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A nagycenki Széchenyi István 
Emlékmúzeum 
közművelődési tevékenységéről 

Széchenyi brigádok az Al-Dunán 
1985. május 7. délelőtt 10 óra. A budapesti Belgrád rakpartról a SZOT üdülőhajója hat-

napos al-dunai kirándulásra indult. Utasai a Széchenyi István nevét viselő szocialista 
brigádok tagjai. Közösen indulnak arra az útra, melyet névadójuk 155 évvel ezelőtt, 
Desdemona nevű kis hajóján megtett . 

A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum igazgatója, dr. Környei Attila 1974-ben 
a sajtóban kezdeményezte a múzeum és a szocialista brigádok közötti kapcsolat felvéte-
lét. Elsődleges cél Széchenyi István életmüvének megismertetése volt, olyan formában, 
hogy ezek a közösségek legalább egyszer látogassanak el Nagycenkre, s itt megfelelő 
tájékoztatást kapjanak. 1975-ben a múzeum 95 brigáddal alakított ki kapcsolatot. A sze-
mélyes találkozások eredményeként a múzeum ismeretterjesztő munká ja jelentősen bő-
vült. Az egész országban tar tot t ismeretterjesztő előadásokat vándorkiállítások, a bri-
gádoknak készült hangosított diasorok, fényképsorozatok, ajánló bibliográfiák követték. 
A brigádmozgalom legjelentősebb eseményeivé a kétévente megrendezett országos bri-
gádtalálkozók váltak. Elsőként ennek Nagycenk adott otthont (1975), majd Sopron, Nagy-
kőrös, Dunaújváros következett. A múzeum szervező-irányító munkája mellett e közös-
ség erejét önálló kezdeményezései bizonyították: 1976-ban közös részvétel a budapesti 
ipari vásáron, a TKM-mozgalmon belül egymás megkeresésének ötlete, együttes kirán-
dulások, a Széchenyi-emlékhelyek felkeresése, megóvása, emléktáblával való megjelö-
lése (Tolna: emléktábla-avatás, Pécs: szoboravatás, Széchenyi-emlékek összegyűjtése, do-
kumentálása Budapesten). A Széchenyi István szocialista brigádok kezdeményezésére 
Kossuth, Kölcsey, Kazinczy, Arany, Rákóczi nevét viselő brigádok összefogása. S a leg-
nagyobb közös vállalkozás: a brigádok támogatása a budapesti rehabilitációs központ 
felépítésére (1982). 

A Széchenyi István Emlékmúzeumnak a brigádokkal való kapcsolata jelentős erkölcsi 
erőt adott munkájához, de szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy a múzeumi költ-
ségvetés már a postaköltségeket sem fedezi. A biztos anyagi bázist, a brigádok javasla-
tára és támogatásával az 1982. augusztus 6-án létrehozott Széchenyi István Emlékmúzeum 
Baráti Köre jelentette. Az anyagi tőke előteremtésének fontos indoka volt a kellő időben 
megindítandó felkészülés a Széchenyi-bicentenárium megünneplésére. A pontos programterv 
kidolgozásához, ideálisabb környezetben nem is kerülhetett volna sor, mint az Al-Dunán, 
Széchenyi tevékenységének egyik legjelentősebb színhelyén. 
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Széchenyi európai tanulmányútjairól hazatérve, legfontosabb tanulságként azt hozta 
magával, hogy egy nemzet ereje gazdaságpolitikájában van. A gyakorlatban ezt sokrétűen 
a Duna-szabályozás munkálatainak irányításakor fej tet te ki és valósította meg. Gazdaság-
politikai alapelv az áru gyors szállítása. Ezért kotorni kell a Dunát, be kell indítani a 
gözhajózást. Ki végezze el? Széchenyi következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy a magyar 
országgyűlés által kijelölt bizottság, magyar pénzen. 

Ez a faj ta gondolkodásmód jelentette az összetartó erőt a brigádmozgalomban, s jelenti 
ma is a baráti kör tagjai között. Az 1991. évig elkészített tervjavaslat megbeszélése 
rendkívül termékeny volt. A megvalósítandó feladatok közül néhányat emelnék ki: orszá-
gos vetélkedő rendezése a reformkorról, Széchenyi-bibliográfia kiadása, Széchenyi-emlék-
helyek képeskönyvének kiadása, Széchenyi-ösztöndíj alapítása, Széchenyi-olvasótáborok 
szervezése. Tisztelgő kirándulás Bécsbe 1991-ben, 1991-ig a Széchenyi-emlékhelyek felkuta-
tása, azok óvása, megjelölése. 

