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Lacza Tihamér 

 
Szellemi kalandozás a Mátyusföldön 

(Galánta és környéke – A helyi értékek  
megismerését segítő kiadvány) 

 
A kötet előszavát egy axiómaszerű megállapítással indítja a magát szeré-

nyen csak A kiadvány összeállítójaként említő szerkesztő, Pék László, aki eredeti-
leg maga is földrajzot oktatott gimnáziumi tanárként, mígnem a közéleti tevé-
kenység örvénye magába nem rántotta és jelenleg a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége elnökeként folytat már-már sziszifuszinak tűnő küzdelmet az 
oktatásügyet agyonsújtani készülő sziklatömbök „elgörgetésének” szándékával.  
Ez a néhány mondat pedig így hangzik: „A szülőföld és a lakóhely világlátásunk, 

erkölcsi tartásunk, valóságszemléletünk alakítója. Kialakult kötődéseink ehhez a táj-

hoz meghatározzák magatartásunkat, kihatnak tetteinkre. Ez a táj több mint rétek, 

erdők, folyók, épületek, utcák, emberi arcok sora. A hozzájuk kapcsolódó ismeretek, 

az értékek, melyeket felfedezünk, vagy felfedeztetnek velünk, segítenek eligazodni a 

nagyvilágban. Ez a környezet az itt élőknek fontosabb, mint a világ más része. Az 

élmények, a keserű-édes emlékek belénk ívódnak, személyiségünk részévé válnak, lel-

künkben hordozzuk őket, s az otthonosság meghittségét és melegségét jelentik számunk-

ra.” Bölcs, okos szavak, és pontosan megfogalmazzák a vállalkozás célját, majd 
egy további bekezdés kijelöli a „célközönséget” is, amelyet „a diákok, a fiatalok 
és pedagógusaink” alkotnak. Nem örömmel mondom, de a mai nemzeti párti 
oktatáspolitika éppen az efféle kiadványokat nem szíveli, sőt, ha tehetné, a po-
kolba küldené. Pedig ez az alig hat ívnyi kötet a kötelező himnuszénekléseknél 
és az üres hazafias gesztusoknál sokkal hatékonyabban segítheti a szülőföld 
iránt megnyilvánuló pozitív érzelmek kialakulását, annál is inkább, mivel a 
megélhetési politikusoktól eltérően, a kötetben felvonuló szakemberek értékes 
ismeretekkel töltik meg a fenti, csupán jelzésszerű tételt. 

Ha nem lennék javíthatatlan optimista, azt is mondhatnám persze, hogy 
már elkéstünk ezzel a kiadvánnyal, az a valóban szeretni való környezet, amely-
be beleszülettünk, s ezzel párhuzamosan az ott élők gondolkodásmódja is any-
nyira átalakult, hogy mindaz, amit ez a könyv elénk tár, szinte már egzotikus-
nak, egy távoli világ leképeződésének látszik. De mert mégiscsak optimista va-
gyok, nem a megkésettségre helyezném a súlyt, hanem arra a tényre, hogy végre 
tanuló ifjúságunk és tanáraink számára egy olyan honismereti – vagy pontosab-
ban fogalmazva: szülőföld-ismereti – kötet látott napvilágot, amelyet akár tan-
könyvként is forgathatnak a történelem, a földrajz, a biológia vagy éppen – ha 
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lenne ilyen – a néprajz órákon, s a belőle leszűrhető tanulságokat a távolabbi 
vidékek és országok megismerése során is kamatoztathatják. 

Lapozzuk fel tehát a Galánta és környéke c. kiadványt, amely jórészt felöleli 
a Mátyusföldként ismert tájegységet, de a könnyebb eligazodás kedvéért egy-
egy nagyobb település köré „szerveződő” kistájak szerint is csoportosítja a 
helységeket. A kötet megírásban jeles szakemberek közreműködtek: Szanyi Má-
ria néprajzkutató és pedagógus, Novák Veronika levéltáros, Gágyor József nép-
rajzi gyűjtő, számos fejezetet maga Pék László jegyez, ezen kívül pedig egy-egy 
összefoglalással Fodor Rudolf, Talamon Lóránt és Veres László is szerepel a 
szerzők között. 

Egy ilyen jellegű munkának elsősorban kell hogy legyen egyfajta, logiku-
san egymásra épülő szerkezete, amely akkor is megteremti a teljesség látszatát, 
ha tényanyagában és a részletek leírásában nem igyekszik kimerítő lenni. Más-
részt a különböző tantárgyak oktatása során a tanár és a diák egyaránt megleli 
benne a legfontosabb ismereteket és tényeket, tehát akár a tankönyv szerepét is 
betöltheti, természetesen a szokásos kérdések és feladatok nélkül. 

