
KONYVESPOLC 
Kürti László: 

Történelem és emlékezet 
Lajosmizsei fényképek 1896-1946 

Miként Zsigó Viktor polgármester előszavából 
megtudhatjuk, 1877-ben alakult önálló nagyköz-
séggé Jászberény legelőterületének egy részéből: 
Lajos és Mizse pusztából, meg az egykori Bene fa-
lu területéből. Benén honfoglalás kori régészeti le-
letek kerültek elő, Lajos egykori magyar, Mizse pe-
dig kun birtokosának nevét őrzi. Jászberényből és 
Jászladányból érkezett telepesek szerveződtek 
önálló közigazgatási egységgé a XIX. század utol-
só harmadában. Érkeztek bevándorlók Nagykő-
rösről, Dabasról, Örkényből, Inárcsról, Gyónból és 
távolabbi vidékekről. Katolikus, református, zsidó 
vallásúak keveredtek itt, nemzetiségre nézve ma-
gyarok, szlávok, zsidók, cigányok. Fél évszázad 
alatt a népesség csaknem megháromszorozódott, 
1930-ra meghaladta a 11 ezer főt. Mára (1993) 
Lajosmizse poros kis alföldi faluból kisvárossá nö-
vekedett. 

1896 és 1903 között épült meg a katolikus, a re-
formátus és a zsidó templom. Megépültek az ele-
mi iskolák, majd 1932-ben a polgári iskola. A la-
kosság többsége a XX. század elején is tanyán élt. 
1905-ben adták át a Kecskemét-Lajosmizse vasút-
vonalat. Egymás után nyíltak a vendéglők, étter-
mek, működött a XIX. század végén kaszinó és da-
lárda, olvasókör, olvasóegylet. Egymás után léte-
sültek a gazdasági egyesületek is. Az 1890-es évek 
végén nyílt meg az első fényképész műterem, s né-
hány évtized múltán már egyre több amatőr fény-
kép is készült. Vásárokban, búcsúkon vándorfény-
képészek is tevékenykedtek. Az 1896-1946 közötti 
időből mintegy négyezer fényképet sikerült össze-
gyűjteni, s ennek tizede került bele jelen kiadvány-
ba. A nemtörődömség meg a rossz tárolási körül-
mények miatt igen sok fénykép elveszett, vagy 
annyira megrongálódott, hogy reprodukálásra al-
kalmatlanná vált. 

Kürti László gyűjtötte, rendezte a helytörténet 
képi forrásanyagát, kilenc tematikus egységbe 
foglalva. 

Az első csoportot a képes levelezőlapok alkot-
ják. A 12 lapon a település nevezetességeit láthat-
juk: a vasútállomást, a községházát, a Budai mal-
mot, vendéglőket, a római katolikus templomot és 
a piacteret, kereskedők üzleteit a főutcán, a gazda-
kör épületét, az iskolát, az országzászlót. Ide ke-
rült Kis Juhász József főbíróról készült (1916) pos-
tán elküldött fotó is, noha ennek a háborús képek 
között lenne a helye. 

A következő tematikus egység: nagyközség, hi-
vatal, tisztviselők. Ünnepségek, bírók, rendőrök, 
csendőrök, tűzoltók, a község vezetőinek képei, 
útépítések, építkezések képei sorakoznak itt. 
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Az egyház, vallásosság, rítusok tematikáját 
magába foglaló részben láthatjuk a régi plébánia 
épületét, a református presbitérium csoportképét 
(1927), katolikus egyletek képeit, elsőáldozókat, 
református és katolikus papokat. Ide kerültek az 
egyes párokról, meg a násznépről (a lakodalmas 
háznál) készült esküvői képek. Utóbbiakat célsze-
rűbb lett volna a családi tematikába helyezni, hi-
szen a képek nem az egyházi esketési szertartással 
kapcsolatosak. A tematikus egységet a temetői ké-
pek zárják. 

A mezőgazdaság, gazdák, tanyasi élet fejezet-
ben szüreti képeket, az állattartással, a szántóföldi 
műveléssel kapcsolatos munkákról (szántás, ara-
tás, cséplés, hordás, stb.) készült felvételeket látha-
tunk. 

Az iparosok, kereskedők, mesterek részben lát-
ható asztalos-, kerékgyártó-, bádogos-, kovács-, 
pék-, cipészműhely, malom, kereskedő, borbély, 
gyógyszerész, vendéglős, kéményseprő, piaci 
árus, kegytárgy árus, fagylaltos, hentes, mészáros. 
A varrótanfolyamokról készült képek zárják a 
sort. Ennek az egységnek a képei voltaképpen te-
matikailag rendezetlenek. 

A gyermekkor, ifjúság, iskola részben az iskolai 
képek dominálnak (általában jellegzetes csoport-
képek), de vannak óvodai felvételek is. Érdekesek 
a gyermekek által bemutatot t színdarabok részle-
teit bemutató képek, s a népi tánccsoportok képei. 
A cserkészmozgalom is megjelenik néhány felvé-
telen. Néhány fiatal csoportképét követően a le-
venteképek zárják ezt a tematikus egységet. 

A katonaság, háború fejezet a gyermekkor-ifjú-
ság, iskola, valamint családot bemutató rész közé 
ékelődött be. Célszerűbb lett volna ezt elkülönítve 
a kötet végére helyezni, mert így megbontja a töb-
bi fejezet logikai rendjét. Az első világháború idő-
szaka sokkal jobban dokumentált , mint a második, 
pedig általában a dokumentumok száma és meg-
maradása szempontjából éppen fordított a hely-
zet. Feltűnően a kevés a fronton készült képek szá-
ma. A fényképek közé egy rajz reprodukciója is be-
került, ami nem illik bele egy kizárólag fényképe-
ket közlő kötetbe. 

A család, rokonság fejezet érthetően a legterje-
delmesebb, csaknem száz képet foglal magába. A 
családi (beállított) csoportképek, - köztük két 
nagy terjedelmű, kihajtható is akad - teszik ki a fe-
jezet jelentős részét. Majd következnek a műtermi 
képek lányokról-asszonyokról, férfiakról, házas-
párokról. Megdöbbentő a Braun-családot bemuta-
tó képsor: az apa (50 éves), az anya (39 éves), s a 
három gyermek közül kettő (11 és 17 évesek) náci 
haláltáborban pusztultak el. A szörnyűséget csu-
pán egyetlen gyermek élte túl. A Lusztig család is 
elveszítette 13 éves kislányát. Balassa Flóra fény-
képész élete is 1944-ben ért véget, a haláltáborban. 



A kultúra, szórakozás rész a kötet záró fejezete. 
Kirándulás, nyaralás-, lovas- és vadászképek sora-
koznak egymás után. A kerékpározás és a labda-
rúgócsapat sem marad ki. Színdarabok szereplői, 
szüreti mulatságokon fölvett jelenetek, dalárda, 
zenekar, mind megörökítésre került, csakúgy, mint 
egyes baráti asztaltársaságok. Olyan neves vendé-
gek is megfordultak Lajosmizsén, mint Jávor Pál, 
vagy Móricz Zsigmond. 

A kötetet a képekhez kapcsolódó jegyzetek 
(magyarázó szöveg) zárja. A 412 kép közül mint-
egy a harmada esetében csupán a képaláírás is-
métlődik meg. A többinél több-kevesebb részletes-
séggel íródott magyarázatot olvashatunk. Vélemé-
nyünk szerint szerencsésebb lett volna a magyará-
zó szöveget a képek mellé nyomtatni, mert így az 
állandó oda-vissza lapozás a kép és a magyarázat 
egybevetéséhez fölösleges többletmunkát jelent. 

