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A szlovák kérdés a dual izmus korában1 

Szarka László a budapest i Történeti Inté-
zet munkatársa, a Regio című kisebbségi 
szemle szerkesztője, két év alatt két 
könyvet jelentetett meg a szlovák történe-
lem köréből. Az egyik összefoglaló jelle-
gű, s végigkíséri a szlovákok históriáját a 
betelepüléstől a Szlovák Köztársaság 
megalakulásáig; a másik elmélyült szak-
munka s a dualizmus kori szlovák nemzet 
kérdéseit kutatja. A szerző az előbbit 
szélesebb olvasóközönségnek szánta 
(erre utal az is, hogy a Népek hazája so-
rozatban látott nyomdafestéket) 2 , a másik 
munka viszont a történet tudományé. A 
továbbiakban ezzel foglalkozunk. Recen-
zens nem kis érdeklődéssel vette kezébe 
ezt a kiegyezés koráról szóló könyvet, 
tudván, hogy ennek a kornak a kutatása 
mennyire háttérbe szorult az utóbbi évti-
zedekben, s azt is tudván, hogy mennyi 
előítélet és tévhit vár még eloszlatásra az 
Osztrák-Magyar Monarchia gyakran egy-
oldalúan bemutatott, gyakran szándéko-
san lekicsinyelt, olykor már-már bagatel-
lizált történetével kapcsolatban. A szerző 
a magyar politizáló történészek közép-
nemzedékéhez tartozik, s mint a Felvidék 
és a szlovák kérdés szakértőjét gyakran 
szólaltatja meg a média is. Ami nincsen 
kárára, mert sarkallja, bátorítja a minél 
valósághűbb történetszemléletre. Szarka 
László tisztában van azzal, hogy könnyen 
találhatott volna népszerűbb témát is, 
mint ezt a „hideg napos" kérdést. Csak-
hogy - vallja a szerző - a nemzetiségi 
politikával azért is foglalkozni kell, mert a 
magyar társadalom n e m igen mutat haj-

1 Szlovák nemzeti fejlődés - magyar 
nemzetiségi politika 1867-1918. 
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995. 

2 A szlovákok története. Berényi 
Könyvkiadó Budapest, é.n. 

landóságot arra, hogy szembenézzen az 
1867. évi kiegyezést követő fél évszázad 
magyar nacionalizmusának „nyomasztó 
örökségével". Mi több, a „trianoni trau-
ma" feldolgozásában is általában megke-
rülik a nemzetiségek kiválásának 1867-
1918 közötti belpolitikai előzményeit . Ez 
a kritikus ál láspont végig jelen van Szarka 
László könyvében. 

A kérdés ilyen „hideg napos" felvetése 
bizonyos óvatosságra készteti a könyv 
olvasóját, attól tartva, hogy a szerző to-
vább halad azon történetírói irányzat út-
ján, amely az Osztrák-Magyar Monarchiát 
túlon-túl negativista módon ítélte és ítéli 
meg. Szerencsére, és a történetírás hasz-
nára, nem így történt. A kötet elolvasása 
és tanulmányozása meggyőz arról, hogy 
Szarka Lászlónak sikerült elkerülnie ezt a 
csapdát. Ezt annak köszönheti, hogy mint 
kutató történész a vonatkozó irodalom 
mellett igen jelentős eredeti forrásfeltáró 
munkát végzett és az így nyert bőséges 
adatok segítették abban, hogy ne kerül-
jön az említett irodalom hatása alá; ma-
gyarán szólva, hogy lehetőleg tárgyilagos 
legyen. 

Szarka László a szlovákok történetével 
foglalkozik, de ahol annak szükségessége 
felmerül, a képbe igyekszik bevinni a 
Délvidéket, az ottani szerbekkel, Erdélyt 
a román nemzeti mozgalommal. Ez által 
körvonalazódik egy olyan jövőbeli pár-
huzamos nemzetiségtörténeti összeha-
sonlító kutatói módszer, amely hozzásegít 
a dualizmus kori történelem további ki-
munkálásához. Jelentős nyeresége ez 
Szarka László könyvének. 

A kötet a szlovák nemzeti fejlődés 
problémáit az 1860-as évek autonomista 
törekvéseitől a magyar államkeretből való 
kiválásáig, a cseh-szlovák megegyezésig, 
Csehszlovákia megalakulásáig követi. De 
először lássunk néhány, a kérdés megér-
téséhez nélkülözhetetlen adatot. 
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A vizsgált korszak második felében, az 
1900-as évek táján hozzávetőleg kétmillió 
szlovák nemzetiségű lakos élt Magyaror-
szágon. Abban az időben a magyar szó-
használatban a „tót" népnév volt elterjed-
ve, amelyet a szlovákság nagy többsége 
egyáltalán nem tartott sértőnek. A kétmil-
liós szlovákságnak mintegy 80%-a élt ab-
ban a 16 megyében, amelyet magyaror-
szági szlovák régiónak nevez a szerző, és 
amely természetesen kisebb, mint az, 
amelyet Trianon jelentős magyar lakta te-
rületekkel együtt Csehszlovákiához csa-
tolt. E területen a lakosságnak kb. egyne-
gyedét magyarok és németek tették ki. A 
szlovákok mintegy 20%-a részben a XVI-
II. századi telepítések, részben spontán 
belső vándorlás során a Pest környéki, 
alföldi, főként békési, valamint északon a 
nógrádi szlovák enklávék kialakulását 
eredményezte, de jutott a vándorló szlo-
vákokból Magyarország más ipari köz-
pontjaiba is. 

A magyar és különösen az edélyi ma-
gyar közvéleményben elterjedt az a tév-
hit, hogy a szlovákok lakta területek Ma-
gyarország egyik elmaradott vidékét al-
kották. Talán a sok-szlovák („tót") ván-
doriparos, az erőteljes belső vándorlások 
és a nagyméretű emigráció alakította ki 
ezt a téves felfogást. Ezzel szemben a szerző 
bőséges statisztikai számsorok felvonulta-
tásával arról győz meg, hogy a magyaror-
szági németség által lakott területek után 
- a fővárost most figyelmen kívül hagyva 
- az iparosodás ü temében és eredmé-
nyességében közvetlenül a szlovák régió 
következett. Az sem érdektelen adat, 
hogy az önálló iparforgalmi szlovák né-
pesség aránya semmivel sem volt rosz-
szabb a magyar társadalom hasonló kate-
góriájának arányánál. Liptó, Zólyom, Sze-
pes és Gömör megyék nagyipari üzemei 
pedig Budapest után „az ország második 
legnagyobb iparvidékét alkották." 

A szerző behatóan foglalkozik az asz-
szimiláció kérdéseivel s arra a következ-
tetésre jut, hogy Magyarországon a szlo-
vák nyelvi asszimiláció felgyorsulásában 
a munkaerővándorlással, a városodással, 
a társadalmi mobilitással szorosan össze-

függő spontán magyarosodás kapott el-
sődleges szerepet. Számba kell venni 
azonban az „iskolai magyarosodás"-t is, 
hiszen ez akadályozta a szlovák értelmi-
ség utánpótlását, ami viszont visszaütött a 
nemzetiségi politikára, mert a Csehor-
szágban tanuló szlovák ifjúság rendsze-
rint a cseh-szlovák uniós irányzat elköte-
lezettjévé vált. 

A szerző, helyesen, nem tekinti a szlo-
vák nemzeti mozgalmat és nacionaliz-
must csak a magyar politika következmé-
nyének, bár nem vonja kétségbe annak 
hatását; nacionalizmusok Európa-szerte 
mindenhol kialakultak, s a századfordu-
lón felerősödtek. A szlovák nacionaliz-
must a szerző szerint bőven buzgó kül-
földi források is táplálták s fokozták erős-
ségét, hogy végül sikerüljön teljesen szem-
befordítani a magyar államhatalommal. 

Pedig az 1848-ban magasra csapott 
nacionalista hullám elcsendesedésével 
nem kezdődött rosszul a magyar-szlovák 
viszony. 1861-ben Turócszentmártonban 
a szlovákok a történeti Magyarországon 
belüli területi autonómia programját fo-
gadták el. Csakhogy a kiegyezés kora 
alkalmatlan volt az autonómia megvalósí-
tására. Deák Ferencék az 1868-as, két-
ségkívül alapvető nemzetiségi jogokat 
deklaráló nemzetiségi törvény által kép-
zelték el a magyarság és a nemzetiségek 
együttélésének rendezési lehetőségeit. Ez 
az elképzelés azonban számos bel- és 
külpolitikai tényező miatt nem valósulha-
tott meg. Ennek ellenére - fejti ki Szarka 
László - 1848-49 után egészen 1918-ig a 
Magyarországtól való különválás „nem 
szerepelt a szlovák politikai programok-
ban". Viszont a szlovák nemzeti mozga-
lom, amely a századfordulón mind szoro-
sabbra fűzte kapcsolatait a többi magyar-
országi nemzetiségi törekvésekhez, foko-
zatosan differenciálódott és radikalizáló-
dott, sőt a pánszlávizmus újjáéledésével, 
valamint a cseh-szlovák egységtörekvé-
sek megerősödésével kimondottan ma-
gyarellenes jelleget kapott. Ez mégsem 
jelenti azt, hogy az I. világháború végéig 
ne lettek volna olyan szlovák politikusok, 
akik kitartottak a megegyezés keresése 
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mellett. Ezekre számított Tisza István mi-
niszterelnök, aki a világháború küszöbén 
engedmények árán próbált egyességre 
jutni - akárcsak a román vezetőkkel - de 
kísérlete kudarcot vallott. 

A világháborús hadiállapot, különösen 
pedig az 1917-1918-ban kialakult helyzet 
kedvezett annak, hogy Masaryk csehszlo-
vák programját a szlovák vezetők több-
sége, bár nem minden fenntartás nélkül, 
magáévá tegye. Ilyen körülmények kö-
zött hiábavaló volt Károlyi Mihály és Jászi 
Oszkár teljes szlovák autonómiát biztosí-
tó ígérete, mert a cseheknek sikerült a 
cseh-szlovák államalapítás gondolatával 
ellensúlyozni a magyar próbálkozásokat. 
1918-ban aztán a teljes elszakadási törek-
vés kerekedett felül. Az 1918. május 24-
én tartott liptószentmiklósi szlovák talál-
kozón Andrej Hlinka politikus kijelentet-
te: „a magyarokkal való ezeréves házas-
ság nem sikerült, külön kell válnunk." 

Az új „házasságkötés" történetével a 
recenzált könyv két fejezete foglalkozik 
igen alaposan. Ehhez még tegyük hozzá, 
hogy nemrég tanúi lehettünk a háromne-
gyed évszázados frigy felbomlását kísérő 
eseményeknek. 

Szarka László könyve természetesen 
több kérdést nyitva hagy. Például az oszt-
rák politika és kormányzat szerepe a ma-
gyarországi nemzetiségi kérdés elmérge-
sedésében kevés figyelmet kap. Ez való-
színű további munka tárgya lesz. 

Összegezésül: az ismertetett könyv fi-
gyelmet érdemlő hozzájárulás nemcsak a 
szlovák nemzeti fejlődés és a magyar 
nemzetiségi politika viszonyának a ta-
nulmányozásához, de az Osztrák-Magyar 
Monarchia históriájához is. 