A hajóút legmaradandóbb eseménye a 973. folyamkilométernél történt. Valaha itt állt, 
sziklába vésve Széchenyi-emléktáblája, amelyet éppen 100 éve állíttatott a Magyar Mérnök 
és Építész Egylet. A Széchenyi brigádok közössége, a vízre hajított koszorúval emlékezett 
Széchenyi Istvánra. A Szörénytornyánál (Turnu-Severin) épült román—jugoszláv érőmü 
miatt ugyanis a Duna vize annyira megemelkedett, hogy a Széchenyi-emléktábla a víz alá 
került, s ma is ott van. A bicentenáriumi feladatok közé egyhangúlag még egy javaslat ke-
rült: 1991-ben ú j Széchenyi-emléktábla elhelyezésének szorgalmazása a Kazán-szorosban. 

A Széchenyi-emlékhelyek 
felkutatására kiírt pályázatról 

Az 1983-ban meghirdetet t pályázat cél ja elsősorban az volt, hogy még ismeretlen vagy 
kevésbé ismert Széchenyi-emlékek nyomára bukkanjunk. A pályázatot a Széchenyi Ist-
ván Emlékmúzeum Baráti Köre hirdette meg, remélve ezzel, hogy a jelentős pályadíjak 
(I. di j 10 ezer, II. d í j 6 ezer, III . d í j 3 ezer forint) ú j tagokat nyernek meg a körnek, 
másrészt, hogy ezzel az anyaggal jelentősen gyarapodik a Széchenyi István Emlékmúzeum 
dokumentumgyűjteménye. 

A komoly pályadijak ellenére viszonylag kevés dolgozat érkezett be, összesen 18, ebből 
14-et lehetett értékelni. A bírálóbizottság úgy döntött, hogy első díjat nem ad ki. A má-
sodik dijat Vörösmarty Géza (Pozsony) nyerte el Széchenyi-emlékek nyomában című 
munkájával. A dolgozat képes illusztrációja Széchenyi életének, így elsősorban ikonográ-
fiái szempontból hozott újat. A harmadik díjjal a zsűri három dolgozatot jutalmazott. 
Fenyő Ervin: A döblingi Széchenyi-tébolyda története, Udvarhelyi Péter Pál: Széchenyi 
István politikai szereplése Moson megyében és Cseh Géza—Szikszay Mihály: Széchenyi-
emlékhelyek Szolnokon című pályázatokat. (Ez utóbbit a társszerzőségre való tekintettel 
felemelt díjjal.) Mindhárom dolgozat egy-egy részterületet dolgozott fel, jórészt a Szé-
chenyi-kutatás kevésbé ismert területeiről. A döblingi szanatórium története hiánypótló 
munka. A Moson vármegyei követi jelentések Széchenyitől, eddig még publikálatlanok, 
s ú j szempontokat hoznak Széchenyi 1847—48-as politikai szerepléséhez. A Szolnokról érke-
zett dolgozat értéke a régi Pest—Szolnok közti vasút első indóházáról készült, dokumentu-
mokkal bőségesen illusztrált leírás. 

A nem díjazott pályamunkák közül említésre érdemes Fané Szelle Emmy pályázónk dol-
gozata, aki Pregardt János és Széchenyi István kapcsolatára hívta fel baráti körünk fi-
gyelmét, rendelkezésünkre bocsátva, több rendkívül érdekes levélmásolatot. 

A Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre a díjazott pályázatokat a Köri Füzetek 
című kiadványában megjelenteti , az érdeklődök így megismerhetik e dolgozatokat. Ezúton 
mondok köszönetet a Baráti Kör elnöksége nevében minden pályázónak, aki munkájával segí-
tette a Széchenyi életmű egyre teljesebb megismerését. 

