasókönyvét elfogadnunk. 

A szerkesztő szülőföldje történeti breviá-
riumaként említi munkáját, mert joggal 
gondolhatja, hogy az a helyismeretben 
érdekelt somogyiak mindennapi olvasmá-
nyává lehet. Lapjain fénykévék hullanak 
vagy árnyékok bontlnak a megelevenedő 
múlt alakjaira és folyamataira, mintha 
Vörösmarty ítéletét szemléltetné: ,.Mindig 
így volt e világi élet, Egyszer fázott, másszor 
lánggal égett". Aki nyitott reá, megtalálhatja 
a történelem legfőbb tanulságát Somogy 
múltjának dokumentumaiban is: minden 
kor próbatétel a kortárs számára, és jó 
tudni, hogy elődeinknek - sokszor nagy 
áldozatok árán - sikerült kiállni a próbát. 
Bízhatunk benne, hogy Somogyország mai 
fial ebből erőt merítve tudnak választ adni 
konink kihívásaira. 

Kováts Dániel 

A Tragor Ignác Múzeum Közieményel 
A közelmúltban jelent meg Kővári Klára 

szerkesztésében a Váci Könyvek 1981-ben 
újraindított sorozatának hetedik kötete. A 
sorozat legfőbb célkitűzése a város és 
tágabb környéke múltjára vonatkozó tárgyi 
és írásos emlékek közreadása, feldolgozása. 
A múzeum fegyvergyűjteményének kataló-
gusa, a középkori városban végzett nagy-
szabású leletmentés kiemelkedően gazdag 
leletanyagának közzététele, a törökkori írott 
források, a váci püspökségi urbáriumok 
közlése jelzik többek között a koncepció 
sikeres megvalósításának állomásait. Külön 
említést érdemel a nagy múltú váci sajtó 
izgalmas történetének feldolgozása. 

A kötet öt tanulmánya két téma köré 
csoportosul. Hellebrandt Magdolna a váci 
kelta leleteket mutatja be. A kavicsbányából 
az 1930-as évektől kezdve gyarapodott a 
múzeum hiteles megfigyelés nélküli tár-
gyakkal. A kisebb leletmentések után 1969-
1974. között végzett ásatásokon 55 kelta sírt 
tártak fel; egyharmaduk csontvázas, két-
harmaduk hamvasztásos temetkezést tar-
talmazott. A Kr. e. 111-11. századra keltezhető 
sírok változatos temetkezési szokásokról 
tanúskodnak. Csaknem az összes sír tartal-
mazott mellékleteket. A viselethez tartoztak 
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a különféle bronz- és vasékszerek, fibulák, 
kar- és lábperecek, gyűrűk, övek. Üveg 
karperecek töredékei és gyöngyök is 
előkerültek. Utóbblak közül kiemelkednek 
a maszkos emberarcot ábrázoló gyöngyök. 
A viszonylag kevés sírban előforduló 
fegyvereket kardok, lándzsák és pajzsdudo-
rok képviselik. Legnagyobb számban a 
korongolt edények - urnák, tálak és külön-
féle fazekak - maradtak ránk. 

33 sírban találtak ételadományra és állatál-
dozatra utaló csontmaradványokat. Vörös 
István vizsgálatai szerint ezek túlnyomó 
többsége sertésből (94 %), kisebb része 
tyúkból, illetve szarvasmarhából származott. 
Ez az arány összhangban van a sertésnek és a 
vadkannak a kelták mindennapjaiban és 
vallási elképzeléseikben betöltött szerepével. 