Egyed Ákos 

LÁSZLÓ GYLJLA: 

A Szent László-legenda középkori 
falképei 

A középkori magyar (vagy magyaror-
szági) művészettörténet talán leginkább 
figyelmet érdemlő részét jelentik azok a 
falképciklusok, melyeket a XIV-XV. szá-

zad folyamán festették meg számos 
templomunkban. E jelenet Szent László-
nak a krónikákban is fennmaradt kerlési 
kalandját meséli el általánosan elterjedt 
formában, bár helyenként lokális színe-
zettel. Sajátos magyar, hazai talajból ki-
nőtt kompozíciók ezek, melynek nem 
találni párját a korabeli európai művé-
szetben, s a Szent György-legenda idevá-
gó jelenete, de más közelítések is, csak 
távolról lehetnek analóg példa. 

Ezt vette észre a könyv szerzője, aki a 
negyvenes években publikált munkáiban 
Nagy Géza hipotézisét továbbfejlesztve 
keleti nomád motívumokkal kapcsolta 
össze a falképciklusok jeleneteit. Megál-
lapításai jórészt visszhang nélkül marad-
tak, ami a későbbi politikai viszonyok és 
a tudományos kutatás állapotát tekintve 
nem is csodálható. A mészréteg alól las-
sanként előbukkanó falképciklusokra is 
csak fokozatosan irányult rá a figyelem. 
Huszka József múlt századvégi feltárásai 
úttörő jelentőségűek e tekintetben, ám 
számottevőbb említésükkel csak évtize-
dekkel később, Radocsay Dénes Magyaror-
szág falképeiről írt nagy összefoglaló mun-
kájában és Dávid László Udvarhelyszék kö-
zépkori emlékeit feldolgozó könyvében 
találkozhattink. A keleti motívumok kérdé-
sét Vargyas Lajos vetette fel újra, s bizonyí-
totta honfoglalás kori hősi epikánk tovább-
élését balladáinkban, illetve a László-le-
genda falképciklusain. A problémakör szá-
mottevőbb kiteljesítésével Demény István 
Pál legújabb munkáiban találkozhatunk. 
Ugyancsak fontossággal bír az 1980-ban 
megjelent Athleta Patriae kötet, melyben 
Lukács Zsuzsa publikált kiváló tanulmányt a 
legenda magyarországi eredetéről. Dolgoza-
tához minden eddiginél teljesebb adattárat 
is mellékelt a témájáról. Ám a monografikus 
igényű feldolgozásra egészen ezidáig vár-
nunk kellett. 

László Gyula csaknem húsz éve kéz-
iratban lapuló, és időközben kibővített, 
átdolgozott műve több tekintetben is 
nagy jelentőségű alkotás. Problémafelve-
tésével, majd észrevételeinek módszeres 
kidolgozásával egyaránt eladdig ismeret-
len területre vezet, s kutatásai nyomán 
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alig hagy fehér foltot maga után. Hősi 
epikánknak, pogány kori hiedelemrend-
szerünknek mindössze csekély nyomait 
találjuk népköltészetünkben, ám régi 
templomaink falán annál gyakrabban, s 
nem egyszer meglepő motivikus tiszta-
sággal. 

Az, hogy a könyv képzőművészeti al-
bumként is forgatható, László Gyula és 
munkatársai nagy érdeme, akik a törté-
neti Magyarország területén eddig feltárt 
összes falkép-ciklust igyekeztek egy kö-
tetben publikálni. Néhány fotó hagy némi 
kívánnivalót maga után, esetenként hiá-
nyolható a képileg nagyobb méretű 
megjelenítés, ám módszeres munkálko-
dásuk így is elismerést érdemel. Növeli a 
dokumentáció rangját egyes, az idők fo-
lyamán elpusztult képekről készült és 
fennmaradt egykorú rajzok, festmények 
publikálása, valamint a fotókhoz mellé-
kelt tusrajzok, feltételezett kiegészítések, 
templomalaprajzok, és egyéb képi megje-
lenések társítása. 

A kötet tájegységenként, feltételezett 
időrendben, egyenként mutatja be a fal-
képciklusokat, adatokat közölve egyúttal 
a templom, illetve a helység múltjáról is. 
Szerencsés ötlet az előfordulási helyek 
együttes, térképen való megjelenítése, 
ám egyúttal rámutat a könyv egyik - talán 
elkerülhetetlen - hiányosságára. A kötet 
29, képileg is dokumentumtalálható fal-
képciklust mutat be részletesen, melyek 
között néhány egészen friss feltárás 
(Csíkszentmihály, Székelydálya, Pónik, 
Gútor, Szentmihályfa), valamint néhány 
feltételezés (Necpál, Felsőlövő) is helyet 
kap. A függelékben további pár soros 
említés tétetik még nyolc, elpusztult vagy 
lappangó falképről (Csíkmenaság, Ok-
lánd, Székelykeresztúr, Magyarremete, 
Szalonna, Hárskút, Szlatvin, Ruszkin). 
Kerny Terézia kísérő tanulmányában to-
vábbi néhány feltételezett előfordulást is 
megemlít (Kisvárda, Csécs, Ördöngős-
fíizes, Nagykászon, Zsolna, Jakabfalva, 
Kökös, Hátszeg, Tűrje), ezért is kár, hogy 
az alapos kutatásokat zavaró pontatlan-
ságok kísérik. így a térképen Dés és Pán-
célcseh csak fel van tüntetve, ám másutt 

említve nincs; de az ellenkezője is elő-
fordul, amikor Nagykászonról említés 
történik, ám térképi ábrázolása elmarad. 

Ugyanúgy zavaró néhány, a források-
ból ismert feltételezett vagy tényleges 
előfordulás figyelmen kívül hagyása. így 
szembetűnő például, hogy a Lukács Zsu-
zsa által tárgyalt Vizsoly, ahol két jelenet 
is fennmaradt, és Kisszeben nem említte-
tik. Szolnok-Doboka vármegye monog-
ráfiájában (Tagányi-Réthy-Kádár, 1901.) a 
másik három környékbeli feltételezés 
mellett egy negyedik, Désakna is felbuk-
kan, ám itt ezzel sem találkozunk. Úgy-
szintén hiányolható a Levárdy Ferenc ál-
tal feltételezett Csetnek, illetve a szlovák 
Vlasta Dvorakova tanulmányában szerep-
lő Szepesdaróc és Pongrácfalva említése, 
de legalábbis a hipotézisek cáfolata. S 
végül pár szót megérdemelt volna a kö-
zépkorban Villa Sancti Ladislai néven 
ismert Csütörtökhely temploma is, ahol 
elméletileg úgyszintén lehetséges lap-
pangó előfordulás, hiszen a helység szá-
zadokon át a szepesi lándzsások világi és 
szakrális központja volt, s akiknek kör-
nyező falvaiból számos László-falkép-
ciklust ismerünk. 

Néhány ponton helyesbítésre szorul a 
szerző álláspontja. így a „kis falusi temp-
lomok" kérdése kapcsán is. Kétségtelen, 
hogy az előfordulások egy része a képek 
keletkezésének korában jelentős hely vagy 
jelentős birtokos tulajdonában lévő hely 
lehetett. Ám a fejlődés nem egy esetben 
már a templom kifestése után történt. 
Másrészt László Gyula látszólag kevesebb 
jelentőséget tulajdonít annak a ténynek, 
hogy ezen falképciklusok megfestése túl-
nyomórészt a határvidékek szabadabb 
jogállású falvaiban történt; s kivált a Szé-
kelyföldön, Gömörben és a Szepességben 
csakis, vagy legalábbis elsősorban az ot-
tani lakosok szemléletét, elképzeléseit, 
jelenét és múltját festette meg azok mes-
tere. Érdemes lett volna továbbá néhány 
utalást tenni a hősénekekkel való kapcso-
lat mellett a folklórban oly gazdag Szent 
László-mondákra, ha nem is az azokkal 
csak érintkező szövegekben, de legalább 
az egyébként kitűnő bibliográfiában. 
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A fenti észrevételek ellenére László 
Gyula legújabb könyve tartalmában és 
kivitelében egyaránt kiemelkedő alkotás, 
mely az egyházi évfordulóhoz éppúgy 
méltó, miként a lapokról is kisugárzó 
művészi teljesítményhez, azok művelő-
déstörténeti jelentőségéhez. Hisz nyil-
vánvalóvá válik egyúttal: újra valami 
olyant láthatunk, amit egy kis nép tett 
hozzá, magát is megőrizve benne, Európa 
kulturális örökségéhez. (Tájak-Korok-
Múzeumok Könyvtára 4., Bp. 1993 ) 

Magyar Zoltán 

Tokaj történeti monográf iája 

Szép és nagy vállalkozás első kötetét 
veheti kezébe az érdeklődő olvasó; 
megjelent egy 336 oldalas monográfia 
Tokaj - Várostörténeti tanulmányok I. 
címmel. A Bencsik János és Orosz István 
által szerkesztett mű egy szívós követke-
zetességgel kibontakozó helytörténeti 
kutatóprogram kiemelkedő eredménye. 
A korszerű tudományos szintézis megal-
kotása érdekében 1986-ban határozták el 
a várostörténeti monográfia kidolgozását. 
A Tokaji Múzeum tudós és szorgos igaz-
gatójának, Bencsik Jánosnak a szervező-
munkája nyomán 1987 óta minden ősszel 
konferenciára gyűlnek össze a Tokaj-
hegyalja múltjával foglalkozó szakembe-
rek, hogy kutatási eredményeikről szá-
mot adjanak. A legtöbbször Tokajban, al-
kalmanként pedig más-más jeles hegyal-
jai településen (pl. Mádon, Bodrogke-
resztúrban, Tállyán, Vámosújfaluban, 
Erdőbényén, Abaújszántón) hangzanak el 
a változatos tematikájú - a helytörténet, a 
néprajz mellett a földrajz, az irodalomtör-
ténet, a nyelvészet, a művészettörténet 
területeivel is foglalkozó - előadások. Az 
áldozatkész mecénások, köztük elsősor-
ban a tokaji városi önkormányzat jóvoltá-
ból e tudományos konferenciák anyaga 
sorra megjelent, s már tucatnyi füzet ta-
núskodik a tudományos feltárás és elem-
zés tervszerűségéről. A helyi, zempléni 
szakembereken kívül a miskolci Herman 
Ottó Múzeum, a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, a nyíregyházi Besse-

nyei György Tanárképző Főiskola mun-
katársaiból áll az a szerzői gárda, amely 
elkötelezetten vállalja a részvételt a tokaji 
és tokajhegyaljai kutatásokban. Ebből a 
háttérből emelkedik most ki a monogra-
fikus igénnyel szerkesztett új tanulmány-
kötet. (Nem a szerkesztőkön múlt, hogy 
az időrendi feldolgozásban hézag kelet-
kezett, s a tokaji vár históriája a készülő 
második kötetbe csúszik át.) 

A társadalmi termelés földrajzi alapjait 
Boros László mutatja be, aki már negyed-
százada foglalkozik a város település-, 
népesség- és tennészetföldrajzi jellemző-
inek vizsgálatával. A lényegre összpon-
tosítva, fegyelmezett tömörséggel, a je-
lenségek és a tények jól megragadott föl-
vázolásával írta le a város népének élet-
minőségére meghatározó módon ható 
földrajzi jellemzőket. A honfoglalás előtti 
időkből való kismennyiségű helyi régé-
szeti lelet megnehezíti az őstörténeti feje-
zet megírását, de Bencsik János a vonat-
kozó publikációk alapos ismeretében, a 
tájegység közeli lelőhelyein feltárt anyag 
alapján sikerrel vállalkozott a tájtörténet 
korai időszakának bemutatására. Révész 
László szintén óvatosan fogalmaz, amikor 
Tokajt a magyar honfoglalás és állam-
alapítás korában vizsgálja, hiszen a város 
mai közigazgatási területéről nem isme-
rünk hiteles honfoglalás kori emléket, 
azonban a tarcali vezérsír és a Mező-
zomborban töredékesen megmaradt X. 
századi temető mégis jelzi a hely fontos-
ságát. írott forrásokból 1067 óta ismerjük 
innen a Korév nevet, a XIV. századi Ké-
pes Krónikában pedig már a Tokaj név is 
megjelenik Salamon király átkelésének 
(1074) említése kapcsán. A Hímesudvar 
nevű várról Anonymus krónikája tudósít 
(1200 körül), az átkelőhely védelmére 
szolgálhatott e királyi birtokon. A tatárjá-
rástól a mohácsi vészig ívelő történelmi 
korszakról Módy Györgv ír igen alapos 
előmunkálatok alapján. A tatárok feltéte-
lezhetően elpusztították a falut, az újjáte-
lepülésben a hospesek odaköltözése ját-
szott szerepet. A hely jelentőségét a tiszai 
átkelőhely adta, erre vezetett a sóút. A 
XIV. században már a szőlőművelés és a 
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borkereskedelem ösztönzi a fejlődést, 
ennek köszönhetően lett Tokaj később 
mezőváros. A tokaji uradalom történeté-
nek egyik csúcspontja, amikor Szapolyai 
innen indul az ország központjába a ko-
rona megszerzéséért. 