Szentkúti Károly 
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Húszéves a zoboralji Yíllő 

„A játék az ifjúkor tündöklő napja, melynek sugarai a felnőtt ember életét is bearanyozzák. 
Játék nélkül az éltet olyan lenne, mint csillag nélkül az égbolt, vagy virág nélkül a rét. A játék 
a gyermek álma, hogy felnőtt legyen, s a felnőtt álma, hogy ú j ra gyermekké vál jon. A játszó 
gyermek olyan, mint a szárnyát lobogtató madárfióka. A já ték 'a jellem kovácsa. A játék a cse-
lekvés gyönyöre. A játék az anyanyelv és a hazaszeretet hajszálgyökere." Ezekkel a lírai sza-
vakkal indít ja gondolatait Jókai Mária, a glmesi (Jelenec) gyermek folklórcsoport „vezetője és 
mindenese" abban a kis füzetben, amelyet a Villő együttes jubileumára jelentetett meg a cso-
port. Ez a lírai bevezető akár művészi hitvallása is lehet az annak idején 10-15 kisdiákkal kez-
dő csoportnak, amely ma a szlovákiai magyarság egyik legsikeresebb, legismertebb és legköz-
kedveltebb folklórcsoportja, számottevő eredményekkel maga mögött. 

A csoport húsz éve, húsz év kemény és céltudatos munka. Az eredmények, a sikerek csodá-
latos vitalitásról, élni akarásról tanúskodnak, amely minden nehézségeken keresztül érvénye-
sült, továbbvive azt a nemes hagyonlányt — a „csak tiszta forrásból" jelszavával —, amelynek 
szellemét Bartók és Kodály élesztette fel, nem kis mértékben éppen a Zoboralja népi örökségé-
ből merítve. Jókai Mária ezt így érzi: „Nem törekszünk és sosem törekedtünk látványos mutat-
ványokra, csak az eredetit, az igazi, valódi örökségünket a maga egyszerű romlatlan szépségé-
ben szeretnénk megmutatni, továbbadni, melyet őseink évszázadok óta őrizgetnek, s örökül 
hagyták ránk, s nekünk ezt kötelességünk továbbvinni. Bűn lenne nem éltetni, hanyagság lenne 
nem ápolni tovább, kár lenne elfelejteni." 

A Villő a Zoboralja gazdag néphagyományának talajából nőtt ki, annak a népcsoportnak 
folklórját, szellemi hagyatékát őrzi és viszi tovább, amely sziget voltában is képes volt meg-
őrizni önmagát, átmenteni belső értékeit. A csoport a gimesi magyar tanítási nyelvű alapiskola 
mellett működik. Alapját az iskola díálcjai alkotják, akik Gimesröl és a környékbeli falvakból 
járnak ide. A villösök ma már két csoportban dolgoznak, korosztály szerint. A kiscsoport (alsó 
tagozatosok) repertoárját elsősorban a gyermekjá tékok adják. Az idősebb korosztály a nagylá-
nyok szokásait dolgozza fel (villőzés, pünkösdölő, balázsolás, ulicskázás stb.). A csoport teljes 
mértékben öntevékeny, szellemi és anyagi tekintetben egyaránt. Munkája így tel jes mértékben 
a tagok és a szülök hozzáállásán múlik. Ezzel azonban nincs baj, a lelkesedés töretlen. „Most 
már a csoport minden egyes tagjá tön megerősödött az a tudat, hogy nekünk itt Zoboralján, 
ilyen körülmények között, csakis ezt, csakis így kell csinálnunk" — olvashatjuk a jubileumi 
kiadványban. Így a néphagyománnyal ennek a szellemi közösségnek a tudata, megtar tó ereje is 
áthagyományozódik azokra, akik közvetlen részesei a Villő munkájának. Az a 400-500 ember, 
aki az eltelt húsz év alatt a csoportban tevékenykedett , nem akármilyen útravalót kapott. 

A műsorokba természetszerűleg csak eredeti zoboralji folklóranyag ke"rül, amelyet javarészt 
maguk a csoport tagjai gyűj tenek. A feldolgozás módszerét elsősorban az jellemzi, hogy a cso-
port tagjai a „színrevitel" előtt pontosan és részletesen megismerkednek az anyaggal, a játék, 
szokás értelmével, jelentésével. A néphagyomány ezáltal belső értékké, létélménnyé válik szá-
mukra. 

A jubileumi kiadványban megtalálhatjuk a villőzés szokásának leírását, a pünkösdölés szín-
padi változatát, mondókákat, tárgyi néprajzi anyagot, kottaanyagot, egyszóval ízelítőt a Villő 
gyűjtéséből. A füzet megemlékezik mindazokról, akik tevékeny részt vállaltak a csoport eddigi 
munkájából, és áttekinti a fellépéseket, eredményeket . 