A másik témakör a középkorba vezet 
bennünket. A törökkori ostromokban és a 
XVni. századi építkezések következtében 
teljesen elpusztult püspöki székhelyre és 
várra vonatkozó ismereteinket csak régé-
szed módszerekkel tudjuk bővíteni. Tetta-
manti Sarolta az elődjei és saját maga által 
1962-1964-ben és 1970-1990 között végzett 
ásatások részletes feldolgozását készítette 
el. A feltárások a hozzáférhető területek 
mintegy 30 %-ára terjedtek ki, lehetővé téve 
számos fontos kérdés megválaszolását. Az 
eddigi kutatások során nem találtak Árpád-
kori erődítésmaradványokat. Ha voltak is 
ilyenek, a későbbi építkezések elpusztí that-
ták maradványaikat. A legkorábbi, erődí-
ményrészletnek tartható épület a XIV. vagy 
Inkább a XV. századra keltezhető. Ezután épült 
meg az északi és a Dunára néző nyugati várfal; 
utóbbit teljes hosszában sikerült feltárni, és 
részben helyreállítani. A középkori püspökvá-
rat a törökkorban többszörösen átépítették, 
ennek nyomait több helyen meg lehetett 
figyelni Legjelentősebb az a két nagy, sokszö-
gű saroktorony, amely a keleti várfal két 
végpontján állt. Ezeket a középkori székes-
egyházból származó kőfaragványok felhaszná-
lásával 1628 után emelték. 

Az újkori épületek miatt a vár belsejének 
nagyobb része hozzáférhetetlen a kutatás 
számára, ezért a középkori székesegyház és 
püspöki palota kutatása nem járhatott 
alaprajzilag értékelhető eredményekkel. A 
bőséges leletanyagból a reneszánsz padló-
téglák, törökkori török és magyar fazekas-
termékek emelhetők ki. A dolgozathoz 

függelékként csatlakozik a román kori és 
gótikus faragott kövek katalógusa. 

A szakirodalom már korábban Is több vá-
ci reneszánsz kőfaragványt tartott számon, 
ezek a feltárások eredményeként további 
töredékekkel gyarapodtak. A kötet Kop-
pány Tibor leírásában, felmérési rajzaival és 
néhány rekonstrukciójával kiegészítve a 
teljes kőanyag leltárát tartalmazza. A kövek 
beható stíluselemzése alapján szétválasztja a 
püspöki palotához tartozó építészeti eleme-
ket és a feltehetően a székesegyházhoz, 
pontosabban a Szent Miklós kápolnához 
köthető maradványokat. Megállapítja, hogy 
a Báthori Miklós (1474-1506) püspöki 
építkezéseiről előkerült emlékeket a hazai 
korai reneszánsz művészet legelső vonalába 
lehet sorolni. 

A vár területén napvilágot látott kisebb 
Árpád-kori leletegyüttes állatcsontjait Barto-
siewicz László dolgozta fel. A hasonló korú 
lelőhelyektől eltérően itt a csontok többsé-
ge, mintegy kétharmada juhfélékből (juh és 
kecske) származik, az élelmezésben máshol 
jelentős szerepet játszó sertést csak kevés 
csont képviseli. (Vác, 1994.) 

Torma István 

A metropolis árnyékában 

1992-ben jelent meg Vácon a Madách 
Kör Tár I. kötete. Maga a cím is utal ennek a 
kis városnak sajátos földrajzi-gazdasági-
kulturális helyzetére. A múlt század közepé-
ig regionális központ szerepét is betöltő 
virágzó város jutalma-büntetése a vasút, 
amely „lerövidítette" a távolságot a főváros 
és Vác között. A híres váci piacok veszítet-
tek jelentőségükből, már nem Vác, hanem 
Budapest volt a vásározók úticélja. A visz-
szaesés minden területen jelentkezett. Vác a 
XX. század végére menthetetlenül a 
„metropolis árnyékába" került. 

A Madách kör alapítói éppen ebből a 
helyzetből szeretnének kikerülni, s a várost 
- legalább szellemi téren - kiemelni a 
provincializmusból. Gyarmati György szer-
kesztő így ajánlja az olvasók figyelmébe a 
könyvet: „.„a provincializmus Szküllái és a 
világmegváltó ígérvények Kharübdiszei 
között létezhet olyan mértéktartó és érték-
hordozó polgártudat, mely egyszerre 
tájékozódik és tájékoztat szűkebb és tágabb 
honunk jelenbe érő múltjáról, arról, mi 
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egyszerre szól rólunk és nekünk." A kötet e 
nemes cél megvalósulásának bizonyítéka. 