Mohácstól a Rákóczi szabadságharc 
bukásáig terjedő időszakban jelentősen 
megnőtt az 1476 óta mezővárosként szá-
mon tartott Tokaj jelentősége. Indokolt 
tehát, hogy több szerző vállalkozik e kor-
szak tematikus vizsgálatára. Papp Klára a 
birtoklástörténet alapján mutatja ki a he-
lyi sajátságokat. Tokaj egyre erőteljesebb 
szívóhatást gyakorol, hiszen kedvezett a 
jobbágyok letelepedésének; s növekedett 
a curiával rendelkező nemesek száma is. 
A városi törvények szabályozták a szőlő-
gazdálkodást. A XVI-XVII. századi ura-
dalmi és paraszti gazdálkodás részleteit 
Orosz István tanulmánya tárja fel. Tokaj 
sajátos helyzetét az jellemezte, hogy 
szántóföldek híján a szőlő jelentette a fő 
megélhetési forrást. A termeléstechnika 
megváltozása segítette elő a tokaji bor 
hazai vezető szerepének kialakulását; 
elterjedtek az új fajták (furmint), a három-
szori kapálás, a karózás, a trágyázás. Az 
allodiális szőlőgazdálkodás kedvezett e 
folyamatnak, bár a munkaerő biztosítása 
feszültséget okozott a földesurak és a 
jobbágyok között. A földesúri borfoglalás 
volt ennek egyik megnyilvánulása, s el-
vezetett a robot eljelentéktelenedéséhez, 
a bérmunka alkalmazásához. Németh 
Gábor dolgozata a mezővárosi politika 
alakulását kíséri figyelemmel. A szőlő-
művelésen alapuló közös hegyaljai szo-
kásjog hatott az itteni mezővárosok ön-
kormányzatának formálódására, s a 
„törvények és rendtartások" körülhatárol-
ták az autonómiát. Veres László a XVI-
XVII. századi ipar és kereskedelem jel-
lemzésére vállalkozott röviden; az ipar 
csak másodlagos szerepet tölthetett be, s 
nem haladta meg a mezővárosi ellátás 
szintjét. Barta János tanulmánya azt a 
sajátságos helyzetet elemzi, amely a 
kincstári birtoklás és a mezővárosi politi-
ka kettősségéből következett, s ami egy 
viszonylagos autonómia kiépülését en-

gedte csak. Tokaj népességét és termelő-
tevékenységét tekintve nem emelkedett 
ki a zempléni mezővárosok sorából, 
azonban meghatározó volt a szerepe a 
borkereskedelemben, így adhatott nevet 
valamennyi hegyaljai bornak („tokaji"). A 
kereskedelem révén alakult ki a jellemző 
társadalmi szerkezet, amelyben a különál-
lásához ragaszkodó görög, majd zsidó 
kereskedőréteg szembekerült a helyi la-
kossággal. A gazdasági tevékenység 
szempontjából rangos település Tokaj, 
azonban nem tudott kivívni magának ér-
demleges közigazgatási funkciót, nem 
tekinthetjük elsődleges piacközpontnak. 

Az 1711 és 1848 közötti korszak tokaji 
társadalmáról Bencsik János ad igen ár-
nyalt képet. Kiterjedt levéltári kutatásokra 
építve mutatja be Tokaj társadalmának 
rétegezettségét, mobilitását vallási meg-
oszlásban, a jogi-vagyoni osztálytagoló-
dásban, az idegen származású csoportok 
(görögök, zsidók, cigányok, szlovákok, 
mszinok, mecenzéfiek, lengyelek) beta-
gozódásában. A XVIII. századi tokaji vá-
rosképet Gyulai Éva rekonstaiálja, hiszen 
a településszerkezet elemzése tanulságos 
következtetésekkel jár. A kitüntetett föld-
rajzi fekvés a kereskedelmen kívül a 
postaforgalomba való korai bekapcsoló-
dást tette lehetővé. A mezőváros leírásá-
ból a település építészeti és hangulati 
jellegzetességeit ismerhetjük meg. 

Külön fejezet, Falussy József munkája, 
foglalkozik 1848/49- tokaji vonatkozásai-
val és a hadi események krónikájával. A 
XIX. század második felének polgároso-
dó viszonyait Takács Péter mutatja be. A 
mezőváros külső képéről nem festenek 
vonzó képet az akkor idelátogatók, s sze-
repének leépüléséről vallanak az adatok. 
Nemzetiségi lakossága elvándorol, miu-
tán csökken a megélhetési lehetőség. A 
szerző bemutatja a létfeltételek átrende-
ződését, a mezőgazdaság helyzetét, az 
iparosok és kereskedők társadalmi szere-
pét, a kulturális gyarapodást, az önkor-
mányzat működését. 

A kötet zárófejezete Pap Miklós tollá-
ból A tokaji bor és Európa címmel nagy 
anyagismerettel mutatja be Hegyalja híres 
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produktumát, amely meghódítja Lengye-
lországot, Oroszországot, Dániát, Svédor-
szágot, Angliát, s megemlíti hírének elter-
jedését a három nagy rivális országban, a 
franciák, olaszok, németek körében is. A 
hangulatos leírást kissé beárnyékolják 
azok a sorok, amelyek a tokaji bor érté-
kesítésének mai hullámvölgyét elemzik. 

A kötet személy- és helynévmutatója, 
irodalomjegyzéke (mely egyelőre a rész-
tanulmányokhoz illesztve található) jó 
eligazításul szolgál. A korszerű, reális és 
megbízható tartalom megfelelő formát 
kap a kötetben. Csak azt tartjuk szinte 
megbocsáthatatlan véteknek ebben az 
igényes műben, hogy nem találtak módot 
az ő és ű magyar betűképének alkalma-
zására (ami a modern szövegszerkesztők 
esetében nem lehetne gond). 

A monográfia kalauzolása mellett To-
kaj múltjába vezető utunk igen tanulsá-
gos. Látjuk évszázadok nehéz küzdelmét, 
a gazdasági-társadalmi folyamatok kö-
nyörtelen mozgását. Hogy Tokaj tovább 
éljen és virágozzon, ahhoz erőt meríthet 
900 esztendejének tanulságaiból. (Tokaj, 
1995.) 

Kováts Dániel 

KÓSA LÁSZLÓ: 

A gyulai református egyház története 

Kósa László könyve, a Gyulai Füzetek 
című igényes helytörténeti kiadványsoro-
zat 7. tagjaként jelent meg, mintegy elő-
készítve a gyulai református templom 
1995 őszén esedékes kétszáz éves jubile-
umát. 

A protestáns egyháztörténet-írás év-
százados adósságait leküzdendő, úttörő 
munka született Kósa László tolla nyo-
mán, melyet csak szimpatikusabbá és 
megalapozottabbá tesz az a személyes 
hang, az a sok személyes élmény, ami a 
szerzőt Gyulához, a gyulai református 
egyházközséghez köti. Azon a református 
parókián nőtt ugyanis fel, ahol a gyulai 
parókiális iratokat őrizték, s amely a két-
száz éves templomra tekint, lévén Kósa 
László édesapja, Kósa Ferenc 1939 és 
1971 között kisebb megszakításokkal 

gyulai lelkész, édesanyja pedig reformá-
tus tanító. 

A szerző dolgát megnehezítette az a 
tény, hogy a gyulai reformátusság törté-
netének első másfél századáról helyben 
semmiféle írásos emlék nem maradt, 
ugyanakkor az egykorú forrásokból, iro-
dalmi utalásokból az derül ki, hogy Gyula 
városa igen fontos, mintegy alközponti 
helyet foglal el a Tiszántúl reformációja 
folyamatában. Az erre a fontos szerepre 
utaló munkák így nemcsak helytörténeti 
szempontból értékesek: a reformáció és a 
törökellenes harcok folyamatában orszá-
gos, vagy legalábbis nagytáji jelentőségű 
adatokat tartalmaznak. A forráskezelés 
másik véglete ugyanúgy a szerző leküz-
dendő nehézsége: a XIX. századi helyi a-
datbőség, amely elsősorban az egyházi 
élet mindennapjairól szóló tudásunkat 
bővíti. 

A refonnáció Gyulán és környékén 
című fejezetben a szerző a XVI. század-
ban virágkorát élő városról beszél, amit a 
helytörténeti irodalom előszeretettel - és 
méltán - emlegetett Nagy-Gyulaként. A 
magyarországi reformáció egyik fontos 
regionális központja volt Gyula városa, 
amelyben neves történeti személyek, iro-
dalmárok, hitvitázó prédikátorok gyors 
egymásutánban váltották egymást a szó-
széken. Kósa László erős forráskritikával 
tárgyalja a felmerülő adatokat, amelyek 
fényében Gyula és környéke a legkoráb-
ban reformált helyként bontakozik ki 
előttünk. A szerző rávilágít arra a tényre, 
hogy Corvin János özvegyének második 
férje, Brandenburgi György személyében 
a gyulai uradalom tulajdonosa már az 
1520-as években Luther támogatói, majc* 
a speyeri „protestálok" és az Ágostom 
Hitvallás aláírói között volt. 

A városban és vidékén több szálon ki-
bontakozó reformata hatásokról igen ala-
pos elemzéssel számol be a szerző. A 
refonnáció terjedésének lehetőségeit egy-
részt a műveltség iránt fogékony mezővá-
rosi társadalom, mint érzékeny befogadó 
közeg, másrészt a főúri-nemesi pártfogás 
kettősségében vizsgálja. Szigorú forrás-
kritikával számol be Ozoray Imre, Gál-
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szécsi István, Szegedi Kis István itteni 
tevékenységéről, illetve a gyulai latin is-
kola diákjainak továbbtanulásáról. Külö-
nösen érdekes a gyulai viszonyok rajza a 
Habsburg-párti végvárban, amikor már 
nemcsak a környékbeli földesurak, ha-
nem a Habsburg királyt szolgáló végvári 
tisztek is döntően protestánsok voltak, 
egészen addig, míg 1559-ben a gyulai 
városi plébánia egyházi kegyszereit, mint 
már szükségtelent, eladták. 

A fejezet külön érdekessége a lutherá-
nus és helvét irány szétválásának nyomon 
követése. Ebben az időszakban Gyula 
városa a magyarországi reformáció egyik 
fontos, regionális központja volt, s a vár 
1566. évi elestekor a Tiszántói nagy ré-
szével együtt ekkor már református szel-
lemiségű. 