Mivel a kötetben nem közlik a képek eredeti 
nagyságát (szükséges lett volna!), nem tudjuk, 
mely képek esetében került sor a reprodukálás so-
rán kicsinyítésre vagy nagyításra. A képes levele-
zőlapok esetében a nagyítás valószínűsíthető. A 
nyomda átlagos színvonalú munkát végzett, a rep-
rodukálás során a képek többségének minősége 
alighanem jól észrevehetően romlott, ami (rész-
ben) a nagyításnak is betudható. Szerencsére 
olyan mértékű nagyításra nem került sor, amely 
egyes képek széteséséhez vezetett volna (amire 
jócskán akad példa hasonló kiadványok esetében). 
Az előszó, a bevezető és a fejezetcímek angol és 
német nyelven is olvashatók. A képek meghatáro-
zása viszont csak magyarul olvasható. Emiatt vi-
szont a magyar nyelvet nem ismerő számára a ké-
pek egyes esetekben meglehetősen nehezen értel-
mezhetők. 

A lajosmizsei kötet megjelentetése az érték-
mentés egyik sikeres darabja. Az egyes családok 
bir tokában lévő fényképek közül a történeti érté-
kűek megmentésének egyik lehetősége az, ha így 
kötetben megjelennek. 

Az elmúlt egy-másfél évtizedben egész sor ha-
sonló kiadvány látott napvilágot. Mintaszerű ala-
posságú Romsics Imre szerkesztésében a Kalocsa 
anno. . . Kalocsai fotográfiák című kötet (Kalocsa, 
1999). Hasonló hozzá Székelyné Körösi Ilona ki tűnő 
összeállításában a Kecskemét anno.. . Képek a régi 
Kecskemétről (Kecskemét, 1998). Demeter Zsófia és 
Gelencsér Ferenc összeállítása (Székesfehérvár an-
no. . . Pillanatképek egy város életéből. Székesfe-
hérvár, 1990) minőségét lerontja a gyenge nyomás. 
E kiadványok előzménynek tekinthető a Budapest 
anno. . . Fényképfelvételek műteremben és házon 
kívül. Klösz György ismert és ismeretlen kortársai-
nak felvételei (Seenger Ervin összeállításában. Bp. 
1979). 

Fehér Zoltán tanár, aki 1996-ban jelentette meg 
Bátya életrajza című kötetét, 2002-ben adta ki 
újabb gyűjtését: Fekete faluban fehér torony lát-
szik (bátyai képeskönyv). Csaknem kétszáz, 1945 
előtt készült fénykép alapján alkothatunk képet a 
Duna menti falu (Kalocsától délre fekszik) életéről, 
egykori emberei mindennapjairól, ünnepeiről, 

családjairól. A kötet témakörök szerint rendezett 
(táj, falukép, épületek, munka, ünnepek, óvoda, is-
kola, művelődés, családok, katonaélet). A nyomta-
tás minősége jóval gyengébb, mint a lajosmizsei 
köteté, főleg a színes képek esetében. Ebben közre-
játszhat az is, hogy több képet a közléshez fölna-
gyítottak, s ez az eljárás is rontotta minőségüket. A 
jegyzetekben közölt szövegeket e kötet esetében is 
lehetett volna az egyes képeknél közölni, így min-
den adat együtt tanulmányozható lenne. 

A képes levelezőlapok gyűjtése egyre népsze-
rűbb. Aukciók során komoly áron cserélnek gaz-
dát az egyes darabok. Az utóbbi években Pápa, 
Szombathely, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Nagy-
várad, Kolozsvár és más városok régi képeslapjait 
tették közzé egy-egy kötetben. Tóth-Baranyi Antal 
magángyűjteményének egy részét tette közzé és 
mutatta be kiállításon is Siófokon, 2000-ben (Sió-
fok. Pillantás a múltba. Képeslapok a századfor-
dulóról. A helytörténeti leírásokat Matyikó Sebes-
tyén József készítette). A Magyar Nemzeti Múzeum 
kiadásában jelent meg (1996) a Volt egyszer egy 
Magyarország. A századvég és a századelő világa 
című kötet (Gerő András, Jalsovszky Katalin és 
Tomsics Emőke munkája), amely mintát ad arra, ho-
gyan kell válogatni egy összeállítást, s a kiadást 
hogyan kell gondozni. 

Reméljük, a képeslapok, régi fényképfelvételek 
közzététele a jövőben is folytatódik. A gondot csak 
az jelenti, hogy a viszonylag drága képes kiad-
ványok megvásárlása az érdeklődők számára egy-
re nagyobb nehézségbe ütközik. (Lajosmizsei Hely-
történeti és Kulturális Egyesület, 2002). 

Csorba Csaba 

MAROSVÁRI ATTILA-ZOMBORI ISTVÁN 
A legmakaibb makai 
Tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc 
tiszteletére 

Elöljáróban megjegyzem, hogy személyesen 
nem, csak szakmai „hírből" ismerem Tóth Feren-
cet. Mégis szerkesztőnk, Halász Péter kérésére -
több okból is - könnyen és jó szívvel vállaltam, 
hogy írok a születésnapján tisztelgő kötetről. Első-
sorban azért természetesen, hogy a Honismeret 
szerkesztő bizottsága és olvasói nevében is, igaz, 
némileg megkésve, csatlakozzam a háromnegyed 
évszázados, „kerek" születésnapon őt köszöntők-
höz, további eredményes munkát , töretlen alkotó 
kedvet és jó egészséget kívánva. Másrészt azért, 
hogy megemeljem a kalapom Tóth Ferenc tisztele-
tet parancsoló tudományos életműve előtt: az ün-
nepi kötet függelékében a Mátó Erzsébet által 
összeállított bibliográfia az 1965-2002 közötti idő-
szakból 350-et meghaladó publikációt tartalmaz, s 
rendkívüli szerkesztői munkáról is tanúskodik. 
De elsősorban azért vállaltam az írást, hogy - ma-
gam is majd három évtizede múzeumban dolgoz-
ván - tisztelegjek a vidéki múzeumügyben szinte 
egyszemélyes „intézményként" tevékenykedő ki-
váló emberek előtt, akik nélkül messze nem tarta-
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na itt sem a magyar múzeumügy, sem annak tár-
sadalmi háttere, megbecsülése. 

Számos településen, ahol muzeális közgyűjte-
mény működik, annak léte, sorsa, működése évti-
zedeken át jószerével egy-egy személyiség életé-
vel, tevékenységével kapcsolódik egybe. Ha bárki 
idegen a múzeum iránt érdeklődik, vagy a helyi 
történelem bármely szellemi-tárgyi emléke érdek-
li, mindenki egy személyhez küldi: olyanhoz, aki 
jószerével maga a múzeum, maga a közös múlt, 
emlékezet letéteményese. Erősíti ezt a kötést és 
megbecsülést, ha az illető a város vagy a szűkebb 
táj szülötte, esetleg - élete egy szakaszában - pe-
dagógusként nevelte a település ifjúságát. Számo-
san voltak, vannak, akik maguk kezdték szervezni 
vagy újjászervezni a múzeumokat is, s életük elvá-
laszthatatlan annak működésétől. Példaként emlí-
tem a régiekből a gergelyi református lelkész Csi-
szár Árpádot, a vásárosnaményi Beregi Múzeum 
létrehozóját, vagy Lukács Gáspárt, aki gimnáziumi 
tanársága után, nyugdíjasként lett a mezőkövesdi 
Matyó Múzeum igazgatója. Szerencsére, ma is él-
nek közöttünk hasonló személyiségek, a Tóth Fe-
renchez hasonló lokálpatrióták, akik azonban 
messze túltekintenek saját településük határán, s 
annak múltját a társadalom és a műveltség törté-
netének általánosabb összefüggésrendszerében 
vizsgálják. A napi múzeumi feladat persze szikár 
adminisztrációt, a múzeumépületről , raktárról va-
ló gondoskodást a város kulturális életében való 
sokféle feladatot jelent, nem csak a tudományt , s 
még jó, ha vannak hozzá társak, segítők. 