Négy fejezetre oszlik. Az első három ta-
nulmányokat tartalmaz, míg az utolsóban, 
amely a Dokumentumok a váci Madách 
kör életéből címet kapta, leveleket, újság-
cikkeket, jegyzőkönyveket adnak közre a 
szerkesztők, melyek jól reprezentálják 
milyen nehézségekkel kellett megküzdeni-
ük egy civil szervezet életre hívólnak az 
1980-as évek derekán. A kör addigi tevé-
kenységéről egy részletes eseménynaptár is 
tájékoztat. 

Az első fejezetben - A tragédia diadala 
és a szerző megpróbáltatásai - az 1989-es 
Madách-konferencián elhangzottak olvasha-
tóak. A legjelesebb Madách kutatók gondo-
latai jelennek meg: Horváth Károly Az 
ember tragédiájá-ban megjelenő történelmi 
eszméket vizsgálja, Kelényi István pedig a 
mű első színpadra kerülése kapcsán, Paulay 
Ede rendezőpéldányát véve forrásul, arra 
próbál választ adni, hány sorból áll Az 
ember tragédiája? Kerényi Ferenc Madách 
értékelésének, s a Madách-kultusznak válto-
zásairól szól. Praznovszky Mihály helytörté-
nész a Madách-korabeli Nógrád vármegyét 
mutatja be, azt a környezetet, amelyben Az 
ember tragédiája is született. Végül Leblanc-
né Kelemen Mária előadásában Madách 
közéleti pályáját követi nyomon. 

A Madách-kör a Magyar Történelmi Tár-
sulattal és a Pest Megyei Levéltárral közösen 
1989 áprilisában szakmai konferenciával 
emlékezett meg a váci csata évfordulójá-
ról. A következő fejezet a konferencia 
előadásainak anyagát tartalmazza. Kosáry 
Domokos bevezetőjében kiemelte az ilyen 
jellegű konferenciák jelentőségét: „Tulaj-
donképpen el kellene jutnunk mindenüvé, 
nemcsak írásban, hanem ha lehet, szemé-
lyesen, szóban Ls, városokba, helységekbe 
és Iskolákba, a fiatalok közé, a helyi közös-
ségekbe, mert ezekből épül fel az ország 
társadalma, ezek múltja együtt teszi az 
ország és a nemzet múltját. Ezek értékőrzé-
se, hagyománya, öntudata, kriükus önbe-
csülése nélkül nincs ma nemzeti öntudat." 
Urbán Aladár a váci nemzetőrtáborról, 
Hermann Róbert Görgey Artúr váci nyilat-
kozatáról tartott új szemléletű előadásai is 
olvashatóak ebben a fejezetben. Damjanich 
tevékenységét vizsgálja és értékeli az 
áprilisi győztes váci csata kapcsán Pelyach 

István. Katona Tamás gondolatai illenek 
leginkább a fejezet dméhez: „Muszáj Her-
kulesek - névtelen helytállók". Az 1849. július 
15-17-1 vád csata kapcsán beszél az egykor 
ismert, sőt közismert, de az idő múltával 
elfeledett hősöktől. Jellemzései rendkívül 
szemléletesek. Külön kitér Görgey és Kossuth 
kapcsolatának elemzésére. A fejezetet Németh 
Péter Mikola 1990. április 8-án a Vád Honvéd 
Emlékműnél elmondott beszede zárja 