Az Egyházi élet nyomai a török hódolt-
ság idején című fejezetben Kósa László a 
forrásanyag hiányosságaival küzd. A tö-
rök hódítás elől jó időben elmenekülők-
ről szólva igen helyesen jegyzi meg, hogy 
azok általában a vagyonukat könnyebben 
mobilizáló mezővárosi polgárok, iparo-
sok és kereskedők közül kerültek ki. 
Helytálló az a megfigyelés is, hogy a vá-
ros elfoglalása után visszaszivárgó ma-
gyarok elsősorban a jobbágyok lehettek: 
a szokásos ötös szorzóval számolva 1567-
ben ez ezer magyar lakost jelenthetett. 
Míg azonban a magyarok elvándorlása 
folytatódott, addig az összeírt adóköteles 
mohamedánok száma nőtt, bár nagyará-
nyú letelepedésükkel a polgári lakosság 
részéről nem kell számolnunk. A gyér 
adatok fényében kíséri végig Kósa László 
a gyulai reformáaisság híreit a török hó-
doltság során. Óva int az adatok túlbecsü-
lésétől mondván: „a török megszállás bé-
késnek mondható évtizedeiben sem él-
hettek vagyonbiztonságban és életvesze-
delem nélkül a Gyula-vidéki magyarok." 
A magyarság pusztulásához a döntő lö-
kést itt is a tizenötéves háborít és a fel-
szabadító háborúk hozták. Mindkét alka-
lommal megszűnt a gyulai reformátusság 
önállósága, hol a békési egyházmegyé-
hez csatolták, hol pedig Debrecenből 
igazgatták a megmaradt híveket. 

A károsodás maradandó volt, hiszen 
„Gyulától délre és keletre a magyar etni-
kum olyan súlyos veszteségeket szenve-
dett, amelyeket sosem aidott pótolni." 
Azaz eltűnt - a források nem világítják 
meg, hogy miképpen - az egykor népes 
Zaránd és Arad megye magyarsága. Ilyen 
értelemben kétségtelenül igazat adhatunk 
Kósa Lászlónak abban, hogy „ekkor dőlt 
el, hol húzzák meg bő kétszáz esztendő 
múlva a trianoni magyar-román határt." A 
pusztulás több hullámban következett be, 
betetőzte azt a Rákóczi-szabadságharc és 
a magyar lakosság megfélemlítését célzó 
1703-as rácdúlás. Gyula vára császári ké-
zen maradván, az uradalom később ka-
marai - , majd Harruckern-birtok lett. 

Kósa László igen sokoldalú adatanyag-
gal bizonyítja, hogy a török utáni időkben 
mindenütt nyomokban folyamatosan je-
len volt a református egyházi élet. A 
gyulai egyház a rendi társadalom utolsó 
évtizedeiben című fejezetben szerzőnk 
központi helyen foglalkozik a református 
gyülekezet templomépítésével. Az épít-
kezéshez II. József türelmi rendelete 
alapján foghattak hozzá az uradalom jó-
indulatú közreműködésével. 

A régi oratóriumot ugyanis az egyház-
község a Wenkheim-uradalomnak aján-
lotta föl cseretelek és tégla fejében. Az 
építkezés 1791-1795 között folyt, azt 
Micskei Nagy István kezdte és Juhász Ist-
ván lelkész fejezte be. Juhász Istvánnak a 
befejezésből kétszer is kijutott, ugyanis a 
templom és az összes egyházi épület 
1801-ben - a város nagy részével együtt -
leégett. Az újjáépítés sok nehézséggel 
járt, de már 1802-ben istentiszteletet tar-
tottak az új templomban. 1803-ban a ma 
is álló parókia, 1804-ben a toronysisak és 
a padok, az iskola és a tanítói lakások, 
1806-ban a kőkerítés és 1816-ban a fede-
les kőkapu készült el. Ezzel azonban csak 
az újjáépítés fejeződött be, ekkortól már a 
bővítésről is szólnunk kell: 1815-ben 
nyitották meg az Ótemetőt, 1820-ban ki-
bővítették a templomhajót, 1831-ben a 
leányiskolát építették újjá, 1832-ben a 
templomtetőt, majd a toronysisakot zsin-
delyeztették újra. 
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Kósa László igen fontos kérdéssel fog-
lalkozik itt: a presbiteri testületek és tiszt-
ségviselők munkájával, választásának 
gyakorlatával. Érdekes leírást kapunk a 
XIX. század elejének pezsgő presbitéri-
umi életéről, a vezető személyiségekről. 
Tanulságos eszmefuttatásokat olvasha-
tunk az Ecsedy Gábor lelkészi tevékeny-
sége és az eklézsiakövetés régi szokásá-
nak továbbélése közötti összefüggésről. 

A VI. és VII. fejezet 1849-től 1920-ig 
illetve 1948-ig tárgyalja a gyulai reformá-
tus egyház történetét. Szerzőnk az 1849-
ben személyi-, szervezeti- és anyagi vált-
ságból k iemelkedő egyház nagyívű törté-
netét rajzolja, immár tennészetesen sok-
kal bőségesebb adatbázisra támaszkodva, 
mint az e lőző fejezetekben. Részletesen 
beszámol a korszak lelkészeinek tevé-
kenységéről. Különösen érdekesek a 
Gonda Lajos körül kibontakozott vádak, 
amelyek e redményeként a lelkészt le-
mondatták. Ám szerzőnk mintegy igazsá-
got szolgáltat a „vádlottnak": a töredékes 
adatok alapján sorra megcáfolja a vád-
pontokat. Az utódlás az országgyűlési 
választásokkal egyidőben, 1861-ben zaj-
lott le, amikor a jelölést és a szavazást 
már - először - polgári normák szerint 
bonyolították le, az új eljárást azonban 
ekkor még mindenki csak tanulta. 

A népképviselet i elvet ugyancsak meg 
kellett tanulniuk az egyháztagoknak a 
presbitériumok választásakor I860 után. 
Ez tette lehetővé a legszélesebb közéleti 
részvételt a korabeli Magyarországon. 
Szerzőnk részletesen foglalkozik a presbi-
térium-választások évtizedes harcaival, 
illetve az úri rend és a paraszti egyházta-
gok részvételének küzdelmeivel az egy-
házközség vezető posztjain. Ugyancsak 
fontos része a könyvnek az egyházköz-
ség gazdálkodásával, alapjai és alapítvá-
nyai működtetésével kapcsolatos elem-
zés. Szinte a mindennapok szövevényes-
ségét érezzük ki a szerteágazó ügyekből, 
kapcsolatokból, amikor Kósa László 
könyvét olvassuk. 

Az 1948-1990 közötti időket tárgyaló 
VII. és A jelen című IX. fejezet csak vázla-
tát tudja adni a bőséges adatanyagból 

kibontakozó részletgazdag képnek . A 
jelenkort vázoló fejezet nem is vállalkoz-
hat egyébre, mint a felszentelésének két-
századik évfordulójára megújult t emplom 
renoválásának vázlatos ismertetésére. 
(Gyula, 1994.) 

Demeter Zsófia 

BURA LÁSZLÓ: 

A szatmári Református K o l l é g i u m é s 
diákjai (1610-1852) 1 

A szerző Kolozsváron Szabó T. Attila 
és Jakó Zsigmond tanítványa volt és ami-
kor Szatmárnénetiben tanár, majd igazga-
tó lett, komoly eredményeket ért el a tu-
dományos kutatás területén is. Elég ha 
ezzel kapcsolatban megemlí tem Szat-
márnémeti (Satu Mare) utcanevei Bp. 
1987. munkáját, melynek megírásában 
Szabó T. Attila: Kolozsvár te lepülése a 
XIX. század végéig című könyve szolgált 
mintául. A néprajz területén is rendszere-
sen munkálkodik. Zöld erdőben fenyő 
zöldje (Szatmár megyei magyar népda lok 
és népballadák B. Albert György zeneta-
nárral); Szatmári népballadák; Szatmár 
vidéki néphagyományok (társzerzőkkel). 
Mindezek elismeréseként a Magyar Nép-
rajzi Társaság levelező tagjai sorába vá-
lasztotta. 

Sikerült felfedeznie és megmenten ie 
azt a rendkívül nagy értékű levéltári és 
irattári anyagot, mely 1610-től kezdve a 
Szatmári református Kollégium, illetőleg a 
Pázmány Péter által ugyanitt alapított je-
zsuita Kollégium történetére vonatkozik. 
„A munka megírásának gondolatát 
(néhai) Dankanits Ádám történész bará-
tom sugallta. A Hét munkatársaként 1972-
ben olvasótalálkozón járt Szatmárné-
metiben, tőle szereztem tudomást a mat-
rikula létezéséről (és lelőhelyéről). Meg 
kell írni - mondta - a matrikula alapján 
az iskola történetét, ahogyan J a k ó Zsig-
mond és Juhász István megírta az enyedi 
diákokét a nagyenyedi diáknévsorok 

1 Erdélyi Tudományos Füzetek 217. 
Szerk. Dávid Gvula. Kolozsvár 1994. 
67 old. 
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alapján. Az adatgyűjtés- és feldolgozás 
elveit, a következő módszereket Jakó 
Zsigmond professzor úr körvonalazta szá-
momra (mindezért s a munkavégzés fo-
lyamán kapott mindig hasznos segítségé-
ért ezúton is köszönetet mondok), azután 
munkához láttam." 

A feldolgozás során rendkívül érdekes 
adatok kerültek felszínre a magyar iskola-
történetre, művelődésre vonatkozóan. Az 
iskolához mindig könyvtár is tartozott. Az 
első feljegyzés 1632-ből származik, ami-
kor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
adományából csaknem száz kötetet vásá-
roltak. A szótárakból több példány is 
megtalálható volt a könyvtárban, különö-
sen Szenczi Molnár Albert latin-magyar, 
magyar-latin, Calepinus hét- és tizenegy-
nyelvű szótárát említik többször is. Erről a 
könyvtárról egy külön dolgozata is meg-
jelent a Partiumi könyvesházak 1623-
1730. gyűjteményes kötetben Keserű Bá-
lint szerkesztésében 1988-ban, de akkor 
Kulcsár György álnevet kellett használnia 
Bura Lászlónak, hogy a román államhata-
lom súlyos büntetését elkerülje. 

A matrikula gondos tanulmányozása 
lehetővé tette annak megállapítását, hogy 
a szatmári Kollégiumnak a kolozsvári, 
nagyenyedi, a debreceni és a sárospataki 
kollégiummal voltak a legszorosabb kap-
csolatai. Különösen Debrecenben folytat-
ták legtöbben Szatmárból tanulmányai-
kat. Ezek száma az első ötnegyed szá-
zadban 102, Sárospatakon 32, Kolozsvá-
ron 29, Nagyenyeden 14. A továbbtanu-
lók, akár honi, akár külföldi iskolákba 
kívántak is menni, egy-két évig falusi 
tanítóságot, rektorságot vállaltak, hogy a 
szükséges pénzt vagy legalábbis annak 
egy részét összegyűjtsék. 

A Kollégium törvényeiben jól kimutat-
ható a debreceni és a sárospataki hatás, 
de még a diák-önkormányzat is ehhez 
hasonló. „A diákviseletet 1624-ben a ké-
sőbbi I. Rákóczi György fejedelem állapí-
totta meg a váradi zsinat határozata alap-
ján: bokáig érő fekete köntös, fehér 
gombokkal kapcsolódott; ehhez járult a 
sárga szegélyes zöld alapú posztószűr, az 
ún. tóga; a diákoknak hosszú, henger 

alakú, nyestbőrből készült kunsüveget, 
ún. sinkót kellett viselniük; lábbelijük a 
csizma volt. 1774-ben helyettük a kalpa-
got és fekete palástot vezették be." 