Természetesen az adott település helye és hely-
zete, szellemisége, az elődök teljesítménye nagy-
ban behatárolja a múzeumépítők mozgásterét. 
Úgy gondolom, hogy Tóth Ferenc ebben az érte-
lemben gazdag kulturális tradíció örököse és foly-
tatója. Maga Makó jelentős, nagy múltú település. 
Szeged közelsége és szellemisége is számos össze-
függésben tetten érhető. Gondoljunk csak azokra a 
jelesekre - az ügyvéd, hírlapíró Espersit János, Móra 
Ferenc, Juhász Gyula, József Attila - akik kulturális 
hidakat alkottak. Vagy a Szegedi Fiatalok körére, a 
két háború között induló társadalomkutatói tevé-
kenységre. Ez utóbbiban persze nem elhallgatva a 
makói születésű Erdei Ferenc nevét, aki nem csu-
pán ki tűnő társadalomkutató volt, de a vidéki Ma-
gyarország modernizációjában éppen a Duna-Ti-
sza közi tanyás település és gazdasági-társadalmi 
fejlődés példáinak szánt kitüntető figyelmet. De 
utalnom kell az „örökség" kapcsán Bálint Sándor 
szerepére is, aki a szegedi nagytáj műveltségét, az 
abban ható koherens tényezők szerepét feltárta. 

Tóth Ferenc ennek az örökségnek, árnyaltan 
összetett szellemiségnek az örököse és tovább vi-
vője. Múzeuma ugyan a XIX. század végén meg-
szerveződött, de 1950-ben újjá kellett szervezni, 
ami nem kevés feladatot jelentett. Ha Tóth Ferenc 
szakirodalmi munkásságát nézzük, az tipikusan 
tükrözi a vidéki múzeumi ember - részben vállalt, 
részben kényszerű - sokirányúságát. Az intéz-
mény történetétől, a múzeumbarátok szerveződé-
sének históriájától a marosmenti művésztelepig, 
illetve a tájban alkotó művészekig, a tárgyi és szel-

lemi néprajz kulturális emlékeitől a helyi társada-
lom históriájáig, a jellegadó termeivény, a makói 
hagyma termesztésének történetétől a városkép 
változásáig, a térség jeles szülötteinek életrajzától 
az irodalomtörténetig terjed. S még számtalan más 
témára amivel foglalkozott, foglakozik. 

Tisztelői, barátai már öt évvel ezelőtt is egy ün-
nepi kötettel köszöntötték Tóth Ferencet (Hal-
mágyi Pál szerk.: Tanulmányok. Tóth Ferenc köszön-
tése. A Makó Múzeum Füzetei 90. Makó, 1998.), 
amelyben ki tűnő szakemberek - a teljesség igénye 
nélkül: Blazovich László, Dömötör János, Halász 
Péter, Péter László, Vörös Gabriella, a már sajnála-
tosan örökre eltávozott Kőhegyi Mihály, és még 
mások tisztelegtek A mostani kötet Csongrád Me-
gye Önkormányzata és Makó Város Önkormány-
zata jelentette meg. A szerzői kör egy része meg-
maradt az öt évvel ezelőttiből. Közülük külön is 
megemlítem a két jeles néprajzos kollégát, akik 
közvetlenül is Tóth Ferenc személyéhez, illetve a 
makói József Attila Múzeumhoz kötődnek: a nem-
zetközi rangú tánckutatót, a k i tűnő Felföldi Lász-
lót (Hiteles alkotó, hiteles mű, hitelesség. A folklór kü-
lönféle kontextusokban), és Markos Györgyit (Apát-
falva születés körüli szokásairól). 

Jelen kötet írásainak első blokkja személyes 
hangú köszöntéseket tartalmaz, majd a tanulmá-
nyok sora következik. Nincs lehetőség itt vala-
mennyi számbavételére, csupán néhányat említ-
hetek. (Megjegyzem, hogy jelen kötet tematikája 
jobban a város, Makó felé fordult, mint a korábbia-
ké.) Blazovich László az erdélyi szászok kiváltság-
levele, az Andreanum kapcsán a korai magyar fe-
udális állam szervezésének históriájához közöl ér-
dekes adalékokat. Forgó Géza II. Rákóczi Ferenc 
hamvainak hazahozatala kapcsán vizsgálja a ma-
kói nép viszonyulását, Orbán Imre a Szent István-
plébánia épületeinek, intézményeinek 1835-ös ál-
lapotát mutatja be. Szabó Ferenc az 1855-1964 kö-
zötti faiskola-létesítési törekvéseket mutatja be, 
Marosvári Attila pedig a XX. század kertbarát 
mozgalmak helyi históriájáról ír. Juhász Antal a 
szegedi nagytáj népi építészetének egy elemét a te-
tőformákat ismerteti, Bárkányi Ildikó pedig hód-
mezővásárhelyi gyermekjátékokról ír. Péter László 
írása Németh László - valószínűleg csak eszmei -
kapcsolata okán az 1960-as évek elejének végtele-
nül bonyolult eszmei-ideológiai küzdelmeiről 
szól. A leghangsúlyosabban talán a Németh Lász-
ló által képviselt nemzeti gondolatok magát a bal-
oldali hatalmat is megosztották, s a vidéki Ma-
gyarország képviselői közül - baloldali elkötele-
zettként is - számosan kivívták maguknak a köz-
ponti hatalom korifeusainak haragját. Péter László 
munkája különös igazolása annak, hogy a szellem, 
a tudás milyen veszélyes a hatalom számára: a 
gondolkodónak, alkotónak akár meg sem kell je-
lennie, mégis komoly gondot okoz az ideoló-
gia-gyártók számára. 

A kötetet Tóth Ferenc szakirodalmi munkássá-
gának bibliográfiája zárja, meg néhány fotó. Az 
utóbbiak mintha azt (is) sugallnák, hogy a múzeu-
mokban lényegesen több az állandóság, a mara-
dandó, mint az azt körülvevő világunkban. 
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2002-ben, a magyar múzeumügy kétszáz éves 
évfordulóját ünnepelve, egyik főszerkesztőként 
volt alkalmam jegyezni egy életrajzi lexikont, ami 
a múzeumi terület jeleseit gyűjtötte egybe (Ma-
gyar Múzeumi Arcképcsarnok, Budapest, 2002. 
Tarsoly Kiadó). A munka egyik fontos tanulsága 
volt, hogy milyen keveset tudunk azokról a múze-
umi emberekről, akik nélkül valójában nincs mú-
zeum. Azokról a „mindenesekről", akiket a ma-
guk köre, közössége ismer, becsül, de amikor a 
kortársak is elfogynak, emlékük száraz bibliográ-
fiai adatként élnek tovább. Úgy gondolom, na-
gyon jó, hogy elkészült a Tóth Ferencet köszöntő 
kötet, s hogy hasonló könyvek készülnek, erősítve 
a múzeumok, helyi közösségek megtartó erejét. 
(Szeged-Makó, 2003.) 