A következő egység tartalmazza a Ma-
dách-kör különböző rendezvényein elhang-
zott előadásokból való válogatást. Bertényi 
Iván a nemzeti, Horváth M. Ferenc Vác 
történelmi címerének kialakulását, változá-
sát követi nyomon sok képpel illusztrálva. 
Rendkívül érdekes az Erdély a történelem-
ben - mindennapjainkban címet viselő írás, 
amely az 1989. február 7-én tartott előadá-
son elhangzottakat közli. A meghívottak -
Pomogáts Béla irodalomtörténész, Szász 
Zoltán történész és az akkor még vád lakos 
Vári Attila író - beszélnek Erdélyről, a 
magyar és román álláspontokról. Tanulsá-
gos, miként ítéli meg a helyzetet az Erdély-
ből áttelepült Vári Attila, akinek nézetei 
nem egy pontban ütköznek nemcsak az 
akkori, de a mai hazai véleményekkel is. 
Megszívlelendő minden tanácsa, de főként 
az, úgy kell segíteni, hogy ne ártsunk. Bihari 
Mihály tanulmánya, a Reform és társadalom, 
újból aktuálissá vált, mivel választás előtti 
állapotot elemez a szerző. „Most a választás-
ra készülődés időszakáhan a józan ész, a 
becsületesség, a tisztesség, szóval az kell, 
hogy hitele legyen szavainknak. Lehet, 
hogy ugyanazt mondjuk, mint amit egy 
másik ember, aki nálunk sokkal híresebb 
vagy hírhedtebb, csak éppen annak már 
nem hLszik el, hiába sokkal nagyobb, 25-30 
éve« a politikai tapasztalata, és tudja, ho-
gyan kell tárgyalásokat vezetni, jelentéseket 
írni, mozgatni egy apparátust, csak éppen 
nincs hitele." A fejezet zárása Gyarmati 
György tanulmánya, mely a Kisállamok és 
nagy akarások Közép-Európája címet viseli. 
A megváltozott világpolitikai helyzetet 
elemezve rámutat arra, hogy szükségszerű 
egy közép-európai együttműködés, első-
sorban az államközi kapcsolatokon túlmuta-
tó nemzetek közötti gazdasági-kulturális 
kapcsolat. „Ezért előfeltétele Közép-Európa 
létének az egyes országokon belüli civil 
társadalmak mielőbbi létrejötte." 
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A kötet a2. MTA Soros Alapítvány, a Pest 
Megyei Monográfia Alapítvány, a Fiesta 
Alapítvány, Vác Város önkormányzata és a 
Kenéz és Kenéz Kft. támogatásával jelent 
meg. Szerkesztői - Gyarmati György és 
Németh Péter Mikola - nagyszerű munkát 
végeztek, a válogatás hűen tükrözi a Ma-
dách-kör szellemi műhelyében folyó mun-
kát, ahol a helyi, egyedi problémák orszá-
gos, európai viszonylatokba ágyazódva 
jelennek meg. 

A könyv címe utal arra, hogy szerkesztői 
sorozatnak szánták. A megjelenés óta két év 
telt el, s bizonyára összegyűlt már egy 
újabb, hasonlóan színvonalas kötetre való 
tanulmány. Érdeklődve várjuk a folytatást. 

Forró Katalin 

Magyar Iskolák a Kárpát-kanyarban 
A napjainkra Románia második legna-

gyobb városává duzzasztott Brassótól 
délkeletre található az a Hétfalu névvel 
összefüggő településcsoport, amely — 
nevének megfelelően - csakugyan hét 
faluból áll: Tatrang, Zajzon, Pürkerec 
(Háromfalu), Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu 
és Hosszúfalu (Négyfalu). Lakói, akiket 
hétfalusi csángóknak Is mondanak, valójá-
ban székelyek; őseik egykoron a Kárpátok 
déli szorosait őrizték. Vallásukra nézve 
tekintélyes hányaduk evangélikus, a szá-
szok jobbágyaiként a XVH. századtól lettek 
Luther követői.1 Az 1992-es népszámlálási 
adatok szerint Hétfalu összes lakossága 
csaknem 37 ezer lélek, ebből mintegy 11 
ezer vallotta magát magyar nemzetiségű-
nek. Ez a sajátos jegyeket mutató magyar 
népcsoport - amely meglehetősen elkülö-
nül a Barcaság Olt menti magyar települé-
seitől - rendkívül gazdag kulturális hagyo-
mányok örököse: négyszázötven éve 
helybeli és magyar tanítási nyelvű iskolák-
ban tanulhatnak arra való fiataljai. Az 
évforduló alkalmából adta ki a Hétfalusi 
Művelődési Egyesület - az Országos Széc-
hényi Könyvtár és a Kölcsey Ferenc Alapít-
vány közreműködésével, Illetve támogatá-
sával - azt a dokumentumgyűjteményt, 
amely bőséges ízelítőt nyújt a hétfalusi 

1 A barcasági magyarokról bővebben ld. 
Halász Péter írását a Honismeret 1993. 
2. számának 22. oldalán. 

magyar oktatás csaknem félezer éves 
múltjából. 