A kezdeti korszakban átlagosan a tanu-
lók 47%-a Szatmár megyei és ez fele-fele 
arányban oszlott meg a megye és Szatmár 
város között. Az erdélyi megyékből több 
mint 8% származott, de jöttek a székely és a 
szász székekből is, ez utóbbiak mindig né-
metül írták be a nevüket. Erdélyen kívülről 
jött 38%, míg a törökhódoltságból 5% szár-
mazott. Ilyen nagy kohó volt ebben az idő-
ben egy iskola. 

A legrégibb korszak társadalmi össze-
tételét nem ismerjük, de a XIX. század 
első felében a felsőbb tagozatokban több 
a magasabb társadalmi osztályból szár-
mazó tanuló: az összes létszámnak mint-
egy harmada. A polgárok rétegét 29%, a 
papi családokat 22% képviseli. Földmű-
ves szülőktől származik a gyermekek 7%-
a, ezek nagyobb része is Szatmárból és 
Németiből származott. 

A helytörténetnek nagyon fontos része 
az iskolatörténet és ezt sehol máshol nem 
érzik annyira, mint ott ahol a magyarok 
kisebbségben élnek és a megmaradásuk 
legfontosabb záloga: az iskola és benne a 
magyar nyelv. Ezért foglalkozik Bura 
László is az iskolatörténettel, a helyne-
vekkel, a néprajz legkülönbözőbb ágaival 
és a nyelvhelyességgel, melyről külön 
egy kötetet jelentetett meg. Ez egyben 
mutatja azt is, hogy egy kisebbségben élő 
tudós kutatónak milyen sok irányban kell 
dolgoznia. 

Balassa Iván 

PAP MIKLÓS: 

Ami az irodalomtörténetből kimaradt 

A Notitia Hungáriáé díjjal kitüntetett 
Pap Miklós érdekes irodalmi vonatkozású 
könyvvel lepte meg olvasóit. A szerző 
eddig Tokaj és Hegyalja múltjával, a tör-
ténelmi borvidék kialakulásával, földrajzi 
adottságaival, a tájegység tárgyi és szel-
lemi életével foglalkozott. Több könyvé-
ben megírta a tokaji bor nemzetközi sike-
reit, elterjedését, s e világhírű nedű ha-
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misításait is. A szerző nemcsak a magyar 
borászati szakirodalomban tett szert hír-
névre, hanem Tokaji című könyvével is 
nagyobb sikert aratott: munkáját a Párizs-
ban székelő nemzetközi zsűri arany díjjal 
tüntette ki. 

Most megjelent könyvében említi, 
hogy helytörténeti és irodalomtörténeti 
kutatásai közben sok értékes, s közérdek-
lődésre számító adatra bukkant. Olyan 
adatok ezek, amelyek vagy teljesen isme-
retlenek, vagy alig ismertek, amit az élet-
rajzírók, lexikonok, irodalomtörténészek 
meg sem említenek. E megállapítás egyik 
legjobb példája a könyvben szereplő 
Balassi Bálint, akiről korábban kevésbé 
volt tudott, hogy két évig tartózkodott 
Tokajban. A szerző a tokaji vonatkozások 
mellett, más helyet pl. Debrecent is említi. 

Nemcsak a hazai, hanem az európai 
irodalomban is érdeklődésre tarthat szá-
mot a Lenau tokaji szerenádja című rész. 
Ebben a költőnek egy féltve őrzött tokaji 
emléke rejtőzik. A legértékesebb szere-
lem első jele ez. A három huszár sebes 
vágtatása, a fergeteges csárdai jelenet 
ihlette meg a férfivá serdült Lenaut Miska 
a Tiszánál és a Csárda című versének 
megírására. A ménes meghajtásának le-
írásában talán Petőfit előzi meg: 

Rohanva vágtat pár csikó, 
Kergetve vad Jutásra, 
Béresfiúknak - hajcihó! 
Süvít a karikása. 
Repül a föld a mén alatt 
Amint rohan patája, 
És félretol szelet, vihart, 
Nem hajtva zokszavára. 
A Csárda című versében a táncjelenetet 

így írja le: 

Mind frissek voltak és üdék-
Mind karcsú, ifjú lányok., 
Keringve könnyen, mint pihék. 
Az ifjak, - mind zsiványok. 

Tokaj, Lenau számára két évig tartó 
gyermekálom volt, letűnt tündérvilág. 
Elröppent a kis tokaji Terézke alakja, aki 
bizonyára sok vers ihletője volt. Nevét 
nem őrizte meg az irodalom, csak Lenau 

emlékszik meg róla életrajzában, nem kis 
nosztalgiával. így vall sógorához írott le-
velében: „Ifjúságom két legszebb évét 
töltöttem Tokajban, a legjobb borok, és a 
legszebb lányok hazájában." 

Pap Miklós a szűk értelemben vett iro-
dalomtörténet mellett foglalkozik olyan 
személyekkel is, mint pl. Szénffy Gusztáv 
dalgyűjtő és zeneszerző, vagy a néprajzi 
szempontból is érdeklődésre tartó Zem-
plényi Árpád, az utolsó sámán. 

A mű igen tanulságos, stílusa élveze-
tes. A hézagpótló munka az Országépítő 
Alapítvány támogatásával jelent meg. 
(Tokaj, 1995.) 

Dr. Szamosújvári Sándor 

VARGA DOMOKOS: 
Kies Kiskunság, szeretett Szentmiklós 

Varga Domokos kivételesen esti sétát 
engedélyez magának; elhagyja a műte-
remre emlékeztető könyvesházat, ahol 
álló nap írja fontos kézi- és tankönyveit. 
Kisétál a világukból, hagyja, hogy agyát 
és szívét átszellőztesse egy bizsergető 
fuvallat: a szülőföld, a gyerekkor képét, 
emlékét föl-föllebbentő szellő. Az emlék-
képek foszlányai vagy markáns vonalai 
számunkra is ismerősek a szerző korábbi 
tablóiról, de most előlépnek, és új, önálló 
körképpé formálódnak. 

Valahogy így képzeljük a Kiskunság-
ról, benne Szentmiklósról, a kiesnek állí-
tott tájról, a szeretettnek mondott városról 
szóló új könyv születését. 

A kis méretű és karcsú könyvecskét 
mégsem csak egyéni indíttatás hozta 
napvilágra. A Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, Kunszentmiklós város és a 
Baksay Gimnázium patinás könyvtáráért 
létrehozott alapítvány támogatta a megje-
lenését, hiszen Varga Domokos a tájegy-
ség népének lelkéből szól, ráadásul sok-
szor a közösség szavaival. És akikhez 
beszél vagy akikkel beszélget, az is a sa-
ját népe, mert jó író módjára ki-kisandít 
ugyan szélesebb körök felé, de a meg-
szólítottak egyértelműen a címbeliek. Ezt 
a cím formája is igazolja, ami egyszerre 
témajelölés és levélkezdet. 
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Az oldalakat szemügyre véve ismerte-
tést (Kiskun krónika) és vallomást (Egy 
hajdani kiskamasz vallomásai), függe-
léknek pedig korábbi írásos anyagok 
közlését, így forrásgyűjteményt is várha-
tunk tőlük {Régi pennák sercegésé). Nem 
lesz-e heterogén egy ilyen összeállítás? 
Talán az lenne, ha az író nem úgy ismer-
tetne, hogy az egyben titkok fátylának a 
föllebbentése, tehát beavatás, ami — kü-
lönösen ha szubjektív töltésű is - a tárgy-
hoz való sajátos kötődését mutatja. Val-
lomás ezért az első rész is, csak tárgyias 
anyaga a szeretet kifejeződésének. Felvé-
tel az objektív világról, amelyik kerete a 
benne forgó, de külön is megrajzolt 
szubjektívnak: makrokozmosz a mikro-
kozmosz elő- és hátterében. A kettőt kü-
lönben össze is békítik az Elöljáróban 
sorai, amelyekben a mindegyikhez köt-
hető kulcsszavak jelentős érzelmi töltetet 
hordoznak: szívesebben, szépet, szeretett, 
tiszteletadás, pátria, dajka, öröm. 

A Kiskun krónika nem kevesebbre 
vállalkozik, mint hogy az eddig napvilá-
got látott bemutatások mellett is nyújtson 
valódi többletet, mondjon még náluknál 
is igazabbat. 

Úgy tűnik, hogy ezt a merész célt el is 
éri, mégpedig epikus-leíró anyagaival, 
színes kavalkádot teremtő fabulás elő-
adásával (Farkasok, rókák), a két öreg 
„adatközlő" megszólaltatásával, emléke-
zetes alakításukkal, nyelvjárási szövegeik 
irigylésre méltó mennyiségével és szép-
ségével, a bennük élő madártávlatos ké-
pek közelrehozásával, élővé tételével. A 
Petőfi nyomában-nak egyenesen tan-
könyvben lenne a helye Illyés írása mel-
lett, hiszen még annál is testközelibbnek 
érezzük. Varga Domokos ihletett nép-
rajzosként festi a nép, népe életét: múltját, 
jelenét; de szakavatott történetíróként, 
krónikásként, irodalmárként, újságíró ripor-
terként is jegyzi, bemutatja, liírré teszi, val-
latja a történéseket, eseményeket vagy 
más mozzanatokat. Bemutatkozik mint 
erdész és mint környezetvédő is. Nem a 
szemlélődő, elméleti szakember szól 
hozzánk, hanem a javítani akaró gazda, a 
szaktanácsadó mérnök (Nemzet i Park). 

Az első fejezetet átszövi az Átokcsator-
na kérdésköre, ennek az életet alapjai-
ban átrendező lecsapoló és öntöző kaná-
lisnak a megépülte és léte. Elrontott és 
mindent megkeserítő mivolta. Úgy jelenik 
meg a panaszjegyzőkönywé lett írásban 
mint átok, e redendő bűn, minden baj 
gyökere és így a vád tárgya. Számunkra 
pedig mint nem szívderítő felfedezés, 
amit alig szépít a mai emberek már eny-
hül tebb ítélete. 

A második rész vallomásfüzére egy 
másfajta emlékállítás az íróban élő bál-
ványnak. Itt nyíltan beszél, nem áttétele-
sen. Ahol az epikum vagy más rajzolatok 
elfednék a vallomást, ott kibeszél a sorok 
közül, filozofál. A szösszenetes emlék-
morzsák, a múlt nevelő-éltető mozzanatai 
ha nem kiáltanak is föltétlen toll után, 
általuk mégis mi is ifjodunk, töltődünk. 
Sokszor találkozunk átizzó felületekkel, 
mint pl. amikor a Baksay Sándor reál-
gimnáziumról írva Kosztolányihoz fogha-
tóan bontogatja a tanárokat borító sebek 
kötéseit. 

Ennek a résznek köszönhetjük az 
egész könyv csúcsait. A Vallomás az élet 
érteimérőlés a Vallomás apámról szerke-
zetileg is a tetőpontot jelentik, de bennük 
sűrűsödnek a szerző legfőbb mondandói 
is. Az egyiket két szép, értelmes tüdőbe-
teg fiatal halálba hanyatló szerelmének a 
szemlélése fogalmaztatja meg: „...amíg 
élek és erőmnél vagyok, dolgom is van a 
világban. "A másikban Móriczra emlékez-
tetően írja ki magából az apával szemben 
elkövetett vétket és annak a szégyenét, 
hogy fiatalon, fiús lázadásában megtagad-
ta tőle a viszonzásul várt szívmeleget, a 
szeretetet. De beavat bennünket felnőtt-
kori álmába is, melyben a halott apa a 
saját melegével föloldozza a megszégye-
nült fiút, visszaadja neki a kezdeti felhőt-
len kapcsolat boldog érzését. Ilyen szitu-
ációt hitelt érdemlően papírra vetni csak 
teljes őszinteséggel és keresetlen stílus-
ban lehet. Esetünkben a távirati stílus kop-
panó mondatai ilyennek bizonyulnak. 

