
TÉKA
Törökszentmiklósi füzetek
Vannak olyan időszerűén és folyama-
tosan egyaránt „történelmi feladatok",
amelyeket a sokféle igényű ,.hivatalos
és országos kutatás" szívesen emleget,
idéz és bátorít — de megoldásuk in-
kább a helyi „kisműhelyek" teendője
lehet. Olyféle kutatóké, akik alkotó
módon élnek egy-egy kisváros miliő-
iében, olyan csoportoké, amelyek egy-
egy jelesebb művelődési ház, könyv-
tár, levéltár vagy éppen múzeum kö-
rül messzebbre látnak annál, ami köz-
napi játék lehet. A felismerés koránt-
sem új, hiszen részmunkákból születik
az egész, ha a kutatás folyamatában,
a feltáró munka időszakosan jelent-
kező eredményeiben egyáltalán „egész-
ről" beszélhetünk.

A „helyismereti és helytörténeti
mozgalom" (az említett ..kisműhelyek"
munkáját az országos közvélemény
így ismeri) értelme és célja többféle
horizontú lehet. A „messzebbre látás"
igénye elsőképp majdhogy pragma-
tikus: a feltáró munka valóban egy
szélesebb értelmezésű tudományosság
(legelébb történettudományi vagy kul-
túrhistóriai) része lehet. Emellett van
szellemibb és virtuálisabb láthatár: a
honismeret része és alapja a valósá-
gos vagy tudati hazához való vonza-
lomnak, minél többet fedezel fel visz-
szatekintőn és körültekintőn szülőhe-
lyed körül, az itt éltek és élők művé-
ről és céljairól, annál inkább egy szé-
lesedőbb körű közösség tagja lehetsz,
gondolkodásod tisztul és nemesedik.

A mozgalomnak vannak szervezetei,
irányítói és apostolai, folyóirata is,
amely teret ad eredményeinek, fókuszt
és távlatot. A recenzens szívesen vall-
ja be, hogy a közkézen forgó kultúr-
históriai szakmunkák nem ritkán egy-
mást ismétlő adattengerétől, egy kissé
megkopott konklúzióitól olykor már
szomorún ódzkodik. Ilyenkor mintegy
„frissítésül" fordul egy-egy a részt is
idéző eredmény felé, és ebben az oly-
kor nem mindig szakszerű vagy ke-
vésbé olajozottan fogalmazott írások-
ban és gyűjteményekben (bár felfedez-
hető ezekben is néhány szinte már

nélkülözhetetlennek vélt sztereotípia)
friss és érdekes adatokkal találkozik.
Olyfélékkel talán, amelyekből valóban
megszülethetnék egy nép története, a
részleteikben is feltárt tendenciák.

Bár olykor szinte csak „színesítik"
a tágabb világról tudhatókat. de ép-
pen ez a „színesedés" a megkapó, to-
vábbi tűnődésekre készteti a jó szív-
vel olvasót. Pl. nem kicsiny izgalmak-
kal és várakozással bontom ki a sze-
gedi Somogyi Könyvtár füzeteit és fo-
lyóiratát: a helyi kutatás eredményei
sokszor módfelett izgalmasak. A sze-
gediek munkája ebben a mozgalomban
bárki előtt akár példa lehet. És hogy
az efféle munka még akár további
egységekre bontható, tovább is színe-
síthető, erre a törökszentmiklósi Váro-
si Könyvtár kiadványsora teremt pél-
dázatot: a Helyismereti Füzetek bib-
liográfiai alapozását, a Jászkunságból
a városra vonatkozó írások annotált
repertóriumát, a „sajtótükröket" a vá-
ros Tóth Sándorról elnevezett helytör-
téneti szakkörének tagjai állították
össze, iskolások tanulták gyűjtőmunká-
juk során a szakma fortélyait. Ugyan-
akkor szinte felmérhetetlen eredmény
lehet, mit nyertek a diákok mindebből
„virtuálisan". Az eredmény ugyan ön-
maga értékeiről tanúskodik, de a ki-
adványt jegyző könyvtárnak és az irá-
nyító tanároknak egyaránt gratulálha-
tunk, izgalommal várva a folytatást.

A közel tíz esztendő során (az első
füzet 1972-ben került kiadásra, 1981-
ben jelent meg a nyolcadik) a könyv-
tár köré bizonnyal olyan „kemény
mag" tömörült, amelynek irányítói és
közössége nemcsak a városon kívül is
figyelemre méltó eredményeket terem-
tettek, de a várostörténet olyan bázi-
sát hozták létre, amely várakozást éb-
reszt minden további iránt.

Szemléletmódjukban a várostörténet
bibliográfiai és annotatív feldolgozása
kiteljesedik: a helytörténet mellett az
ipar és mezőgazdaság, a kulturális és
politikai mozgalmak egyenértékű he-
lyet kapnak, szintézist alkotva mint-
egy a város körül.