Hétfaluban is - miként a magyar föld 
legtöbb táján - a humanizmus, majd a 
reformáció szelleme teremtette meg a 
szélesebb körű, laikusok számára ls elérhe-
tő művelődés, valamint az anyanyelvű 
oktatás föltételeit. Csakhogy itt, elütően 
Erdély más részeitől, az evangélikus vallás 
és az evangélikus felekezeti oktatás lett a 
magyar iskoláztatás alapzata — a szász 
Brassó hűbérúri fölsősége okán, elannyira, 
hogy ma is Hétfalu adja az erdélyi magyar 
evangélikusság legnépesebb tömbjét. A 
humanizmus alapeszméinek, a felebaráti 
szeretetnek és a szabadság jogának érvé-
nyesülése határoaa meg az örökbirtokos, 
majd hűbérúr szász város szuperinten-
dandájának türelmességét a hétfahislak iskola-
alapításával szemben. Sőt a szászság példát is 
mutatott a közelében élő más népnek nemzeti 
öntudatának őrzésével, anyanyelvének vé-
delmével, Iskolakultuszával, könyvkultúrájá-
val, eleven művelődési életével. És miután 
Bethlen Gábor fejedelem 1629-ben törvény-
ben megadta a jobbágyok tanulási lehetőségét, 
mi sem állt útjában annak, hogy a hétfahislak 
közül messzi földön híres értelmiségiek 
nevelődjenek, papok és iskolamesterek, akik 
visszatérve szülőföldjükre, folytatták elődeik 
nemes munkálkodását. 

A hétfalusi magyar oktatás első bizonyító 
erejű emléke 1544-ből való, a brassói 
Hontems János ekkor ment egyházlátoga-
tásra Háromfaluba, s megemlékezett arról, 
hogy lelkész és Iskolamester működött itt. A 
kor szabálya szerint ugyanis, amelyik 
felekezetnek temploma volt egy községben, 
annak skólát ls fönn kellett tartania. Az 
evangélikus oktatás határozta meg az elmúlt 
ötödfélszáz esztendő legnagyobb hányadát, 
lényegében a második világháború végéig. 

Az első pillantásra meglehetősen vegyes 
tartalmúnak látszó kötet mozaikos képet ad 
Hétfalu iskolatörténetéről - kétféle értelem-
ben is. Egyfelől elegyedik a megismerhető 
múlt a belátható jelen képével; másfelől 
nem csupán az intézmények históriáját 
vázolják föl településről településre haladva 
a cikkek, összeállítások szerzői, hanem e 
sajátos magyar népcsoport iskolásainak és 
Iskolázottjainak biográfiai, szociológiai, 
művelődéstörténeti nézőpontú vizsgálatára 
is vállalkoznak. Elsőül áttekintést kapunk az 
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1540 és 1992 közötti négy és fél évszázad 
iskolaügyéről - falvanként, s azokon belül 
rendszerint felekezeti osztásban - intézmé-
nyenként haladva. E résztanulmányok 
szerzői a táj jeles helytörténészei, mint Bin-
der Pál, vagy olyan helybeli tanárok, pél-
dául Hochbauer Gyula, Farkas Attila vagy 
Veres Melinda, akik a napi oktató-nevelő 
munka mellett szűkebb pátriájuk múltját 
kutatják. írásaikban megemlékeznek a skó-
lák történetének legfontosabb állomásai 
mellett a koronként változó pedagógiai 
módszerekről, a tankönyvekről és órarend-
ről, a maguk után emléket hagyó iskolames-
terekről, a hitéletről. 