Varga Domokos a „hazulról elkerült, 
de soha el nem szakadt fiú" tiszteletadá-
sának tekinti mostani írását. Megalapozott 
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a várakozása, hogy mi is azt lássuk ben-
ne. Hazaszálló sóhajt, a hűség és szeretet 
könyvével. Csak így teljesülhet, hogy tu-
dósként úgy foglalkozik a szűkebb haza 
múlt- és jelenbeli dolgaival - olyan sokré-
tűen, akkora hozadékkal, ugyanakkor 
imponáló könnyedséggel - ahogyan te-
szi; szépíróként pedig úgy írja meg - hol 
balladásan, hol meg adomázva, hol törté-
nelmi esszébe oldva vagy éppen deáktü-
körbe csiszolva - a bölcsőhelyhez kötődő 
élményeit, ahogyan könyvében látjuk. 

Ábrahám Imre 

NÉMETH PÉTERNÉ: 

Pedagógusok az 1956-os 
forradalomban Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 

Az elmúlt fél évtizedben - a levéltárak 
megnyitásának eredményeként - örven-
detesen megnövekedett az 1956-tal fog-
lalkozó források, dokumentumok közzé-
tétele. E munkák között különleges fi-
gyelmet érdemel a Németh Péterné által 
összeállított gyűjtemény, mert sajátos 
szemszögből, az értelmiség egy szűkebb 
rétegének: a pedagógustársadalomnak a 
forradalom napjai alatt tanúsított magatar-
tásán keresztül érzékelteti az eseménye-
ket. Az összeállítás - azontúl, hogy bemu-
tatja a pedagógusok forradalomban ját-
szott szerepét - pontosan dokumentálja a 
velük szemben alkalmazott megtorlást is. 

A mű alapvetően két fejezetre osztható. 
Az elsőben a megyei (járási) tanácsi és 

pártszervek (művelődési illetve agitációs 
és propaganda osztályok) 1957-es kelte-
zésű jelentéseit olvashatjuk - egyebek 
mellett a hitoktatás helyzetéről, az MSz-
MP befolyásának alakulásáról, valamint a 
pedagógusokkal kapcsolatban fogana-
tosított intézkedésekről: a politikai (és 
néhol cinikusan szakmai) indokokkal 
alátámasztott elbocsájtásokról, fegyelmik-
ről, áthelyezésekről. A korabeli helyzetér-
tékelésre jellemző a megyei agitprop 
osztály 1957. június 23-áról keltezett je-
lentése, melyben megállapítják: „Az ok-
tóberi eseményekben való aktív részvétel 

az értelmiségnek csak egy kis százalékát 
érintette. A résztvevők egy része osztály-
idegen, származásánál és egyéb vélt sé-
relmeinél fogva érezte azt, hogy eljött a 
cselekvés ideje. (...) Egy másik részük -
és ez a jelentősebb része - főként falusi pe-
dagógusok, az októberi események előtti 
sajátos körülményeiknél fogva (begyűjtés, 
tsz-szervezés, hittantanítás, tanácstagság 
stb.) sodródtak bele az eseményekbe. 
(...) Az eseményekben aktívan részt vet-
tek túlnyomó többségben a helyzet fel 
nem ismeréséből, politikai tisztánlátás 
hiányából, eszmei zavarodottságból ke-
rültek az események sodrába. Néhányan 
a piúlt rendszer nacionalista, soviniszta 
neveléséből eredő beállítottság miatt ke-
rültek az ellenforradalom oldalára..." 

A terjedelmesebb második fejezet a 
forradalomban szerepet játszó pedagógu-
sok ügyében hozott bírósági ítéleteket és 
fegyelmi határozatokat közli - jegyzetek-
kel kiegészítve - , településenként cso-
portosítva a dokumentumokat. 

A gyűjteményből kirajzolódó sorok 
egy fájdalmas és kesení korszak emlékét 
idézik. A közzétett iratok meghurcoltatá-
sok és megaláztatások dokumentumai, 
melyek kitűnően ábrázolják a bosszú-
szomjas hatalom szándékát, amely el 
akart rettenteni, meg akart félemlíteni és 
példát akart statuálni. 

Úgy vélem, e kötet - miként azt Né-
meth Péterné is kívánta nemcsak kitű-
nő forrásanyag kutatók és laikusok szá-
mára, hanem „az iratokban szereplők, 
akár élők, akár csak leszármazottaik e 
munkát megkésett, de szükséges jóvátétel-
nek fogják tekinteni". (Nyíregyháza, 1994.) 

Oláh András 

LÁBADI KÁROLY: 

Kopács, a víz melletti falu1 

Az első világháború után megalakult 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területé-
hez csatolt baranyai Drávaszögnek egyik 

1 A budapesti Lítea Könyvszalonban el-
hangzott bemutató szerkesztett szöve-
ge. (Szerk.) 
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legrégibb, magyarok lakta községe, a 
Duna és a Dráva vízivilága által körülölelt 
faluja Kopács. A Drávaszög földje fontos 
szerepet játszott a magyar művelődés 
történetében. Őrzi ez a föld neves prédi-
kátorok, a hazai reformáció történetében 
oly jelentős hercegszöllősi kanonok em-
lékét, majd a török ellen harcoló vitéz 
Zrínyi Miklósnak és hadainak nyomát. 
Szülőföldje a hit igazságait és a lélek 
nyugalmát nagy lelkitusák árán is kereső 
Vörösmarti Mihálynak, a tudós református 
lelkipásztor Ács Gedeonnak - róla éppen 
nemrégiben írt könyvet Lábadi Károly - , s 
szülőhelye a budapesti Néprajzi Tanszék 
tudós professzorának, Tálasi Istvánnak. 

Hercegszöllős, Laskó, Vörösmart, Csú-
za, Pélmonostor, Kopács, Belye, Várdaróc 
és más településeknek neve nem min-
denki számára ismeretlen, jóllehet évti-
zedeken keresztül alig hallottunk róluk. A 
vidék népéletének kutatástörténete nem 
szegény. Erről könyvének első fejezeté-
ben Lábadi Károly is beszámol. De első-
sorban nem is néprajzkutatók foglalkoz-
tak legtöbbet ezzel a vidékkel, hanem 
történészek, társadalomtörténészek, mű-
velődéstörténészek, egyháztörténészek. 
Néprajzi kutatások jószerivel csak a múlt 
század második felétől fordultak figye-
lemmel e vidék felé, s a helyi kutatók is 
ettől az időtől kezdve jelentkeztek. Külön 
is érdemes megemlíteni, hogy 1941-ben, 
amikor ez a kistáj visszakerült Magyaror-
szághoz, egy kutatócsoport, amelynek 
Tálasi István is tagja volt, alapos gyűjtést 
végzett itt. Ebben a csoportban a néprajz-
kutató mellett sok más tudományág kép-
viselője is részt vett. Közöttük volt Katona 
Imre is, a jeles folklorista aki Lábadi Ká-
rollyal az 1970-es évektől kezdve több 
könyvet írt a Drávaszögről. A táj a magya-
rok mellett lakóhelye a későbbi jövevény 
telepes németeknek, horvátoknak és 
szerbeknek is. 

Ez a táj, ez a falu - Kopács - volt az 
otthona Lábadi Károlynak és családjának 
évtizedeken keresztül. Ezt sajnos múlt 
időben kel! már mondanunk. Ezt a falut, s 
vidékét kutatta Lábadi Károly hosszú 
éveken keresztül. Munkája mozaikjából 

állt össze Kopács népéletének és hagyo-
mányos paraszti kultúrájának monográfiá-
ja. Ez a kép lehet, hogy mozaikszerű, s a 
jelenségek határai hol elmosódottabbak, 
hol élesebb, tisztább képet adnak. Egy-
mást mégis felerősítve megrajzolják a falu 
életének teljes képét. 

E munka születését végigkísérhettem. 
Lábadi Károly számára az írás és a kutatás 
- úgy tűnt nekem - az értelmes, céltuda-
tos munka lehetőségét is jelentette a me-
nekülés, a kényszerű száműzetés idején. 
Lábadi Károlynak nem ez az első könyve 
Kopácsról. Nagy érdeklődéssel olvastuk 
évekkel ezelőtt is már a vízivilágot bemu-
tató munkáját, a történeti és az élő nép-
költészetről Katona Imrével együtt ki-
adott gyűjteményeit, s sok-sok egyéb ta-
nulmányát, amelyek a falu, a táj történe-
tét, népéletének sok más fejezetét dol-
gozták fel. S mindezt mintegy családi 
vállalkozásban végezte, hiszen felesége, 
Lábadiné Kedves Klára is szakavatott ku-
tatója a vidék népéletének és művelődés-
történetének. 

Lábadi Károly könyve mutatja, hogy 
még a magyar néprajzi fényképezés korai 
történetének néhány fejezete is ehhez az 
elszakított baranyai tájhoz kapcsolódik. 
Az évszázados fényképek forrásértéke 
nagyon nagy, s nagyon szemléletesek a 
kötet rajzai is. 

Amikor megkaptam Lábadi Károly 
könyvét, dedikációját mély megrendülés-
sel, nagy megdöbbenéssel olvastam. Egy 
atlantiszi világról szóló tudósításként 
ajánlotta nekem írását. 

Ismerjük az elsüllyedt Atlantisz törté-
netét, amely a rég elveszett hannonikus, 
a szép világot jelentette, amelyről a régi 
görögöknek is csak vágyálmaik voltak. 
Az a világ menthetetlenül elveszett. A 
Drávaszög Atlantisza, egy darab magyar 
szülőföld most süllyed. A táj református 
templomairól szófó könyvében azt írja 
Lábadi Károly: „...mi vár még a természe-
tes úton is olvadó magyarságra? Meríthet-
e életerőt múltjából, mint már annyiszor 
tette? Egyharmadának, amelyet szétszórt 
a háború, a félelem, szíve lesz erősebb 
vagy életösztöne, amikor a visszatérésről 
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kell határoznia? Vagy a szétszóródás sorsa 
vár rá?" 

Szinte megválaszolhatatlan kérdések 
ezek. Biztató hír kevés, szomorú annál 
több jön a Drávaszögből. E közegben 
felerősödik minden vigasztaló szó, min-
den vigasztaló hír. Katona Imrétől hallot-
tam a minap: Lábadi Károly könyvének 
egy példánya valamilyen úton eljutott 
Kopácsra. Az emberek kézről kézre ad-
ják, olvassák és - vigyázzák. És ez lehet a 
vigasztaló hír. Az elsüllyedt, vagy süllye-
dő drávaszögi Atlantisznak éppen ebbe a 
könyvbe foglalt múltja, közelmúltja és 
bemutatott paraszti kultúrája lehet az a 
vízből kiemelkedő sziklaalap, amelyen a 
közösség megvetheti lábát, s amelyre 
alapozva újra indíthatja életét, újra épít-
heti szülőhelyét, hazáját egy békésebb 
világban. Vagy Lábadi Károly hasonlatá-
val élve - ez a könyv lehet az a földbe 
szúrt száraz marázsakaró, amely a közös-
ség életerejét magába szívja és terebélyes 
fává zöldül a Kopácsi rétben. Adja Isten, 
hogy úgy legyen! 

Barna Gábor 

DEMETER Z. MÁRIA (szerk.) 

„Egy igaz történet, részletekben.. ." 