Viga Gyula 

DUSNOKI-DRASKOVICH JÓZSEF: 

Nyitott múl t 
Tanulmányok, történetek Gyuláról, 
Békés vármegyéről és a fordított világról 

A vaskos kötet egyáltalán nem tekinthető fü-
zetnek, még úgy sem, hogy a jóhírű, jól szer-
kesztett Gyulai Füzetek 12. számaként jelent 
meg. Dusnoki-Draskovich József, fiatal történészünk 
olyan művelődéstörténeti tanulmánykötetéről van 
szó, amely a hangsúlyozott lokalitás - Gyula váro-
sa, Békés megye - ellenére igen sok általános érvé-
nyű történeti, művelődéstörténeti és történeti nép-
rajzi megállapítást, leírást, összefoglaló értékelést 
tartalmazó tanulmányokból áll. Dusnoki-Drasko-
vich József első renden történész, foglalkozására 
nézve levéltáros, ami eleve ugyanúgy meghatá-
rozza munkásságát, mint a muzeológusét a mu-
zeológia. Előbbiét a konkrét tárgyi világ, az utób-
biét a levéltár írott anyagai, a források teszik apró-
lékosan pontossá, hitelessé, még akkor is, ha 
egyébként nagyröptű, korokon, egyéniségeken át-
ívelő tárgyakról beszél. 

Fontos, általános érvényűeknek vehető kérdé-
sek alapján és módszerekkel vizsgálja például 
Gyula városa „kezdeteit", legkorábbi történetét, 
feltéve a kérdést: Hol volt „Julamonostora" és Vata 
földvára? Már ennek a fejtegetésének is van némi 
néprajzi vonatkozása, de Gyula mezőváros topog-
ráfiájának kérdései (XIV-XVIII. század) című ta-
nulmánya aztán igazán nagyszerű történeti-nép-
rajzi munka. Alapozó jellegű tanulmányban fog-
lalkozik Bél Mátyás és Békés vármegye felfedezése 
címmel egy, a nagy múl tú város kutatása forrásai-
nak, személyiségeinek pontosabb, hatásában-je-
lentőségében felmért értékeinek körvonalazásával 
is. Néprajzi-művelődéstörténeti vonatkozásban 
kiemelkedő a Mogyoróssy János: Egy kisvárosi ne-
mes könyvei és műveltsége című tanulmánya; hi-
szen ne feledjük, hogy Mogyoróssy János volt az 
egyik legkorábbi közkönyvtár és múzeum alapí-
tó-adományozója. Kevesen foglalkoztak azzal a té-
mával, hogy milyen volt, kik és hogyan csinálták, 
milyen forrásokból táplálkoztak a kastélyaikba 

visszavonultan, de széleskörű társasági életet élő, 
hivatásos mulattatót is foglalkoztató XVIII. száza-
di főúr, illetve főúri család „időmúlatása" (Egy 
XVIII. századi arisztokrata család mulattatója. An-
tonius atya históriái). Antonius atya egyfajta „for-
dított világgal" szórakoztatta főúri közönségét. 
Nem is gondolva arra, hogy jó két évszázad múl-
tán az a bizonyos „fordított világ" mily nagy mér-
tékben fogja foglalkoztatni a néprajztudomány, a 
kulturális antropológia vezető személyiségeit. 
Dusnoki a kiváló elméleti és módszertani tájéko-
zottságon alapuló tanulmánya elején tárgyára vo-
natkozóan ezt írja: „A fordított világ először is egy 
rendkívül hosszú élettartamú kollektív mentális 
reprezentációnak tekinthető, amely a legkülönbö-
zőbb verbális, írásbeli és képi formákban nyert ki-
fejezést, azt mondhatjuk, hogy részét alkotta a vi-
lágról folyó diskurzusnak (...) így egyfajta mentá-
lis magatartásmódról vagy magatartásmodellről 
beszélhetünk, amelynek megvolt a maga saját lo-
gikája és jelrendszere. Az említett társadalmi in-
terakciók és azok rejtett vagy világosan kifejeződő 
szimbolikájának kutatásában elsősorban a nép-
rajz, illetve a kulturális antropológia művelőihez 
társulhat a történész." (Sajnos, ennek a nagyszerű 
„par excellence" néprajzi-kulturális antropológiai 
tanulmánynak a részletes ismertetésére ebben a 
recenzióban nem térhetünk ki, viszont felhívhat-
juk rá a figyelmet, főleg azokét, akik hasonló té-
mákkal foglalkozva nem, vagy keveset tudnak er-
ről a tanulmányról.) 

Hasonlóan nemcsak lokális szempontból szá-
míthat érdeklődésre a tanulmánykötet utolsó köz-
leménye is: Implom József helytörténeti munkás-
ságáról. Az eredetileg nyelvész, de a régészettől, a 
néprajzon át a történelemtudományig sok min-
dennel foglalkozó Implom József élettörténete kü-
lönböző írásokból eléggé ismert, úgy tűnik, hogy 
helytörténeti munkásságáról külön szólni, még-
hozzá olyan módon, hogy munkássága egészét a 
helytörténeti tevékenységéből származtatja, sok ú j 
szempont felvetésével járhat. Természetesen szer-
zőnk ezúttal is elvi-módszertani bevezetéssel, 
problémafelvetésével áll elő, ami nagyon érdeke-
sen kibővíti nemcsak a helytörténet műfaji, hanem 
tartalmi kereteit is. Dusnoki Draskovich Józsefnél 
a többek által „komplex helytörténetnek" nevezett 
kutatási-feldolgozási módszernek és szempontok-
nak egy, a korábbinál lényegesen bővebb, széle-
sebb elvi-módszertani szemléleten és gyakorlaton 
alapuló meghatározásával találkozhatunk. Ráadá-
sul egy konkrét személyiség, Implom József hely-
történeti munkásságának elemzése kapcsán. A ta-
nulmányokhoz, amelyekről egy külön, rövid feje-
zet is tájékoztat (Tájékoztató a kötet írásairól), szá-
mos, érdekes és viszonylag ritka képanyag, vala-
mint bőséges németnyelvű összefoglaló járul. 

A főként néprajzi szempontból ismertetett ta-
nulmánykötet (több más, hasonlóan értékes, in-
kább történeti tanulmányáról nem is szólva) min-
denképpen figyelemfelkeltő és ismerete népraj-
zos-antropológusaink számára nélkülözhetetlen. 
(Gyulai Füzetek 12. Gyula 2000.) 

Dankó Imre 
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CSÁKY KÁROLY: 

Híres Selmecbányái tanárok 

Dr. Csáky Károly Ipolyságon élő etnográfus, 
helytörténész, pedagógus neve jól ismert a hajdani 
Hont , a ma i Szlovákia néprajzi , helytörténeti, pe-
dagógiai és közéleti é rdek lődésű személyei előtt, 
de n e m ismeretlen a Honismere t olvasói számára 
sem, h iszen rendszeresen publ ikál a folyóiratban. 
A dunaszerdahe ly i Lilium A u r u m kiadó immár 
ha rmadik , az egykori Hon t vá rmegye illetve Sel-
mecbánya szabad királyi város neves alakjait be-
muta tó kötetét adta ki szerzőnktől 2003-ban. 

