
átalakulásuk is: kaszinókká, hogy a szélesebb 
rétegekkel szemben elkülönülő úri társada
lom bevett szórakozóhelyeivé váljanak. Tör
ténetük így a kulturális szerepvállalástól az 
olcsó szórakoztatásig jól szemlélteti a magyar 
polgárosodás megtett útját. Ez teheti fontossá 
a velük való foglalkozást a helyi szemponto
kon túl is. 

De nem érdektelen működésük vizsgálata 
irodalomtörténeti szempontból sem. Hiszen 
tevékenységük jó része éppen az irodalom 
területére esett. Jelentős költőink, iróink helyi 
hagyományainak, emlékeinek ápolásáról, meg
őrzéséről elsőnek a szóban forgó körök, egye
sületek gondoskodtak. Az általuk rendezett 
emlékünnepségek pedig nem egy ízben váltak 
országos irodalmi eseménnyé. De túl a hagyo
mányőrzés funkcióján, egy-egy város, táj ön
álló irodalmának, íróinak, költőinek is leg
többször központjává lettek. Mindez áll a 
székesfehérvári Vörösmarty Kör történetére is. 

Csongor Rózsa füzete már azért is számot 
tarthat az érdeklődésre, mert az említett 
körök közül nemcsak a legjelentősebbek, ha
nem — belső fejlődés tekintetében — a 
legtipikusabbak egyikének rajzát adja. A 
Vörösmarty Kör megalakulásától, 1867-től a 
második világháború idején történt meg
szűnéséig lépésről lépésre tette meg a hasonló 
intézmények fentebb vázolt útját. Induláskor 
még Vörösmarty szellemének ápolása mellett 
a közműveltség fejlesztését, a szaktudományi 
vívmányok, szépművészetek részleges ismer
tetését, a honi irodalom pártolását stb. jelölik 
meg az alapszabályok elsődleges teendőül, 
századunkban, ha papíron megmarad is egy 
s más e követelményekből, a Kör valójában 
nem több „a város úri társadalmának" szóra
kozóhelyénél. 

Csongor Rózsa a dokumentumok és a kor
történet igen gondos tanulmányozása alapján 
ad számot az idáig vezető fejlődésről és ennek 
legfontosabb részleteiről. 

Dolgozatában az általánosabb vagy a hely
történeti érdekű tanulságok mellett számos 
irodalomtörténetileg is értékes adalékkal ta
lálkozunk, éppen ezért a füzetet a XIX. és 
a XX. sz. magyar irodalmával foglalkozók 
is haszonnal forgathatják. Az adalékok egy 
része persze nem nő a helyi jelentőség fölé, 
mint pl. a Fekete Jánosról, a Vörösmarty Kör 
létrehozásának sugalmazójáról és haláláig 
irányítójáról nyújtott rövid portré sem, noha 
Fekete szépirodalmi tevékenységével számos 
országosan elterjedt lapnak (Pesti Divatlap, 
a győri Hazánk, Hölgyfutár, Budapesti Vissz
hang stb.) volt állandó munkatársa. Általá
nosabban érdekesek már a Vörösmarty-emlék 
ápolásáról, a Gyulai Pálról, Benedek Elekről, 
Eötvös Józsefről, Vikár Béláról, Babits Mi
hályról, Kosztolányi Dezsőről és másokról 
található adatok. Ezek egy része irodalmi 
estekkel, másik része a Vörösmarty-ünnep-

ségekkel kapcsolatos. Ilyen alkalommal járt 
Székesfehérváron, s olvasta fel Babits Mihály 
a Kör Vörösmarty-ünnepségén Vörösmarty-
tanulmányát, 1934-ben. 