Mind a történelmi összefoglalásban, mind a földrajzi tájleírásban elsődle-
ges fontosságú a régió bemutatása, az általános összefüggésekről olyankor esik 
szó, amikor a múlt eseményeit vagy éppen a vidék természeti viszonyait térben 
és időben kell elrendezni. Ebben a könyvben helyet kaphattak az itt élő magya-
rokat büszkeséggel eltöltő történelmi események: a Rákóczi-féle felkelés vagy 
az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc, s természetesen a ben-
nünket sújtó és megalázó döntések is, amelyekről a hivatalos történelemtan-
könyvek egészen más szellemben tudósítanak. De a régióban egykor élt embe-
rek hétköznapjairól, szorgalmas munkájáról és kultúrájáról is talál érdekes ada-
tokat, táblázatokat, s ezekhez szép illusztrációkat az érdeklődő. A könyv való-
ban arra törekszik, hogy rádöbbentse olvasóját, miért érdemes szeretnie azt a 
tájat, ahol ősei éltek, s ahol ő is meglátta a napvilágot. Közben talán kimondat-
lanul vagy csak sugallva arra figyelmeztet, hogy az ember maga is sokat tehet 
azért, hogy szülőföldje szeretetre méltó legyen, és ezt az idelátogatók is meg-
érezzék. Szerencsésebb országokban az évszázadokkal korábban keletkezett 
műemlékek ma is szinte eredeti arcukat mutathatják a turistáknak. Ezen a tájon, 
ahol a történelem forgószele többször is romba döntötte mindazt, amit sokan 
fáradságos munkával teremtettek és igyekeztek megőrizni a jövendő számára, 
meg kell becsülni azt a keveset, ami megmaradt. Ezért is szorul el az ember szí-
ve, amikor Galántán járva meglehetősen lehangoló állapotban látja a neogóti-
kus kastélyt, amelynek renoválására, úgy tűnik, a közeljövőben sem jut elegen-
dő pénzösszeg. Annál meghatóbb a kisebb települések lakóinak igyekezete, 
hogy legalább saját környezetükben helyreállítsák és az odaérkező látogatóknak 
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is megmutassák mindazt, amit elődeik létrehoztak. Vízimalmok, tájházak, nép-
rajzi gyűjtemények – ezek azok az örök értékek, amelyekre legalább olyan 
büszkék lehetünk, mint a firenzeiek, a barcelonaiak vagy éppen a krakkóiak a 
saját műemlékeikre. A szerzők természetesen nem feledkeztek meg az egykor 
itt élt és szellemi alkotó munkát végzett kiváló eleinkről sem: a nyomdászként 
is jeleskedő prédikátorról, Bornemisza Péterről, az egyetemalapító esztergomi 
érsekről, Pázmány Péterről, a zsoltárfordító Szenczi Molnár Albertről, a hida-
kat és más vasszerkezetű építményeket tervező mérnökről, Feketeházy János-
ról, vagy az egyik legjelentősebb magyar zeneszerzőről, Kodály Zoltánról. Őket 
minden magyar ismeri, de fogalmazzunk visszafogottabban: üdvös volna, ha 
ismerné. S persze nagyszerű lenne, ha a régióban élő más nemzetiségű honfitár-

saink is tudnának róluk, mert ezek a kiváló férfiak az ő javukra is munkálkod-
tak, amit megalkottak, számukra is értékes kell, kellene hogy legyen. De mert 
mégiscsak egy régiót bemutató – útikalauznak is szánt – könyvről van szó, nem 
hiányozhat a néptanítóként elismerést szerzett, majd szülőföldjéről kiűzetve 
karlsbadi porcelánfestőként megbecsültté lett vágfarkasdi születésű Osztényi 
Leander sem, akivel e sorok írója is találkozhatott jó negyven évvel ezelőtt. Ta-
lán érdekes adalék, hogy Osztényiről a múlt század hetvenes éveiben Duray 
Miklós az egyetlen hivatalosan közölt cikkét publikálta a rendszerváltás előtt az 
Irodalmi Szemlében, és őszintén megvallva, ma is rejtély előttem, hogyan jelenhe-
tett meg következmények nélkül. 

Aztán egy rövidke bekezdés foglalkozik Janics Kálmánnal, aki körorvosi 
munkája mellett, a titkosrendőrség sorozatos zaklatásai közepette is fáradhatat-
lanul gyűjtötte a szlovákiai magyarság II. világháborút követő pokoljárásának 
dokumentumait, hogy egy szívszorító műben tárja a világ elé a „magyar 
holokaust” csehszlovákiai eseménysorát. Kár, hogy a rendszerváltást már csak 
idős korában élhette meg, így az újjászerveződő szlovákiai magyar politikai 
életben nem vállalhatott meghatározó szerepet, elképzeléseit jóval szerényebb 
képességű famulusok sajátították ki, hogy végül elárulják. 

Ez persze már a történelemmel foglalkozó szakkönyvekbe való téma, egy 
ilyen összefoglalás aligha térhet ki rá. Az ízléses küllemű, ráadásul jó minőségű 
papírra nyomtatott könyvet bőséges irodalomjegyzék, magyar–szlovák helynév-
tár, valamint szlovák, angol és német nyelvű rövid összefoglalás (rezümé) zárja. 
A recenzens – mert optimista – abban reménykedik, hogy ezt a kötetet hama-
rosan újabbak is követik majd, s idővel az egyes darabok talán egy szép kis 
szlovákiai magyar szülőföldismereti „olvasókönyvvé” is összeállhatnak. 

 