Az 1990-es évek elején Hon t megye két egykori 
székhelyének, Kemencének és Ipolyságnak általá-
nos iskolái „Múlttal a jövőért" címmel helytörté-
neti, népra jz i , természetismereti , i rodalomtörténe-
ti vetélkedősorozatot indítot tak 10-14 éves tanu-
lók részére. A felkészüléshez b izony elég szűkös 
volt e lsősorban a megye k iemelkedő személyisé-
geire vona tkozó irodalom. Az Ipolyságon megjele-
nő Hont i Lapok ekkortájt kezdte közölni Csáky ta-
nár ú r n a k a megyében születet t jeles személyeiről 
írott kisportréi t . E cikkek az tán fénymásolat for-
májában jutottak el a d iákokhoz, s szolgálták a fia-
tal generációk - de nem utolsó sorban az őket fel-
készítő tanárok - hiányos helytörténeti ismeretei-
nek gyarapí tását . A cikksorozatból könyv szüle-
tett: Honti Arcképcsarnok c ímmel 104, a vármegyé-
ben születet t jeles XV-XIX. századi személy port-
réját közölte 1998-ban. 

Ezt a kötetet követte 2002-ben a Jeles elődeink, 
majd a mos tan i Híres Selmecbányái tanárok című, 
hogy az 1998-as művének Előszavában leírt hiány-
érzetét pótolja, de egyúttal az ott megfogalmazot t 
ars poeticáját is teljesítse: „A portrésor t tán lehetett 
volna bőví teni és tökéletesíteni, de mindez egy 
ilyen jellegű kötet késleltetését jelentette volna. 
Márped ig egy-egy régióban csak az hasznosítható, 
amit le teszünk a szellemi asztalra. S az még a ma-
ga hiányosságaival is szolgálhatja nemes ügyün-
ket: az emlékezést és emlékeztetést , az öntudaterő-
sítést, m ú l t u n k szellemi bir tokbavételét s jövőnk 
a lapozását ." 

A szerző legújabb kötetében a földrajzilag Hon t 
vá rmegye területén lévő bánya- , illetve szabad ki-
rályi város neves oktatóiról, pedagógusai ró l közöl 
- a geo lógus Adda Kálmántól a vegyész Zemplén 
Gézáig - portrét . Betűrend szerint előbb 161 tanár-
ról részletesebb - a munkásságuka t fémjelző m ű -
veik megemlítésével és a rá juk vonatkozó iroda-
lom feltüntetésével - míg 40 oktatóról vázlatosabb 
életutat ismerhet meg az olvasó. 

Mindezek előtt azonban - a szerző szerinti sze-
rény alcímmel - Selmecbánya vázlatos iskolatörté-
netével i smerkedhetünk meg. A felvidéki városok 
gyöngyszemeként is emlegetett , a világ kulturális 
örökségének részévé nyilvánítot t települést a bá-
nyásza ton túl, vagy a bányásza t mellett az itt fo-
lyó, a régi-régi múl tban gyökerező, magas szintű, 
európai kisugárzású nevelés, tanítás, oktatás tette 
híressé. 
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Az iskolatörténeti áttekintésből meg tudha t juk , 
hogy Selmecbányán is az egyház m á r a virágzó 
középkorban lerakta az oktatás alapjait: vélhetőleg 
a XIII. század közepén már plébániai iskolával, a 
XVI. századtól g imnáz iumi szintű középiskolával 
rendelkezett a bányaváros . Mint jelentős a rányban 
német anyanyelvű lakosságú településen, Luther 
tanai a városban már korán elterjedtek, s ennek 
köszönhetően az evangélikusok is hozzáfog tak az 
iskolák szervezéséhez. Nem kizárt, h o g y 1528-ban 
már evangél ikus g imnáz ium m ű k ö d ö t t a város-
ban, ahol kezde tben német és latin volt az oktatás 
nyelve, rangja ped ig hol kis- majd nagygimnázi -
um, 1837-től ped ig líceum. Közismert, hogy falai 
közt d iákoskodot t Petőfi Sándor és Mikszáth Kál-
mán. Az 1840-es évek elejétől megjelent a magyar 
és szlovák nyelv oktatása is. 

A reformáció által háttérbe szorított katolikus 
egyház a jezsuita rend városban tör tént megtele-
pülésével az iskoláztatásban is ismétel ten aktív 
szerephez jutott. 1649-re tehető a Selmecbányái Ki-
rályi Katolikus Nagyg imnáz ium alapí tásának esz-
tendeje, ahol latin majd 1784-től néme t nyelven 
folyt az oktatás. A jezsuita rend eltörlését követő 
néhány évvel a piaristák veszik át az intézményt . 
1807-től tantárgyként oktatták, 1844-től tanítási 
nyelvként használ ták a magyart . A szlovák 
1861-től tannyelv, az 1870-es évektől „segédnyelv" 
a magyar mellett. 

Nem kevésbé izgalmas a selmeci Bányászati és 
Erdészeti Főiskola történetéről ado t t áttekintés. 
Történelemből általános iskolai t ananyag , hogy a 
Magyar Királyság a XIV. században az aranybá-
nyászatban Európában az első, ezüst kitermelés-
ben a második helyet foglalta el, s m á r az Ár-
pád-korban számot tevő volt a sóbányászat . A bá-
nyászat ped ig n e m nélkülözhette a műszak i és ter-
mésze t tudományi ismereteket, sőt igényelte az 
ilyen irányú kutatásokat , ta lá lmányokat . Közis-
mert, hogy a gőzgép kifejlesztésére is a bányászat 
igényei (a bányavíz eltávolítása, kiszivat tyúzása, a 
kitermelt ásványok felszínre hozatala) gyakorol-
tak számottevő hatást . 

Csáky Károly - mint ahogy ezt megtet te az 
előbbi két in tézménynél is - a szervező, vezető ok-
tatók nevének megemlítésével, m u n k á s s á g u k rö-
vid méltatásával ismerteti az „akadémia" történe-
tét. III. Károly 1735. június 22-i le i ra tában K. k. 
Bergschule - Bányászati-kohászati Tanintézet né-
ven állította fel az első magyar bányat i sz tképző is-
kolát. 1762. október 22-én pedig Mária Terézia 
részvételével összeülő tanácskozáson olyan dön-
tés született, hogy az egész bi rodalom számára lét-
re kell hozni egy bányász-műszaki szakembereket 
képző intézetet. Ennek helyéül Selmecbányát vá-
lasztották, mer t „a birodalmon belül itt találhatók meg 
a legkorszerűbb s legsokrétűbb bányászati-kohászati be-
rendezések". Ez a határozat , ez a rendelet teremtette 
meg az akadémia i szintű képzést elsőként nem-
csak Magyarországon, de az egész b i rodalomban, 
sőt Európában is! Az oktatás nyelve a birodalmi 
érdeknek megfelelően a német lett. Az akadémia 
mellett 1808-ban erdészeti tanintézetet létesítettek, 
melyet aztán 1846-ban az akadémia tanszékévé 



szerveztek. Ennek megfelelően kapta új nevét: Bá-
nyászati és Erdészeti Akadémia, mely aztán 
1867-től magyar állami intézménnyé vált, s 
1868-tól magyar nyelven oktatta hallgatóit. A XIX. 
század végén új épületekbe költözött intézmény 
sorsa aztán az első világháborút követően tragiku-
san alakul: 1919-ben kényszerűségből Sopronba 
költöztetik, s ebből a sebből a város máig sem 
gyógyult ki. 