A kötet a cigány-magyar együttélés 
kérdéseit veti föl, tárja a közgondolkodás 
elé, mégpedig ezen együttélés pozitív, a 
kölcsönös megbecsülés, rokonszenv, a 
harmonikus kapcsolatok példáit állítja a 
figyelem homlokterébe. A bővülő és egy-
re gazdagodó ciganológiai/ romológiai 
irodalom sajátos műfajú terméke, amely 
cigányokról és magyarokról szól, úgy, 
ahogyan cigányok és magyarok írtak a 
kőbányai önkormányzat által meghirde-
tett pályázatra, közös sorsukról, kapcsola-
taikról, olyan személyes élményeikről, 
amelyek közelebb hozták őket egymás-
hoz, lélekben összekötötték őket. A ci-
gány és a magyar kultúra összefogásának, 
s a cigány és a magyar kisebbségek sors-
közösségének mélyebb példái ezek az 
írások. „A nehéz sors egybekovácsolta 
őket" - írja egyik szerzője. Vallomások 
ezek, amelyek értelemhez és érzelemhez 

egyaránt szólnak, anélkül, hogy romanti-
kusan szépítenék a valóságot. Sőt, néme-
lyikből kilátástalanság, szomorúság árad, 
a jelen gondjainak, a jövő feladatainak 
tárgyilagos ábrázolása közben; az örök-
lődő sorsokból kitörni akaró, elesett em-
berek erőfeszítése, a lehetséges kapasz-
kodók, kiutak - mint munkalehetőség, 
tanulás, akár hitbéli megtérés keresése 
közben. 

Élmények megírására ösztönöztek a 
kötet alapanyagát jelentő pályázatok, s 
mint egyik pályázó megfogalmazta: 
„számtalan sok élménye volt." Az ábrázolt 
kapcsolatok alaphangja hiteles: csak miu-
tán „a kezdeti bizalmatlanság feloldó-
dott", érezték igazán, hogy „egy családot 
jelentenek". 

A társadalomlélektani szakirodalom-
ból, akárcsak saját mindennapi - s külö-
nösen a régióbeli - tapasztalatainkból 
tudjuk: a népcsoportok együttélésének 
különböző szintjei, fokozatai vannak, 
amelyek a kölcsönös bizalmatlanságtól az 
elkülönülésig, a közömbösségtől a kire-
kesztésig vezethetnek; az ellenérzések 
pedig ellentétekhez, idegenkedéshez, 
konfliktusokhoz. E válogatott írások -
gyakran kiforratlan eszközökkel, egysze-
rű vonalvezetéssel, máskor ízes, gördülé-
kenyen megírt történetekben - embersze-
retetet sugároznak. Egyedi mindennapi 
esetek révén rávilágítanak arra, melyik a 
járható út az egymás megbecsüléséig, 
szeretetéig. Személyes tapasztalatokon 
keresztül meggyőzően érzékeltetik a so-
kat - de talán nem eleget - hallott általá-
nosságot, hogy e kapcsolatok kedvező 
alakulása mindenkor igen' érzékeny ma-
gatartást, toleranciát, befogadókészséget, 
nyitottságot és önmérsékletet is kíván 
meg a többség és a kisebbség részéről 
egyaránt. 

Ezen írásokból elemzők számára jól 
kiszűrhető tanulságok, jól látható model-
lek, kommunikációs sémák érződnek, 
tükrözik azt, hogy különböző konkrét 
történeti, társadalmi, területi, települési 
viszonyok közepette miként működnek a 
mindennapi életben a pozitív kapcsola-
tok e két népcsoport között. Hogy miként 
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működik az együttélés ott, ahol a (helyi) 
társadalom kapaszkodót kínál a cigá-
nyoknak. Ott, ahol megtalálja helyét akár 
a szűk helyi munkaerőpiacon. A kölcsö-
nösségek hálózatában. Ahol lakókörnye-
zetében a társadalom megbecsült tagja. 
Ahol működik a kölcsönös egymásra-
utaltság. Egymás elvárásait tiszteletben 
tartják. Ahol „talajt talál és talpra áll" az 
elesett. A többség és a kisebbség közötti 
bizalom erősítése többek között a merev 
elválasztófalak bontásának a kérdése, s a 
falat - tudjuk - két oldalról kell bontani. 
Ez egyik érzékletes tanulsága az itt egy-
begyűjtött írásoknak. 

Az Európa Tanács 1994. decemberé-
ben meghirdetett kampánya sajátos ak-
tualitást ad e kötetnek (amely az 1993 
őszén meghirdetett és 1994 júniusában 
lezárult pályázatoknak a terméke). E 
kampány is a tolerancia pozitív példáinak 
felmutatását szorgalmazza, a rasszizmus, 
intolerancia, antiszemitizmus és idegen-
gyűlölet ellen. A meghúzódó alapprob-
lémák tudatosítása - oktatás, gyermekvé-
delem, hagyományőrzés, foglalkoztatás, 
előítéletesség terén - , eszközrendszerek 
illetve eszköztelenség felvázolása nem 
csupán a kerületi (vagy tágabb), kisebb-
ségi és többségi olvasóhoz szól, hanem 
szakemberek, s elsősorban természetesen 
az önkormányzatok tevékenységét is hi-
vatott támogatni. 

Miközben a könyv több tudományág 
számára - népismeret, neveléstudomány, 
művelődéstörténet, helytörténet, szocio-
lógia — jelent hozamot, reményeink sze-
rint konkrét vagy akár kevésbé kézzel-
fogható tudati, társadalmi hatása is ter-
mékenyen megmutatkozhat. A kötetet 
Székely András Bertalannak a magyaror-
szági és a régióbeli cigányság helyzetét 
e lemző Utószava zárja. (Budapest. Kőbá-
nyai Önkormányzat, 1994.) 

M.Z.D. 

DOMBÓVÁRI JÁNOS: 

Pusztafedémestől Tállyáig 

Mozart kortársára, Lavotta János zene-
szerzőre, hegedűvirtuózra, színházi kar-

mesterre és házitanítóra emlékezünk 
születésének 230. évfordulója alkalmá-
ból. A sátoraljaújhelyi Lavotta Alapítvány, 
valamint a Lavotta Művészeti Iskola ün-
nepi rendezvénysorozatának keretén 
belül. Dombóvári János, mélyhegedű -
történelem - ének szakos tanár, a Művé-
szeti Iskola igazgatója, ötéves forráskuta-
tó munkájának összegzéseként monográ-
fiát jelentetett meg a miskolci Szent 
Maximilian Kiadónál Pusztafedémestől 
Tállyáig címmel. 

Dombóvárinak, a saját bevallása sze-
rint - mint azt a könyv utószavából meg-
tudjuk - megfigyeléseivel, következteté-
seivel nem állt szándékában beavatkozni 
a zenetudomány dolgaiba. Hála Istennek 
ezt mégis megtette: a most megjelent élet 
- és korrajz alapos és kiváló munka: ze-
netudományi hiányt pótol. 

A könyv bevezető fejezete korrajz. A 
XVIII. századi Európa történelmi hátteré-
nek felvázolása, a felvilágosodás eszméi-
nek magyarországi hatása, a magyar 
nyelv diadala a politikai életben, az iro-
dalmi és zenei élet új, egyetemes, nem-
zeti programja, a nemzeti felemelkedés 
eszményének összetartó ereje, a magyar-
ság jelképeinek fontossága és hangsúlyo-
zása mind-mind segítségünkre van ab-
ban, hogy Lavotta munkásságát megért-
sük és a magyar zenetörténetben helyét 
kijelölhessük. 

A Magyarországon élő, a különféle 
nemesi rezidenciákon működő, vagy 
egyházi szolgálatban álló, javarészt ide-
gen származású vagy műveltségű hang-
szeresek, énekesek, zeneszerzők, kar-
mesterek, virtuózok, zenetanárok, hang-
szerkészítők „tagjai akarnak lenni annak a 
kulturális közegnek, mely körülveszi 
őket, s melynek földrajzi területén mű-
ködnek". A haza is befogadja mindazo-
kat, akik a nemzeti törekvéseket magu-
kévá teszik. Zenéjüket, a katonai tobor-
zások jellegzetes kísérőjeként megjelenő 
verbunkost is át-meg átitatja a nemzeti 
büszkeség szelleme. A „nemes magyar" 
táncok hallatára - ahogy Csokonai 
Dorottyájában írja - „minden magyar szí-
vek azonnal buzdulnak, ősi természetes 
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lángjaitól gyúlnak". Az új stílus formai, 
ritmikai, dallami, hangnemi, harmóniai és 
előadásmódbeli sajátosságai meghódítják 
mind a kamarazene, mind a zongora- és 
dalirodalom, a színpad és a ciklikus mű-
vek világát. A nemzeti öntudat hangját 
minden társadalmi réteg magáénak érzi. 

A hazafias lelkesedést szító korai ver-
bunkosok első szerzői és terjesztői között 
ott találjuk Lavotta Jánost, Csermák An-
talt, Bihari Jánost, Ruzitska Ignácot, va-
lamint Ruzitska Józsefet. Teremtő fantá-
ziájuk által a zenei anyag oly sokrétűen 
gazdagodik mind formailag, mind dal-
lamilag, hogy a magyar nemzeti romanti-
ka nyelvének alapjává válik. Ez hat a 
csárdás, majd a népies műdal irodalmára, 
Rózsavölgyi,' Egressy, Barthay, Thern és 
Szerdahelyi nemzedékére, e nyelven szól 
a nyugati formavilágot felhasználván a 
nemzet legfőbb gondjairól Erkel Ferenc, 
Mosonyi Mihály és Liszt Ferenc, megte-
remtvén vele a nagyvilágban is ismert 
magyar romantikus zeneirodalmat. 

Lavotta életútját — a felvidéki puszta-
fedémesi bölcsőtől a zempléni tállyai sírig 
- feltérképezni szinte lehetetlenség. 
Dombóvári - a rendelkezésre álló adatok 
alapján - sorba szedi e hányatott élet 
főbb állomásait. A Magyarország északi 
részére telepített, székely és besenyő 
eredetű izsépfalvi és keveházi Lavotta 
család mintegy hét évszázados történeté-
re vonatkozó adatok első közlésnek 
számítanak. A hajdani királykoronázások 
színhelyén, Pozsonyban kezdi meg zenei, 
majd jogi tanulmányait az ifjú Lavotta. 
Majd a lüktető zenei életű közeli világvá 
rosba, Bécsbe kerül, ahol rövidesen ki-
tűnik virtuóz hegedűjátékával, zeneelmé-
letet és zeneszerzést tanul, és minden 
valószínűség szerint hallja Haydn, Mo-
zart, Salieri, Gluck és az ekkor még fiatal 
Beethoven zeneéjét. Elképzelhető, hogy 
a „Pompakedvelő" Esterházy Miklós 
kismartoni zenekarába szeretne bejutni -
melynek élén ekkor I laydn állt - , s ezért 
tölt hosszú hónapokat Fraknón, 
Sopronbánfalván, majd Sopronban. Pest-
re kerülvén jogtanulmányai mellett kom-
ponál, valamint nagy sikerű koncerteket 

ad - így nevét a honi hangversenyélet 
megteremtői között tarthatjuk számon. 
Jogi tanulmányait sikeresen befejezvén a 
kőszegi Helytartótanácsnál kancellista. 
Majd ismét Pestre kerülvén a művészetet 
kedvelő és pártoló gróf Zichy Károly bíz-
za meg fiainak zenei nevelésével. Az ek-
kor alakuló magyar zenés színjátszásban 
irányító szerepet játszik. Pozsonyban, 
Győrben hangversenyezik, a hevesi Pap-
szász család gyermekeit oktatja zenére, 
majd a kolozsvári színtársulatnál vezé-
nyel, betanít, hangszerel, komponál, irá-
nyít. Hirtelen haragja, szenvedélyes ter-
mészete folytán búcsút mond a kötött 
életfomiának és - mint Bihari és Csermák 
- a művelt, szellemes, irodalmat és zenét 
egyaránt kedvelő nemes magyar urak 
vendégszeretetét élvezi. Hegedű és zon-
goraórákat ad, hangversenyeken játszik, s 
darabjaival elragadtatja hallgatóit. A szín-
házzal is ismét kapcsolatba kerül 
Losoncon, majd kalandos élete vége felé 
kottaárus Debrecenben. Az országszerte 
ismert verbunkosszerző és hegedűvirtuóz 
Csokonai, Kölcsey és Kazinczy nagyrabe-
csülését is kivívja. Nagy betegen tölti öt-
venhatodik születésnapját. Egy hónap 
múlva éri a halál a hegyaljai Tállyán. 