A csoport jeles sikerek emlékét őrzi. Lényegében megalakulása óta ott találjuk őket a járási, 
kerületi és országos versenyeken, seregszemléken, amelyekről r i tkán tértek haza díj , elismerés 
nélkül. Legemlékezetesebb ezek közül talán az 1981-es zselizi országos népművészeti fesztivá-
lon nagydíj jal elismert szereplésük. De ide sorolhatnánk a budapesti vagy az 1982-es békéstar-
hosi fellépésüket, ahová a Kodály-centenárium alkalmából kaptak meghívást. Közben készült 
műsoraikból rádió- és tévéfelvétel is. 

Ha megkérdeznénk őket, hogy a húsz év szereplései, sikerei sorában melyek az elsők, a leg-
emlékezetesebbek, ezek között mindern bizonnyal azok szerepelnének, amelyekre otthon, a Zo-
boralján került sor. Hiszen üzenetük elsősorban a Zoboralja népének szól, annak a népcsoport-
nak, amely felszínre hozta magából azt a csodálatos érzésvilágot, amelyet százados hagyo-
mányvilágában oly híven megőrzött. 

A Villő a legnemesebb hagyományőrzés példája, amely túlmutat a szűken értelmezett népha-
gyományon. Ezalatt számukra az értendő, hogy a néphagyohiány olyan időszerű értékek, létél-
mények hordozója, amelyek ápolása szükségszerű és elodázhatatlan. S ahogy ez bennük oly ér-
vényesen megfogalmazódott: komolyabb cél is vezérel bennünket, az, hogy szűkebb ha-
zánk — Zoboralja — hírnevét öregbítsük, hírül ad)uk a világnak, hogy vagyunk. A végváron 
őrködünk, őrizzük a tüzet, a pislákoló lángot a hagyományokon, a népművészeten keresztül, és 
nem hagyjuk kialudni. Ez kötelességünk, itt és most, a huszadik század végén". 

Himmler György 
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Látogatás a kopácsi múzeumban 

,,Ö, Kopácsi rét, mi mindennek voltál édes ot thona valamikor! Ó, madárparadicsom, boga-
rak, halak, növények sok ezer éves otthona!" így kiált vagy inkább sóhajt fel Baranyai Júlia 
Vízbe vesző nyomokon c. könyvében, amikor a szikkadó Drávaszögről ír. 

A Kopácsi-rét valójában a Dráva deltája. A vízben bővelkedő területnek természetes velejá-
rója a nádas, a fűzfabozótos, a dús füvű rét, az időnként vízben álló erdő. Az ilyen kedvező te-
repen otthon van a bíbic, a dankasirály, az ölyv, a nádirigó, a szárcsa s megannyi rokona. S a 
vízben temérdek halfaj! S ahol hal bőven akad a horogra, hálóba, ott a víz jelenti az életet em-
bernek, állatnak egyaránt. 

Kopács (Kopacevo) ilyen halászfalu, ősidők óta fél lábbal a vízben, fél lábbal a szárazon áll 
és lélegzik. Állandó árterületen fekszik a Duna és a Dráva összeszögellésében. Egyetlen kör-
nyékbeli falu sincs a környéken, melynek lakosságát a víz közelsége, a hirtelen áradások állan-
dó készenlétre, küzdelemre késztettek volna — Kopácsot kivéve. Az is igaz, hogy a mindent 
uraló víz ugyanakkor védelmet, menedéket, megélhetést is jelentett a kopácsiaknak ínséges 
történelmi időkben. 

Napjainkban a legnagyobb gondot a Kopácsi-rét és környéke vizének szennyezettsége jelen-
ti. Habár Horvátország képviselőháza 1967-ben védet t területté nyilvánította a Kopácsi-rétet, a 
bellyei mezőgazdasági kombinát pedig 49 km hosszúságú töltés építésével megmenekítet te a 
falut az árvízveszélytől, a rét élővilága épp e beavatkozás miatt veszélybe került. Pedig kár 
lenne, ha búcsút kellene mondanunk a Kopácsi-rétnek, ha nem csodálhatnánk meg többé párat-
lan madárvilágát, ritka erdei vadjai t . 