A továbbiakban nézzük meg, kiket tart érdem-
legesnek szerzőnk a Selmecbányái arcképcsarnok-
ban való elhelyezésre. Oktalanság lenne itt felso-
rolni azt a kereken kétszáz nevet, kiknek életútjá-
val megismerteti az olvasót. Talán szerencsésebb 
megoldásnak tűnhet, ha a recenzens önkényes vá-
lasztása szerint néhány ismertebb személy alakját 
ragadjuk ki. Előre kell bocsátanunk, hogy Selmec-
bánya a középkortól fogva német ajkú bányászok, 
polgárok valamint szlovákok és magyarok lakóhe-
lye volt, így természetesnek kell vennünk azt, 
hogy az iskolák oktatói, tanítói, tanárai között egy-
aránt találunk magyar, szlovák és német anyanyel-
vűeket, de gyakran működtek itt a birodalom ha-
tárán kívülről érkezett professzorok is. 

Arany Dániel (1863-1945) matematikus nevét 
ma leginkább a róla elnevezett középiskolai mate-
matika versenyről ismerhetjük; 1889-90-ben az 
akadémia mennyiségtani tanszékének tanársegé-
de. Győri munkássága idején indította, és három 
éven át szerkesztette a Középiskolai Mathematikai 
Lapokat. 

Bergfest Árpád (1883-1964) nevét pedagógus-
ként (elemi iskolai tanító, technikumi óraadó ta-
nár), a szlovákiai bányatörténeti kutatások úttörő-
jeként, a bányászati levéltár egyik legalaposabb és 
leghozzáértőbb rendszerezőjeként és nem utolsó 
sorban a Hont vármegye történelmi földrajza című 
könyvecske szerzőjeként illik megjegyeznünk. 

Breznyik János (1815-1897) Mikszáth egykori 
magyar nyelv és irodalom szakos tanára az evan-
gélikus líceumban, aki három ízben is betöltötte az 
intézmény igazgatói tisztét, s feldolgozta a selmeci 
evangélikus egyház és líceum történetét, érintve 
Petőfi Selmecbányán töltött hónapjait is. 

Dobsinsky Pavol (1828-1885) szlovák evangéli-
kus lelkész, író, publicista, műfordító és néprajzi 
gyűjtő 1858-1861 között a líceumban „a tót nyelv és 
irodalom" előadására kapott megbízatást. 

Doppler, Christian (1803-1853) osztrák matema-
tikus, fizikus 1848-49-ben az akadémia matemati-
ka-fizika-mechanika tanára; nevét világszerte is-
mertté tette a „Doppler-effektus" elvének felfede-
zése. 

Mikoviny Sámuel (1700-1750) professzor, a Po-
rosz k. r. Tudományos Társaság tagja, korának je-
lentős magyar polihisztora, a tudományos térké-
pezés megalapítója, a selmeci vízfelfogó rendszer 
megteremtője 1735. szeptember 28-án kapott III. 
Károlytól kinevezést a Bányászati-kohászati Tan-
intézet oktatói állására, s sok-sok diákból nevelt 
szakembert a tudományok számára. 

Szártorisz Ferenc (1834-19..?), a piarista gimná-
zium tanárának nevével az 1889 és 1909 között ki-

adott Selmecbányái Katolikus Nagygimnázium 
értesítőiben találkozhat a búvárkodó érdeklődő; 
személye abból a szempontból is figyelemre mél-
tó, hogy az 1895/96. évi értesítőben közzétette A 
selmeczbányai kir. kath. gymnasium története című 
terjedelmes iskolatörténeti dolgozatát. 

Wehrle Alajos (Vehrle, Alois) (1791-1835), a 
morvaországi születésű nemzetközileg elismert 
vegyész, mineralógus, tudós professzor 1820 és 
1835 között működött az akadémia kohászat - ké-
mia - ásványtan tanszékén. Elismerésre méltó 
elemzései közül a Magyar Életrajzi Lexikon is ki-
emeli, hogy „... Wehrle elemezte a Selmecbánya kör-
nyéki, ezüstöt tartalmazó tetradimitet és a Hont megyei 
Börzsöny hegység bizmuttellurid ásványát, amely szin-
tén nevét viseli." 

Kiemelhetnénk még a jeles tanárok, oktatók kö-
zül Ambrózy Sámuel (1748-1806) evangélikus 
prédikátor, egyházi író; Benyák József Bernát 
(1745-1829) piarista tanár, író, filozófus, nyelvész; 
Blattny (Blatny) Tibor (1883-1969) erdőmérnök és 
botanikus; Boleman Géza (1876-1961) műegyete-
mi tanár, fizikus; Boleman István (1795-1882) ta-
nár és lelkész, pedagógiai és egyházi író; Böckh 
Hugó (1874-1931) geológus és mások nevét is. 
Megtehetnénk, hiszen a szabad királyi városban, a 
történelmi Hont megyében, a Magyar Királyság-
ban másutt vagy a Habsburgok birodalmában, sőt 
azon túl született és Selmecbányának, mint iskola-
városnak hírét-nevét öregbítő tudósok, szakírók, 
kutatók vagy csupán csak nevelő és oktató tanítók, 
tanárok száma örvendetesen tekintélyes. 

S örülhetünk annak is, hogy akad lelkes lokál-
patrióta, aki nem sajnálja az ilyen gyűjtőmunkára 
idejét, fáradozását, sőt azon őrködik, hogy a fele-
déstől megmentse régiónk megbecsülésre méltó 
személyiségeinek emlékét. Csáky Károly eddigi 
munkássága ezen törekvésre példaértékű. Kíván-
juk, hogy megjelent és készülő munkái tovább 
gazdagítsák Hont vármegye hely- és művelődés-
története, néprajza iránt érdeklődők és a kutatók 
ismereteit, a fiatal generációk tudását, s miként a 
Bevezetésben a szerző maga fogalmazza meg: „ön-
ismeretre, önbecsülésre okítson, a tudományok iránti ér-
deklődésre ösztönözzön". 

Az ízléses kivitelű kötetben a legtöbb tanárról 
képet találunk, a szerző közzéteszi egy-egy mű-
vük címlapját, bemutatja a Selmecbányán nyugvó 
hírességek síremlékét. A kötet végén bőséges jegy-
zékét találjuk a feldolgozott, felhasznált irodalom-
nak, forrásmunkáknak valamint magyar-szlovák 
helységnévtár egészíti ki a művet. 

(Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2003.) 
Dr. Koczó József 

Ajkai életrajzi lexikon 

Veszprém megyében hagyománya van a bio-
gráfiai kiadványoknak. Az 1929-es év kiemelkedő 
kötete volt a helyi nobilitásokat feldolgozó Veszp-
rém megyei fejek című munka, amit Sziklay János 
műve a Veszprém város az irodalomban és művészet-
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ben követett 1932-ben. Ugyancsak Sziklay gyűjté-
sében és szerkesztésében jelent meg a Dunántúli 
kultúrmunkások című kézikönyv 1941-ben, amely-
ben helyet kaptak a megyéhez valamilyen módon 
kötődő hírességek életrajzai is. 

A folytatásra sokáig kellett várni, de a 
Harmath-Katsányi: Veszprém megye irodalmi hagyo-
mányai című, életrajzi adatokat is bőségesen tartal-
mazó kézikönyv a maga négy kiadásával (1984-ig) 
mutatta az igényt a hasonló művekre. A már címé-
ben is műfaját jelző kiadványt, az egyetlen na-
gyobb szabású szakmunkát , a Pápai pedagógus lexi-
kont 1997-ben adták ki. A teljes megyei anyag köz-
lésére a Varga Béla főszerkesztésében 1998-ban 
közreadott Veszprém megyei életrajzi lexikon és a 
2001-ben megjelent Veszprém megyei kortárs életrajzi 
lexikon vállalkozott. Merítési mélységét terjedelme 
jelentősen korlátozta, ezért vált nagyon fontossá a 
helyi biográfiai kiadványok közzététele. Veszprém 
megye városai közül elsőnek a Tapolcai életrajzi le-
xikon jelent meg 2000-ben, majd ugyanennek a má-
sodik kötete a 2003. év elején. 

