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Miklós Péter történész-muzeológus, teológus tanulmánykötetéből a 2000 
és 2014 között megjelent munkáiból kapunk válogatást. Ezek a tanulmá-
nyok egy kivitelével már megjelentek a Belvedere Meridionale, az Egyház-
történeti Szemle, a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok és az Acta Universi-
tas Scientarum Szegediensis – Acta Historica című folyóiratokban, illetve 
más tanulmánykötetekben. A Kálmány Lajos csanádpalotai évei önálló 
kiadványaként jelent meg a Makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzet-
sorozatában. Az elsőként ebben a gyűjteményben napvilágot látott A Kecs-
keméti Lapok története (1868–1956) azóta külön kötetben is megjelent, s 
erről a témáról már számos publikációja jelent meg a szerzőnek korábban. 

A kötet tanulmányait kronologikus rendben olvashatjuk, nem megje-
lenésük sorrendjében. A tizennyolcadik század első felétől a huszadik szá-
zad végéig az egyes tanulmányok a múlt más-más szeletét mutatják meg. 
Stanislavich Miklós csanádi püspök munkásságán keresztül a magyaror-
szági katolikus bolgárokat ismerhetjük meg, valamint azokat az egyház-
szervezési problémákat, amelyekkel a török idők után kellett szembenéznie 
a magyar katolicizmusnak. Dessewffy Sándor csanádi püspök szereplése az 
1894/95. évi egyházpolitikai vitákban már a politikai katolicizmus egyik 
első megjelenése – derül ki Miklós Péter könyvéből. A Konfliktus és szoli-
daritás című fejezet Horthy Miklós, a református kormányzó és a katolikus 
egyház viszonyát mutatja be a két világháború között. A Gróf Apponyi 
Albert halálának politikai visszhangja című tanulmány egy magyar katoli-
kus politikus (halálakor, 1933-ban a magyar politikai elit „nagyöregje”, a 
magyar parlament „büszkesége”) életműve első hivatalos politikai értékelé-
sének a dokumentumait adja közre: a részvéttáviratokat, amelyeket a Ma-
gyar Hírlap és a Nemzeti Újság is közölt. 

A tanulmánykötet fő koncepciójától – hogy elsősorban egyháztörténeti 
írásokat találunk benne – eltér a Kecskeméti Lapok című orgánum történe-
te, hiszen egy városi újság közel egy évszázados történetével és cikkeinek 
tematikájával ismerkedhetünk meg. Ez a tanulmány ugyanakkor a kötet 
leghosszabb tanulmányaként (csaknem száz oldal) nemcsak több korszakot 
ölel fel, hanem többféle világra is ablakot nyit. A helyi politikai küzdelmek 
mellett a város gazdasági életéről, a rendőrségi ügyekről, a népszámlálás-
ról, a színházról, a választásokról, a jeles évfordulókról stb. számol be. 
Ezzel Kecskemét történetének és művelődéstörténetének is keresztmet-
szetét adja. Kiemelendő érdeme, hogy a szerző nem veszett el a részletek-
ben és az újsághírekben, hirdetésekben, s hogy szabatos megfogalmazásá-
val, érdekes idézeteivel mutatja be a Kecskeméti Lapok nyolcvanhárom 
évét és az 1956-os forradalom alatt megjelent néhány számát. 

A könyv tanulmányai közül egyéni életutakat mutat be – a püspökélet-
rajzok mellett – a Költő, szótáríró, szabadságharcos. Nátly József és a 
Kálmány Lajos csanádpalotai évei című egység. Ezek a tanulmányok a 
néprajztudomány világába is elkalauzolnak bennünket és közvetlenül kap-
csolhatók a könyv kiadójához, a szegedi Bálint Sándor Szellemi Örökségé-
ért Alapítványhoz. Az alapítvány az elmúlt négy évben hét könyvet jelente-
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tett meg, többek között a Kereszténység, demokrácia, európai szellemiség; 
Írások Bálint Sándorról és A szegedi nagytájtól az egységesülő Európáig 
címűeket. Miklós Péter munkái közül a Hit és hagyomány. Fejezetek a 
katolikus egyházi év hagyományvilágából és a II. Rákóczi Ferenc alakja a 
délvidéki néphagyományban című köteteket szintén ez a civil szervezet 
jelentette meg. 

Az említett néprajzi, politikai és egyháztörténeti tanulmányok mellett a 
kötet utolsó tanulmánya Miklós Péter saját alma materéről, a szegedi pia-
rista gimnáziumról szól. A piarista oktatás szegedi újraindulásáról (1991–
1999) című tanulmány, bár két évszázaddal későbbi problémákról szól, 
mint a könyv első írása, mégis – igaz, a (közel)múlt egy másik világában – 
szintén a katolikus intézményrendszer újrakezdésének nehézségeiről tudó-
sít: ezúttal egy iskola történetén keresztül. Ebben az esetben a korabeli 
sajtóanyagok mellett már az elő tanúkat is meg lehetett szólaltatni. Az 
iskola és templom építésével kapcsolatban idézi Jelenits István egykori 
piarista tartományfőnököt, aki a következőképpen fogalmazott: „Az épüle-
tet nagyon fontosnak tartottam, azt gondoltam róla, hogy tükröznie kell a 
rend folytonosságát éppúgy, mint a Szegedhez való hűségünket.” 

Az emlékezés világai című kötet nem pusztán keresztmetszetét adja 
Miklós Péter munkásságának, hanem történészi ars poeticája, a források-
hoz való hűsége is kiolvasható belőle, s a szülőföld szeretete mellett Szeged 
és Magyarország történetének jobb, értőbb megismerésének és megismer-
tetésének vágya. 

(ism.: Fábián Borbála) 
 