Erről beszélgetek Dékány Zsuzsannával, a falu és a rét határán sétálva, déli verőfényben. 
Zsuzsika csúzai tanárnő, a Jókai Művelődési Egyesület lelkes vezetőségi tagja, a községi könyv-
tár könyvtárosa, a baranyai magyar művelődés és a magyar irodalom népszerűsítője a Dráva-
szögben. Neki köszönhetem, hogy keresgélés helyett azonnal bekopogtathatok a Kopácsi Ter-
mészetrajzi Múzeum aj ta ján, ahol Josip Majié, a múzeumalapító fogad. A horvát anyanyelvű 
múzeumalapító magyarul nem beszél, de Zsuzsika tölmácsként is helytáll. 

•— A múzeum 1973 novemberében nyílt meg — meséli Josip Majic. Hosszú évekig tartott , 
amíg erre sor került. Ö maga 1945-ben költözött a faluba, s 1957 óta foglalkozik gyűjtéssel . 
Fontosnak tar t ja megemlíteni, hogy a múzeumban látható preparált állatoknak mindössze 1% -
át ejtették el a múzeum részére, a többit orvvadászoktól foglalták le, illetve ö maga gyűj töt te 
össze az elhagyott fészkeket és tojásokat, a leesett és sebesült madarakat. Szabad idejét felál-
dozva végezte a gyűjtést és a preparálást, amit egyébként Zágrábban tanult. 

A gyűj temény elhelyezése sem volt egyszerű. A művelődési ház tatarozása után az épület 
adott otthont a kiállításnak. Josip Majif arra törekedett, hogy a kiállítás ne csak ismereteket 
nyújtson és bővítsen, hanem ugyanakkor látványos is legyen. Hálásan emlegeti azokat a falu-
siakat, akik sokat segítettek a múzeum berendezésénél. 

Végigjárjuk a termeket. Mintha a Kopácsi-réten sétálnánk, vizén csónakáznánk: idillikus 
hangulat (vagy annak mása?) fogad bennünket. Tekintélyt parancsoló szarvasagancsok, ezernyi 
kitömött madár a 217 fajtából, majd százféle tojás, 127 különböző madárfészek . . . Itt egy ka-
nalas gém, ott a naponta 4 kg halat is elfogyasztó kárókatona mered ránk, amott rétisas me-
reszti két és fél méteres fesztávolságra szárnyait. A falakon nádboritás, a fejünk felett fák 
ágas-bogas gallyai, a folyosón halászhálók, halászszerszámok . . . 

Josip Majic kérdésemre elmondja, hogy a múzeumot évente több ezer érdeklődő keresi fel 
az ország minden tájáról, de szép számmal jönnek ide a külföldi turisták is, akik, ha az ala-
csony vízállás miatt nem mindig mehetnek a Kopácsi-rétre, a múzeumban pótolják az elmulasz-
tottakat. Sőt, itt nemcsak megnézhetik a rét növény- és állatvilágát, hanem megismerkedhetnek 
életmódjukkal is, a fáradhatatlan Josip Majic örömmel nyújt ismertetést az állatok életkörül-
ményeiről, szaporodásukról, táplálkozásukról. 

A múzeumalapító fölött is elszálltak az évek. Ma már nyugdíjas, hetvenéves. De tettvágya, 
munkakedve ma is a régi, fiatalos. 

— Sok időbe telt, még több munkába, amíg valóság lett egykori álmomból! De megérte! — 
vallja. Ma is szívén viseli a múzeum sorsát, jövőjét tervezgeti, a múzeum bővítése foglalkoz-
tatja. Szeretné a mostani kiállítást, amely négy teremre terjed, egy ötödikkel bővíteni, amely-
ben néprajzi gyűjtemény kapna helyet s a helyi halászélet tárgyi emlékei. 

Búcsúzóul egy fényképet tart elém, amelyen Jos ip Majicot J. B. Tito társaságában örökítet te 
meg a fényképész. Jugoszlávia nagy tiszteletnek örvendő egykori elnöke ugyanis kedvel te a 
természetet, hódolt a vadászatnak. Kopácsra is többször ellátogatott. Josip Majic meghatódva 
mesél találkozásukról, akárcsak a Kopácsi-rétről, amelynek szerelmese volt és marad mindha-
lálig. 