A rendszerváltás előtti korszakban jelentős sze-
repet játszó iparváros, Ajka lezárt életpályájú hí-
rességeinek életrajzait tartalmazó Ajkai életrajzi le-
xikon 2003-ban jelent meg. A kötet anyagát Tilhof 
Endre, a városi könyvtár nyugalmazott igazgatója 
gyűjtötte és szerkesztette. 

Ajka fiatal város. Kialakulása a XX. század kö-
zepén, 1950-ben kezdődött Ajka és Bódé községek 
összevonásával. Ugyanabban az esztendőben jött 
létre Tósok és Tósokberénd egybekapcsolásával 
Berénd. Ajka nagyközségből - Tósokberénddel 
egyesítve - 1959-ben lett város, amely 1977-ben 
Ajkarendek és Bakonygyepes területével és népes-
ségével tovább gyarapodott . Ajka jelenlegi méretét 
1984-ben érte el, ekkor olvasztották be a Csékútból 
és Padragból 1961-ben létrejött Padragkút közsé-
get. 

Az Ajka városát alkotó nyolc községhez köthe-
tő személyek életrajzai és fényképei töltik meg a 
majd 200 oldalas munkát , és az több mint 350 sze-
mélyre vonatkozóan ad információt. Az összeállí-
tás a megyei életrajzi lexikon anyagán és a téma-
körhöz kötődő egyéb műveken túlmenően feldol-
gozza mindazokat a lezárt életpályájú helyi köz-
életi szereplőket, akik a szerkesztő, Tilhof Endre 
látókörébe kerültek. 

A községek története meghatározza a kötet sze-
replőinek a körét is. Más városok hasonló kiadvá-
nyaival összehasonlítva érdekes összevetések te-
hetők. A középkorban már meglévő városokkal el-
lentétben a csak néhány évtizedes múltra visszate-
kintő Ajka város esetében jellemzően a XIX-XX. 
században élt személyek biográfiái teszik ki a dön-
tő többséget. A korábbi évszázadokat alig tucatnyi 
nemesi család, földbirtokos, katona, és egyházi 
személy reprezentálja. A kötetben szereplők több 
mint felét a várost alkotó községekben valaha 
munkálkodó tanítók, tanárok, és a különböző val-
lási felekezetek papjai, lelkészei, illetve a város jel-
legéből adódóan a bánya és a különféle ipari üze-
mek műszaki szakemberei adják. Ez utóbbiak al-
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kotó munkássága zömmel a XX. századra esik. Vé-
gül is nekik, illetve munkahelyeiknek: a bányának, 
az alukohónak, a timföldgyárnak, az üveggyár-
nak, a hőerőműnek köszönhető a városi rang meg-
szerzése és a községek beolvadása-beolvasztása. 
A következő nagyobb létszámú kategória, a csak-
nem negyven fővel (alig több mint 10%) a falusi és 
városi tisztségviselők köre. A kiadványban egyen-
ként az öt százalékot sem érik el az iparos-keres-
kedő, író-újságíró, művész, orvos-ügyvéd és spor-
toló életrajzok. 

Számos szócikk primer forrásközlésnek is te-
kinthető, hiszen a túlélő házastárs vagy leszárma-
zott szolgáltatta adatokat még sehol sem közölték. 
A szerkesztő a biográfiák végén közli a felhasznált 
irodalmat is. A tevékenység helyét (a nyolc község 
nevét vagy a munkahely városrészre utaló megne-
vezését) vastagon szedve emeli ki, vizuálisan is 
szemléletesebbé téve a szócikk tartalmát. 

A lexikon függeléke felekezetenként és közsé-
genként időrendben közli működési idejükkel 
együtt a lelkipásztorok és a tanítók nevét. A köz-
élet szereplői közül megadja a körjegyzők, főjegy-
zők nevét és működési területüket a szolgálati idő-
vel kiegészítve. Szemléletes ábra mutatja Ajka vá-
ros kialakulásának időrendjét. A kiadvány utolsó 
oldalán a mai Ajka térképe szerepel, a várost alko-
tó falvak nevének, mint városrészeknek a feltünte-
tésével. 

A világos szerkesztésű Ajkai életrajzi lexikon -
a Tapolcai életrajzi lexikon két kötetével együtt - a 
Veszprém megyei helyismereti-helytörténeti gyűj-
temények eminens részeként példának szolgálhat 
a további lokális biográfiai munkák számára, me-
lyek szükségessége a lokálpatriotizmus kialakítá-
sa és fejlesztése érdekében vitathatatlan. (Ajka, 
2003.) 

Csiszár Miklós 

KISS ERIKA: 

A Hűtőgépgyár és Jászberény 
fél évszázada 

Kézbe véve a szép kiállítású kötetet, rögtön fel-
vetődik a kérdés, hogy az önálló vállalattörténeti 
kötetekkel, a szinte folyamatosan vezetett üzem-
történeti krónikával rendelkező, s az egyik legjob-
ban dokumentált hazai középipari vállalat törté-
netéhez - az éppen mindenkor esedékes utolsó év-
tizednyi időszakot leszámítva - a szerző vajon tu-
dott-e valami újat hozzátenni, valami újjal, mással 
jelentkezni? 

Ma az eléggé ritkán megjelenő hasonló mun-
kák többsége a jelenlegi - nálunk többnyire jó, ha 
alig évtizedes múltú - cégvezetések sikertörténe-
tei. A hazai jelentősebb cégek gyakran csupán 
pénzügyi befektetői tulajdonosi köre - úgy tűnik -
zömmel csak ezt várja el, hiszen korábban a legrit-
kábban volt bármilyen kötődésük is az adott válla-
lathoz, céghez vagy intézményhez. Az új - és ez 
vonatkozik a külföldi, de a hazai tulajdonú cégek-



re egyaránt - tulajdonosok ritkán építik be a külvi-
lágnak szóló képükbe a múlt emlékeit és eredmé-
nyeit. Vagy ha igen, a múlt ismerete és ápolása 
többnyire akkor is a mindenkori PR és marketing 
érdekeknek rendelődik alá. 

Itt más történt. A kötet arányosan foglalkozik 
múlttal és jelennel, vállalattal és környezetével, s 
mindenekelőtt az emberekkel. Szerzőnk alapvető 
módszere a történeti múlt dokumentatív kutatása 
mellett az emberek megszólaltatása volt. A törté-
netírásnak, a múlt dokumentálásának korunkban 
is az írásos anyagok a legfontosabb információs 
forrásai. A visszaemlékezés, a szóbeli forrás és a 
személyes dokumentum így az első pillanatra va-
lamiféle forráspótlónak tűnik. Nélkülük viszont jó 
néhány történeti probléma megoldhatatlan, mert a 
felmerülő kérdésekről valamilyen oknál fogva 
nem hozzáférhetők a történeti dokumentumok, 
nem maradtak meg a hivatalos feljegyzések, vagy 
sok esetben ilyenek nem is készültek. A visszaem-
lékezéseket - legyen az riport, vagy bármilyen 
más módon rögzített anyag - , nélkülözhetetlen-
nek is kell tekintenünk, mert a személyes élmé-
nyek a múlt élőbb ábrázolását teszik lehetővé, s ál-
taluk jobban érthetővé válnak az események és 
mozgatórugóik is. 