Az egyik korai füzet a városhoz kö-
tődő ismertebb személyiségek munkás-
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ságának és életútjának lexikális ada-
tait ismerteti, és ez a „lokálpatrióta
minilexikon" nem kevés feladatot je-
löl, egy-két esetben megoldást nyújta-
nak a sorozat további füzetei. Közöt-
tük olyanok, amelyek nem csupán ki-
emelik a „nagy egészből" a város
büszkeségeire feltalált részeket (az
ilyforma munka másutt is inkább al-
kalmi és valamiféle kötelezőnek ér-
zett penzum teljesítése lehet), hanem
önálló kutatásokon alapultan bővítik
és teljesítik a tanulmányozók ismere-
teit. Egyszóval szuverén pályaképek-
nek, alkotóan tudományos szakmun-
káknak tekinthetők.

Ilyen a sorban Németh Sándorné
Csikós József életét és munkásságát
felidéző füzete (1975), ugyanígy Kerek
Béla Cserghő Mihály közéleti munkás-
ságát elemző pályaképe a sorozat ele-
jén. Csikós és Cserghő egyaránt peda-
gógusok voltak, az előző életútja ke-
gyetlen kényszerből megszakadt a Ta-
nácsköztársaság leverése után, az utób-
bi mintegy folytatta a mártír-előd te-
vékenységét a Horthy-rezsim idején. A
különböző című helyi sajtóorgánumok
szerkesztői székében vagy csupán fő-
munkatársaként, nem egyszer kemény
küzdelmekben kockáztatva a maga
életét. Sorsuk és működésük a két
pályaképben megelevenedik, az adatok
és a dokumentáció komoly munkára
engednek következtetni a bemutatot-
takkal és az eredménnyel egyaránt
példaadón.

A sorozat további két füzete akár az
újabb feldolgozások dokumentációs
alapja lehet: az első Gecsényi Lajos és
Kerek Béla szerkesztésében a város
1917—1919 közötti történetéhez nyújt a
továbbiakban már nélkülözhetetlen le-
véltári és sajtódokumentumokat (1978).
A másik füzet Kerek Béla önálló
munkája: az építőmunkások török-
szentmiklósi szervezetének 1903—1940
közötti történetét ismerhetjük meg eb-
ből, egy nagyszerű mozgalom folyama-
tát, hőseit és dokumentumait. Bizony-
nyal egy nagyobb történettudományi
közlemény első összefoglalásaként.

A városban született, ismert és je-

lenleg Párizsban élő író, Szélpál Árpád
(1897) munkásságáról a sorozatban két
füzet olvasható. Mindkettő Fehér Imre
munkája, az előző (1974) az író műkö-
dését egy rövidebb életszakaszában (a
MA mozgalmában és a Tanácsköztár-
saság kulturális életében) követi nyo-
mon, az utóbbi (A feledés homályá-
ból. Szélpál Árpád hazai irodalmi mun-
kássága — 1981) ennek folytatása és
kibővítése lett, a baloldali újságíró és
költő munkásságát egészen emigráció-
jának kezdetéig (1939 január) tárja fel.
Az író azóta Párizsban él és dolgozik,
a francia kultúra itthoni és a magyar
ottani híradója, újabb verseskönyvei
(Versek — 1977; Keréknyom — 1979),
„életjelei a sceaux-i csöndből" itthon
kaphatók voltak nemrégiben, jónéhány
híradás megjelent ezekről is.

Fehér Imre monográfiája bár „helyi
kiadvány", de Kerek Béla „adalékai"
mellett a teljesebb érdeklődésre tart-
hat igényt (ez utóbb be is követke-
zett), hiszen mindketten olyan felada-
tokat vállaltak és valósítottaik meg,
amelyek már szinte adósságoknak te-
kinthetők.

A módfelett adatgazdag és szakszerű
Szélpál-portré (irodalomjegyzék és
életműbibliográfia stb.) eleven képet
fest a baloldali magyar irodalom ed-
dig talán nem eléggé becsült alakjá-
ról, a kötet értéke a színes feldolgozás
és a korrekt tudományosság mellett
még ebben az „adósságtörlesztő funk-
cióban" is mérhető. Kitekintései, Szél-
pálnak a baloldali progresszivitáshoz
(Kassák, Ma-kör, kórusmozgalom, új-
ságírás, költészet, szociofotó stb.), az
irodalomhoz és a kulturális mozgal-
makhoz való kötődések feltárása,
elemzése és értékelése nemcsak helyt-
álló, de izgalmas is, a monografust
szívesen jegyezzük továbbra azok kö-
zött, akiknek működésére figyelni ille-
nék.

Érdeklődve várjuk a sorozat újabb
köteteit, a megjelent „alapok" rokon-
szenvesek, a munka érdekes folytatást
ígér.
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