A monográfia áttekinti Lavotta művei-
nek építkezési elveit s rámutat arra, hogy 
a könnyed, lágy, a külső hatásokra is 
készségesen reagáló egyéniség méltán 
sorolható a verbunkos hőskorának elő-
remutató újítói közé. Gondosan letisztá-
zott és rendszerezett szerzeményeiben a 
verbunkos tisztán zenei jellegű és elvű 
formafejlődésen megy át. Műveinek leg-
gyakrabban játszott része „vért pezsdítő 
magyar muzsika", de megtalálhatjuk 
köztük a korabeli nemesi bálok, mulatsá-
gok repertoárjának Európa-szerte kedvelt 
táncait: a polonézt, a menüettet, a 
lándlert és a kontratáncot is. 

Az életrajz segít eligazodni a Lavotta-
hagyaték fellelhető darabjai között. 
Dombóvári - Pál Katalin és Domokos 
Mária kutatásait is felhasználva - ismerteti 
a művek kéziratos forrásait, valamint a 
nyomtatásban is megjelent kompozíció-
kat. (Kár, hogy a vokális művek kezdőso-
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rait nem idézi, hisz jó lenne tudni, hogy 
az ismertebb műdalok közül melyik La-
votta-szerzemény.) Felveti a vegyes tar-
talmú gyűjtemények forrásértékének bi-
zonytalanságát is. 

Mivel a verbunkos előadói stílusában a 
rögtönzésnek döntő szerepe van, Domb-
óvári nem zárja ki annak a valószínűsé-
gét, hogy Lavotta műveit e lőbb hegedűn 
szólaltatta meg s csak később jegyezte le 
őket. Munkásságában az előadóművészet 
és a zeneszerzés elválaszthatatlanul ösz-
szefonódik. Hegedűjátékának virtuóz 
jellege a verbunkosmuzsika előadói stílu-
sából adódik, melyben a hegedülés 
módjának körülményeinek, sőt magának 
a hangszernek is sajátos helye, szerepe 
van. A műveiben található díszítések, fu-
tamszerű harmóniai felbontások, pizzi-
catók, akkordok, kettősforgások, kaden-
ciák mind-mind arra utalnak, hogy tech-
nikailag sok mindent tudott hangszerén. 
A kortársak leírásaiból megtudhatjuk azt 
is, hogy a könnyed hangszerkezelés 
mély, szenvedélyes előadásmóddal, ér-
zékien szép hegedűhanggal párosult. 

Mivel a verbunkoszene első megszólal-
tatói, terjesztői a cigánybandák voltak, 
néhány külföldi zeneszerző arra követ-
keztetett, hogy a magyar zene megterem-
tői és előadói a cigányok. Ebből a feltéte-
lezésből adódik Liszt tévedése is. Pedig a 
cigánymuzsikus - bármely országban 
éljen is - az ottani nemzeti zenét és elő-
adásmódot reprodukálja. A magyar ci-
gányzenész igazi magyar muzsikussá, a 
nemzeti hegedűstílus kialakítójának ré-
szesévé vált. 

A Budán összeülő országgyűlés alkal-
mára - Kazinczy kezdeményezésére -
rendezett színi előadáson „arany paszo-
mánttal ékesített nemzeti ruhába" öltözött 
cigányzenészek magyar táncnótákkal, a-
zaz a verbunkossal ellensúlyozták a né-
met Singspiel előadásait. 

A szerző külön fejezetet szentel 
Lavotta és a színház címmel, nehezen 
kialakuló, küzdelmes sorsú nemzeti 
színjátékunk hőskorának. A magyar nyelv 
védelmét, ápolását és fejlesztését célul 
kitűző színjátszás bölcsőjénél ott találjuk 

Lavottát is. A pest-budai Nemzeti Játszó 
Társaságnak három hónapon át zenei 
igazgatója, karmestere. A későbbiekben 
is jó kapcsolatban áll velük, felvonáskö-
zökben fellép, kisebb szerzeményei is 
műsorra kerülnek. A belpolitikai esemé-
nyek - Martinovics kivégzése, Kazin-
czyék letartóztatása - a színházi életre is 
árnyat vetnek. A mecenatúra meggyöngü-
lésével a társulat nem kerülhette el a fel-
oszlatást. 

Kolozsvárott, az „anyanyelv ékesítésé-
re, az erkölcsök formálására" megalakult 
az „Erdély Nemes Magyar Jádzó Társa-
ság", melynek nehéz sorsát Dombóvári 
korabeli dokumentumokból származó 
idézetekkel érzékelteti. Figyelmet ébresz-
tő részleteket tár föl a fennmaradásért 
küzdő színjátszók életéből. A társulat 
munkája 1802-ben kapcsolódik be 
Lavotta. Karmestersége idején négy új 
darabot mutattak be. Megválván Kolozs-
vártól, nem szakad el végleg a színházi 
élettől, mint ahogy arra a szerző már az 
életrajzi fejezetben is utal. 

A könyv befejező része Lavotta emlé-
kével foglalkozik. Művészete századunk 
zeneszerzőit is megihlette. Hubay Jenő 
1906-ban operát ír róla, Farkas Ferenc 
több műfajban is hódol emlékének. 
Dombóvári kiemeli az 1920. július 18-i 
országos ünnepséget, melyet Tállya köz-
ségben rendeztek meg a zeneszerző halá-
lának centenáriumán. Ez a megemléke-
zés az író szerint igen nagy jelentőségű, 
bizonyítja a magyarság élniakarását, hi-
szen mindössze hat héttel vagyunk az 
ország területének kétharmadát elcsatoló 
trianoni békediktátum után." 

Tállya igen megbecsüli nagy fiát. 1922-
ben „hármas szobrot" állít azoknak, akik 
a község előmeneteléért sokat tettek: 
Bernáth Bélának a hegyaljai szőlők újá-
teremtőjének, Lavotta Jánosnak a „ma-
gyar Orpheus"-nak és Zemplényi Imrey 
Árpádnak, a „turáni dalok" költőjének. 

1989-ben a sátoraljaújhelyi zeneiskola 
felveszi Lavotta János nevét - majd 
ugyanez év májusában ünnepi keretek 
közt felavatja Lavotta domborművét, 
melyet Lavotha Géza szobrászművész» 
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alkotott. 1990-ben létesül a Lavotta-alapít-
vány. Dombóvári ismerteti az alapítvány 
terveit - melyek közül a legfontosabb az 
1994 nyarára tervezett országos ünnepség 
előkészítése, mely a zeneszerző születé-
sének 230. évfordulójáról hivatott méltó 
keretek közt megemlékezni. 

A könyv szép és értékes kép- és doku-
mentummelléklettel zárul, melyet Szigeti 
Sándor készített. A jó ízlésre valló borítóterv 
és kalligráfia Csótó László munkája. 

Radics Éva 

Mesél a szegvári határ 

Örömmel vettük kézbe Mezőkövesden 
a honismereti kiadványok szerkesztői 
1994. évi -tanácskozásának Kázsmárki 
Füzetek 111. számát, amely nem más, mint 

1 az első Lakóhelyismereti munkáltató 
könyv, mely azzal a nem titkolt szándék-
kal készült, hogy a gyerekek tudomá-
nyos alapon ismerhessék meg lakóhe-
lyük, Kázsmárk történetét, népességét, 
területi, földrajzi adottságait és a község 
környezeti helyzetét." 

Külön örvendetes, hogy a kázsmárki 
munkáltató könyv megjelenését újak köve-
tik. A Mesél a szegvári határ - helytörténeti 
olvasókönyv a Csongrád megyei Szegvár 
nagyközségben a szegvári általános iskolá-
sok számára című, 1993-ban megjelent se-
gédkönyv ugyanazt a célt szolgálja. A kötet 
első része, a Bevezetés Szegvár község 
helytörténetébe (4. osztály) három téma-
kört és tizenegy foglalkozást tartalmaz. 
Az idővonalak használata, élettörténetek 
elmondása, leírása; Szegvár község föld-
rajza; Szegvár helye a megyében, státusza 
a közigazgatásban. 

A második rész a Mesél a szegvári ha-
tár címet viseli, s tizenegy „mesé"-ben 
mondja el, írja le a község történetét, a 
feltárt régészeti kutatások (a Körös-
kultúra nyomai, emberének élete, a Sar-
lós Isten kora) vázolásával kezdve a falu 
történetén át, nagyjából a második világ-
háborúval bezárólag. E nagy fejezet má-
sodik része áthajlik a néprajzi, népművé-
szeti, kézműipari stb. gyűjtések bemuta-
tásába. Az olvasmányok után található 

Jegyzetek egy-egy szakkifejezés fogalom-
meghatározását tartalmazzák. Három la-
pon a község bibliográfiája található, amit 
két helyi elbeszélés zár. A befejező rész 
nem más, mint fénymásolatok a falu 
múltjáról, jelenéről. A csatolt térképek a 
tanulók eligazodását segítik. 

Remek kiadványról szóltam, gratuláció 
illeti meg érte Kovács Lajos tanárt, a szeg-
vári falumúzeum igazgatóját és mindazokat, 
akik segítségére voltak. 

Vecsernyés János 

Megmentett görög könyvek 

A kecskeméti katona József Múzeum 
évtizedeken át őrizte azt a 29 db. görög 
nyelvű, bőrkötéses könyvet, amelyek 
egykor a Kecskeméti ortodox Egyházköz-
ség tulajdonában voltak. Ezeket háborít 
utáni években sokáig elhagyottan és gaz-
dátlanul álló kecskeméti görögkeleti 
templomból értékeit mentő, jószándékú 
emberek helyezték biztonságba. 

A múzeum történeti gyűjteményében 
mostanáig gondosan vigyáztak a letétként 
ottmaradt anyagra. Az értékes könyvek kö-
zött egyháztörténeti, liturgiái és filozófiai 
művek, énekeskönyvek, nyelvkönyvek és 
fiataloknak szóló erkölcsi tanítások is talál-
hatók. A legkorábbi kötetek 1689-ben, Ve-
lencében jelentek meg, a későbbiek közül 
többet az 1800-as évek elején, Bécsben ad-
ták ki. A múzeum a közelmúltban - szakér-
tői vizsgálat és azonosítás után - átadta a 
könyveket a Kecskeméti Görög Kulturális 
Központ keretén belül működő egyháztör-
téneti gyűjteménynek. így e muzeális értékű 
könyvek visszakerültek eredeti helyükre, és 
szakéretők - elsősorban Horeltosz Kristóf 
lelkész és gyűjteményvezető - segítségével 
bocsáthatók a kutatók rendelkezésére. 

Amint az átadási-átvételi megállapo-
dásban is rögzítették: „A könyvek vissza-
juttatásával a múzeum szeretné elősegí-
teni a magyarországi görögség kulturális 
hagyatékának összegyűjtését, továbbá a 
két intézmény közötti együttműködést 
Kecskemét múltjának kutatásában és 
közkinccsé tételében." 

Székelyné Körösi Ilona 

119 