A füzet irodalomtörténetileg legérdekesebb 
része azonban tulajdonképp nem is a Vörös
marty Körrel, hanem annak 1932-ben alakult 
tcstvérintézményével, a Vörösmarty Irodalmi 
és Művészeti Társasággal foglalkozó lapok. A 
Társaság, amely az aktív alkotó tevékenysé
get kívánta szorgalmazni, arra törekedett, 
hogy összefogja a város és a megye tehetséges 
fiatal íróit és költőit. Hogy az utóbbiak cso
portosulása több lett helyi kezdeményezésnél, 
bizonyítja, hogy a kor legnevesebb írói tar
tottak velük kapcsolatot. A Baróti Géza, a 
Baudelaire-fordító György Oszkár, Jankovich 
Ferenc és Pálffy István szerkesztésében és" a 
Társaság kiadásában 1938—39-ben megjelent 
Vár c. folyóiratuk szintén több helyi jellegű 
lapnál. Mutatja ezt munkatársainak névsora 
is. Főmunkatársai közt Weöres Sándort talál
juk, gyakoribb írói közt pedig, a szerkesztő
kön kívül, Erdélyi Józsefet, Fodor Józsefet, 
Illyés. Gyulát, Képes Gézát, Németh Lászlót, 
Tatay Sándort, Szabolcsi Bencét. E példákból 
kivehetően bizonyos, hogy a Társaság-hoz 
tartozó fiatal írók, költők tömörülése nemcsak 
Székesfehérvár eddig legjelentősebb irodalmi 
eseménye, hanem a város, a megye határain 
túl is számba veendő fontosságú megmozdulás. 
A figyelem felébresztése Csongor Rózsa érde
me, a további kutatás hasznos eredmények
kel járhat. 

Láng József 

Ravasz János—Felkai László—Bellér Bé la -
Simon Gyula: A magyar nevelés története a 
feudalizmus és kapitalizmus korában. Szer
kesztette : Ravasz János. Bp. 1960. Tankönyv
kiadó. 267 1. 

A magyar neveléstörténetnek ez első 
összefoglalására joggal figyel fel az irodalom
történész is, hiszen munkájához sok tekintet
ben segítséget kaphat. Szinte hihetetlen, de 
való igaz, hogy teljes magyar neveléstörténeti 
szintézis — sem polgári, sem marxista — ez 
ideig nem állt rendelkezésünkre. Jóllehet, ,,e 
vázlatos összefoglalás", miként a szerkesztő . 
nevezi kötetét, még nem a nagy, tudományos 
szintézis, mégis fontos, tudományos értelem
ben is úttörő munkával állunk szemben. Nem 
teljes még a mű, a népi demokrácia korának 
neveléstörténetét majd csak a remélhető 
második kötetben kapjuk. 

Nem lehet feladatunk e helyen, hogy a 
nevelési intézmények és elméletek történeti 
alakulásának tárgyalását — ami a könyv 
fő célja — nyomon kísérjük. Elismeréssel 
utalhatunk csak a mintegy kilenc évszázados 
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folyamat pedagógiai jelenségeinek meggyőző 
láttatására. Az irodalomtörténész számára 
különösen a nevelési eszmények, célkitűzések 
elemzése nyújt több szempontból hasznos 
tanulságot. Kár viszont, hogy éppen ezeknek 
az elméleti kérdéseknek kidolgozása nem 
minden esetben tudja kielégíteni a könyv 
szintjéhez mért igényünket. Űgy gondoljuk, 
hogy a nevelési eszmények következetesen 
kiemelkedőbb, dominálóbb elemzése jobban 
elősegítené a kimondottan neveléstörténeti 
egység és a határozott összkép kialakítását is. 

Az irodalomtörténész nemcsak- mint a 
neveléstudomány egyik kiadványát, jelentős 
eredményét ismeri fel a kötetben, de egyszer
smind saját szakjára is visszatekinthet a peda
gógia sajátos szemszögéből. Magyar író és 
nevelő, írói eszmények és nevelői törekvések 
oly sűrű egymásra találása, sokszor azonossága 
vonul végig egész történelmünkön, hogy csak 
helyeselni lehet, midőn a szerzők ezt a tényt 
messzemenően figyelembe veszik. Munkájuk
kal ily módon az irodalomtörténet és nevelés
történet szoros kapcsolatának, egymásra 
utaltságának, esetenként összefonódottságá-
nak jeles tanúbizonyságát adják. A szerzők 
nem csupán a neveléstudományban, de az 
irodalomtudomány érintett kérdéseiben is 
otthonosan mozognak, felhasználják annak 
legújabb eredményeit. Feladatuk pedig bonyo
lult, tele buktatókkal. Ennek illusztrálására 
és a munka ilyen'irányú széles alapozottságá
nak ízelítésére elég csak felvillantanunk né
hány nevet a tárgyalt írók közül, akiknek 
neveléstörténetbe vágó tevékenysége egész
ben helyes elemzésben részesül: Janus Pan
nonius, Heltai, Bornemisza, Szenczi Molnár 
Albert, Pázmány, Zrínyi, Apáczai, Bessenyei, 
Kazinczy, Kölcsey Ferenp, Vajda Péter, 
Eötvös József, Ady, Móricz, József Attila, az 
urbánus és népies mozgalom számos írója 
stb., stb. A névsort persze lehetne még ki
egészíteni azokkal az írókkal, akik hiányzanak 
a tárgyalásból, mint például Tótfalusi Kis 
Miklós, Bod Péter, Kármán József, Csokonai, 
Gárdonyi, Kaffka Margit és mások. Az ő 
neveléstörténeti szerepük is vitathatatlan, de 
a jelen kisterjedelmű kiadványtól méltány
talanság lenne ezt számon kérni, s egy tágabb 
szintézis nyilván számítani fog rájuk. 