Z. Urbán Aladár 
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Zolnay László 
emlékére 

(Hornyák László rajza) 

Életének két határköve: 1916—1985. S e két dátum között egy kanyarokkal induló, m a j d 
mind határozottabb irányt vevó életút állomásai: még a középiskolában írt, történeti érdeklő-
désre valló tanulmányok: filozófiai munkák; könyv- és újságkiadói, nyomdai feladatok a Frank-
lin társulatnál, Friss Újságnál, s az ABC Könyvkiadó. Majd 1949 tavaszától visszakanyarodás a 
történeti stúdiumokhoz: régészet, művelődéstörténet. Budapesten, Egerben, Esztergomban, 
majd végre és végérvényesen ú j r a Budapesten. Régészeti feltárások; cikkek, tanulmányok tö-
mege, majd könyvek sora. Tudomány, és népszerűsítés a szó nemes értelmében. S az életmű 
koronája: az 1974-ben megtalált, közzétett „Budavári Szoborgaléria". Hivatalos elismerések: a 
Munka Érdemrend arany fokozata, a Pro Urbe Budapest — csak az út legvégén. S befejezésül 
visszatekintés egy önéletrajzi kötetben, amit már nem ö adott le a kiadónak. 

Ezen az úton járva vált Zolnay László a magyar középkori élet egyik legjobb ismerőjévé és 
ismertetőjévé. Az utóbbi másfél évtizedben számos könyve foglalkozott a középkori Budával, 
Esztergommal, Magyarországgal, vagy olyan speciális területekkel, mint a magyarországi kö-
zépkori zenei élet, vagy a vadászatok, (ünnepek és hétköznapok a középkori Budán, 1969, 
1975,; A budai vár, 1981; Az elátkozott Buda — Buda aranykora, 1982; A középkori Esztergom, 
1983; Kincses Magyarország, 1977; Fény és árnyék a középkori Magyarországon, 1983; Vadá-
szatok a középkori Magyarországon, 1971; A magyar muzsika századaiból, 1977.) 

Tanulmányai, cikkei felölelték a város- és településtörténet, művelődés-, művészet- és tech-
nikatörténet számos kérdését, s időről időre témákban és korszakban távolabbi tájakra is elve-
tődött. Ásatásai nyomán nemcsak az európai jelentőségű gótikus szoborlelet, de a település- és 
várostörténet számos jelentős emléke látott napvilágot. A budai vár korai települései, két kö-
zépkori zsinagógája, a Táncsics utcai „Kammerhof", a budaszentlőrinci pálosok Ságvári liget 
melletti kolostora, az esztergomi helytörténet kisebb méretű, de nem kis jelentőségű ásatási 
eredményei az ő munkáját dicsérik, s neki köszönhetik, hogy publikussá váltak a szélesebb 
köztudatban is. 

Azon ritka régészek közé tartozott, akik a lehető legrövidebb időn belül tették közkinccsé 
ásatásaik eredményeit, igen gyakran népszerűsítő közleményekkel előzve meg a tudományos 
feldolgozást. S a fel tárt emlékeket nem önmagukban és önmagukért publikálta: célja raj tuk ke-
resztül és velük a középkori élet lehető legteljesebb bemutatása volt. Ars poeticáját maga is 
többször írásba foglalta: „ . . . a középkor s a középkori műveltség iránt való adósságunkat kí-
vánom törleszteni. Igyekeztem, hogy holt tárgyakat, köveket szólaltassak meg. Ezek — régi 
példaszó szerint — beszélni tudnak. Oklevelek, krónikák, metszetek, ásatási leletek, műemlé-
kek elmúlt tanúságát próbáltam vallomásra bírni . . . Olyan történelmet igyekeztem írni, amely-
ből megelevenedik a hajdanvolt élet." 

Az életközelség, s a „korunkban annyira divatos-tudákos és tudományoskodó szakmai tol-
vajnyelv" kerülése, mondanivalójának gördülékeny, színes stílusú megfogalmazása nagymér-
tékben hozzájárultak könyvei széles körű sikeréhez, s tették, hogy a „történeti sétaút végezté-
vel . . . egyre inkább növekedik megbecsülésünk a középkor dolgos, találékony, leleményes 
embere iránt. S kissé eloszlanak a ,sötét' középkort még ma is körüllengő előítéletek . . ." 

Nagy veszteség mind a szakmai, mind a széles körű olvasóközönség számára, hogy e „törté-
neti sétautak" bejárását az ő vezetésével soha többé nem folytathatjuk. 

Nagy Emese 
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