A kötet második egységének írásai be-
számolnak az önképzőkörök, a természetjá-
ró csoportok és a pedagógusok szakmai 
szervezeteinek távolabbi és közelebbi 
múltjáról. Található még itt két igen érdekes 
összeállítás: az egyik A helyi pedagógusok 
vázlatos kislexikona, amely körülbelül 600 
hétfalusi magyar tanító és tanár hosszabb-
rövidebb életrajzát tartalmazza; a másik a 
Híressé vált diákok című életrajzi áttekintés, 
ahol tizenegy elhíresült egykori hétfalusi 
tanuló bővebb pályarajza szerepel. Közülük 
való az a Zajzoni Rab István, egykoron 
ismert versíró, akinek a nevét ma a 
osernátfalusi magyar gimnázium viseli. De 
hétfalusi kisdiák volt hajdan a budapesti 
Múzeum-kertben látható Széchényi Ferenc 
szobor alkotója is: Istók János; továbbá az 
erdélyi magyar líra közismert nagysága: 
Bartalis János. 

A harmadik egységben általános népe-
sedési és iskolanépességi statisztikai táblá-
zatok találhatók az 1871-1992 közötti 
időszakra nézve. Hétfalu lakossága a 
statisztikailag fölmért százhúsz évben 
érdekesen változott: Négyfalué csaknem 
megduplázódott, ezen belül szorult vissza a 
magyarság 43 százalékról 28 százalékra; 
Háromfalu népessége csaknem változatlan 
maradt, ám a 66 százalékos magyar többség 

leapadt 44 százalékos arányra. Az is elgon-
dolkodtató, hogy amíg a román lakosság 23 
százaléka jár valamilyen felsőbb Iskolába, 
addig a magyaroknak az egytizede sem. S 
ez nem magyarázható pusztán a magyarok 
alacsonyabb népszapomlati mutatóival. Köze-
lebb visz a helyzet megértéséhez az a statiszti-
kai összesítés, amely számba veszi a középis-
kolai és szakoktatási intézmények osztályainak 
számát. Eszerint ma Hétfahiban 46 román 
tannyelvű és csupán 7 magyar középiskolai 
osztály működik; ilyenformán a magasabb 
Iskolafokozatokba vezető nemzetiségi út 
ugyancsak szűk. Található még a kötetben az 
egykori Iskolák változatos köznapjait és derűs 
pillanatait fölidéző anekdotagyújtemény, 
azután személyes vallomások és szociológiai 
fölmérések eredményei az egykori és mai 
tanulók helyzetéről, ftidatállapotáiól, továbbá 
tekintélyes jegyzetapparátus és képmelléklet. 

A rendkívül adatgazdag dokumentumkö-
tetnek többféle értelmezése, olvasata lehet. 
Ha tetszik, egy kistáj iskolatörténetének 
foglalata. Ha tetszik, eleven példa a múltból 
arra nézvést, hogy az anyanyelvű Iskolázta-
tás félezer éve sem volt kegy, hanem 
természetes emberi igény és jog. És legfő-
képp jól adatolt forrása annak, hogy a 
Kárpát kanyar tízezresnél alig nagyobb 
lélekszámú magyar népcsoportja sok 
mindent veszített a múló időben, sok 
értékkel gyarapodott, de egy fölismerést jól 
megjegyzett: hogy megőrizhesse önmagát, 
okosodnia, tanulnia kell. S a hétfalusiak ma 
éppen úgy vágynak tanulni, mint távolabbi 
és közelebbi eleik kívántak. Elszánásukat 
örökítette meg a hosszúfalusi polgári iskola 
egykori kisdiákjaként Bartalls János: 
„Elhatároztam, hogy nagyon erősen fogok 
tanulni. Ha fejem kettőbe szakad is, de 
mégis megmutatom, hogy érdemes vagyok 
az Iskoláztatásra." 

Mezey László Miklós 
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