Ha a tudományhatárok elmosásának szán
déka nélkül vizsgáljuk az irodalommal kapcso
latos fejezeteket, azt tapasztaljuk, hogy 
irodalmunk nemcsak az adott speciális nézŐ-
szög alapján nyer újszerű megvilágítást, ha
nem a tisztán irodalomtörténeti megismerés 
is új szempontokkal bővül. Ennek a folya
matnak megnyilvánulását látjuk a régi ma
gyar irodalom jó néhány periódusában, de a 
felvilágosodás és reformkorszak küzdelme
inek tárgyalásakor is, s kiugró módon a népies 
mozgalom művelődéspolitikai elveinek elem
zésekor. Igaz, ez utóbbi témában nem jut

hattak a szerzők végleges, lezártnak tekint
hető eredményre, ha nagymértékben hozzá 
is járultak; egyidejűleg az irodalomtörténetre 
is vár a feladat az egyszersmind nevelés
történeti kérdések további tisztázása terén. 
Lehetnek és vannak is felfogásbeli eltérések 
például a humanizmus és reformáció kultu
rális vonatkozásainak megítélésében: a ma
gyarországi reneszánsz jelentőségét inkább 
kiemelnénk; az Apáczairól kapott képet is 
halványabbnak érezzük az irodalomtörténet
ben kialakultnál, és így említhetünk a továb
biakból is árnyalatbeli vagy lényegesebb 
nézetkülönbségekét, hiányosnak vélt értékelé
seket, akár Kölcsey vagy Vajda Péter, akár 
Móricz Zsigmond vagy a népiesek nevelés
történetbe illő tevékenységének kidolgozását 
tekintjük. Lényeges azonban megállapíta
nunk, hogy amit ez első neveléstörténeti 
összefoglalás célzata és terj.edelme lehetővé 
tett, azt a szerzők igyekeztek legjobb tehet
ségük szerint betölteni. Mindenesetre ez a 
kiadvány felhívja a figyelmet a jövőre, amikor 
is jó néhány irodalomtörténeti és neveléstör
téneti határkérdés tisztázására közös erővel 
kell sort keríteni. 

A kötet fontos része a függelékben közölt 
bibliográfia. Míg maga a történeti szöveg 
elsőrendűen összefoglaló, bizonyos fokig tan
könyv jellegű, addig a bibliográfia szembe
ötlően magasabbszintű tudományos igényével 
tűnik ki. Az irodalom messze túlterjed a szö
veg tematikáján, sőt helyenként (1945 után) 
teljességre törekszik. Ez a megoldás bizonyos 
aránytalanságot mutat, mégis helyeselnünk 
és dicsérnünk kell ezt az összeállítást, mert 
akár a további érdeklődés felkeltésére, akár 
a további kutató munkára hasznos alapot ad, 
s nem utolsósorban jó kalauz lehet az iroda
lomtörténet és neveléstudomány kapcsolatá
ban is. 

Gyen is Vilmos 

A Szántó Kovács Múzeum évkönyve. Szer
kesztette Nagy Gyula. Orosháza, 1960. Mú
zeumok RotaüzemeL 515 1. 

Orosháza tudományos életének homlok
terében néhány év óta a készülő helytörténeti 
monográfia áll. Ennek a monográfiának mint
egy előtanulmányát képezi az 1955 óta har
mad ízben megjelenő múzeumi évkönyv, 
amelyben helyi jellegű dolgozatokon kívül 
országos érdeklődésre számot tartó történeti, 
néprajzi, természettudományi és irodalmi 

• tárgyú munkák is taláhatók. 
Tekintettel arra, hogy a korábbi köteteket 

folyóiratunk nem ismertette, itt szeretnénk 
felhívni a figyelmet néhány érdekesebb cikk
re: Elek László: A szabadságharc utáni első 
évek színházi törekvései megyénkben, különös 
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