A szóbeli történelem iránt megnyilvánuló érdek-
lődésnek az utóbbi évtizedekben alig van köze a 
döntésekben részvevők megszólaltatásához, tudá-
suk és tapasztalatuk történeti forrásként való 
hasznosításához. Átpolitizált jelenünkben több-
nyire csak a politika résztvevői szólalnak meg, a 
gyakorló gazdasági életé szinte alig. Ezért is fontos 
e kötet, mert ebben elsődlegesen a vállalat gazda-
sági és a műszaki-szakmai vezetése szólal meg 

A vállalati mindennapok mikro- és makro-
kapcsolatai tárulnak fel azzal a kettős szerkezettel, 
amikor is a dokumentált eseményhez, annak törté-
netéhez kapcsolódóan megszólal a benne résztve-
vő, a történéseket esetenként jelentősen befolyáso-
ló egykori és mai vezető, mérnök és feltaláló. 
Jelentősen színesebb, árnyaltabb kép rajzolódik 
így az olvasó elé, akár az itt először ismertetett 
(honvédségi) acélhüvely-gyártásról, a Heller-
Forgó rendszerű hőcserélők világsikeréről s az 
egyre jelentősebb teret nyerő hűtőgépgyártásról, a 
környék legjelentősebb munkaadójává nőtt egy-
kori Gorjancz-birodalomról, egy-egy megtett évti-
zedről, annak számos momentumáról, majd a leg-
utóbbi évtized minden korábbitól merőben külön-
böző voltáról. 

A módszere által a valóság sokszínűbben jele-
nik meg, s nem csak munkakapcsolatok, a munka-
módszerek vizsgálatában, hanem lehetőség nyílik 
a h u m á n szféra számtalan területének és az életle-
hetőségeknek árnyaltabb elemzésére, a városhoz 
is szorosan kapcsolódó társadalmi valóság minél 
szélesebb spektrumú feltárására és megrajzolásá-
ra. De ide sorolhatók az iratokkal és dokumentu-
mokkal kellő mélységig talán soha meg nem jele-
níthető részletek: egy alkotó, feltaláló, egy adott 
vezető gondolkodásmódja, töprengései, a lényeg-
re találásának mozzanatai, vagy akár maga a tudo-
mányos felfedezés. A vállalati döntésmechaniz-

mus, a ma jellemző lobbyzás, a párt- és egyéb kap-
csolatok sem igen foghatók meg más eszközzel, 
mint az itt példamutatóan használt szóbeli történet 
- az Oral History - módszereivel és azok alkalma-
zásával. 

A kötet eset- és életrajz, esemény- és cégtörté-
net füzére végigkíséri a vállalat történetét az 
1952-es alapítástól eltelt fél évszázadnyi időszak-
ban. A már sok helyről és sokféleképpen ismert 
történeti események mellett újak, ismeretlenek is 
felbukkannak szép számmal, mivel már megenge-
di az időtávlat, s nem utolsó sorban a megválto-
zott élet. 

A máskor megszokott történetfolyam, az ese-
mények kronologikus és egyenletes üteme itt nem 
a megszokott. Azok az események kapnak na-
gyobb hangsúlyt, terjedelmet és fontosságot, ame-
lyek a korábbi munkákból számtalan ok miatt ki-
maradtak, de amelyek ma már elemezhetők, érté-
kükön tárgyalhatók. Mellettük érdemi szó kerül 
az itt dolgozókról, a munkásoktól a felsővezető-
kig, a mindennapokról, a mindezeket keretbefog-
laló Jászberény városáról egyaránt. 

Az évtizednyi főfejezetekre osztott történetek 
legjelentősebbje „a változások korszaka" jelzővel 
illetett 1980-as évek története, amelynek vége át-
vezetett a mindenben gyökeres változásokat hozó 
privatizációs eseménysorozathoz. A tulajdonosi, 
termelési, gazdálkodási, szervezési és személyi át-
alakítások és átrendeződések rövid nyomon köve-
tésével plasztikusan jelenítette meg a Szerző azt a 
nehézségekkel is teli tűzdelt utat, amelynek során 
az egykori Lehel Hűtőgépgyár mára a svéd multi-
nacionális cég, az Electrolux legfontosabb európai 
gyártóbázisává nőtte ki magát. 

Kiss Erika gyártörténete jó és érdekes munka, 
üde színfolt a korábbi évtizedek virágzó üzem- és 
vállalattörténeti munkáinak mára jelentősen meg-
kopott sorában. 

(Gépipari Tudományos Egyesület, Jászberény, 
2003.) 

Bencze Géza 

MÁRTON ZOLTÁN: 

A búcsú - Pünkösd Csíksomlyón 

Márton Zoltán erdélyi születésű, Svédország-
ban élő fotóművész. 1994 óta rendszeresen fényké-
pezi a csíksomlyói pünkösdi búcsú eseményeit. 
Ebből a hatalmas anyagból állt össze egy igényes 
album, mely képet ad a magyarság legnagyobb za-
rándokhelyéről, a búcsú hangulatáról. Mert kü-
lönleges hangulata van a csíksomlyói búcsúnak, 
ahová eljönnek a katolikus székelyek, a gyimesi és 
moldvai csángók, az erdélyi, felvidéki, délvidéki 
és magyarországi zarándokok, de érkeznek min-
denhonnan a nagyvilágból, ahová magyarokat ve-
tett a sors, az utóbbi időben nemcsak a katoliku-
sok, hanem egyre több protestáns is. A pünkösd-
szombati búcsú a világon szétszóródott magyar-
ság legnagyobb találkozóhelye, a magyar nép Má-
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ria-tisztelete és együvé tartozása mutatkozik itt 
meg. Eltűnnek a mesterséges országhatárok és 
vallási különbségek. Sajnos igaz az is, hogy a mind 
nagyobb, több százezres tömeget megmozgató 
esemény során a régi hagyományok némelyike 
már-már helyenként elveszni látszik. 

Márton Zoltán megörökíti a pünkösdi zarán-
doklat hagyományos mozzanatait , s a fényképeket 
a következő hat téma köré csoportosítja: A kegy-
templomban - Felvonulás. A keresztút - A nyeregben. 
Szentmise - Levonulás. A kegytemplom előtt - A pas-
siójáték - Napfelkelte. A szerző az album végén rö-
vid történeti áttekintést ad a csíksomlyói búcsújá-
rás történetéről, a kegytemplomról és kápolnák-
ról, a kegyszoborról és a keresztút stációiról. 

Vajon mi az oka, hogy ez a Mária-kegyhely, a 
nyugati kereszténység egyik legkeletibb pontján 
ekkora tiszteletnek örvend? Sokan foglalkoztak 
ezzel, P. Daczó Árpád, Tánczos Vilmos, Székely 
László, Harangozó Imre, Molnár V. József, hogy 
csak a közelmúlt jelentősebb kutatóit említsük. 

Csíksomlyó minden valószínűség szerint már a 
kereszténység felvétele előtt szent hely, az ősi Bol-
dogasszony tisztelet helye volt, ami később a kato-
likus székelység megszent helye is lett. IV. Jenő 
pápa 1444-ben egy bullában említi, hogy óriási 
zarándokló tömeg szokott oda összegyűlni. 
1442-1448 között a korábbi románkori templom 
helyére Hunyadi János támogatásával gótikus ka-
tedrálist emeltek, melynek búcsúja Sarlós Boldog-
asszony ünnepe volt (július 2.). 1567-től a búcsújá-
rás napja pünkösdszombatra került át, annak em-
lékére, hogy ezen a napon védték meg a csíki szé-
kelyek katolikus hitüket az unitárius erdélyi feje-
delem ellenében. A gyergyóalfalvi István p a p ve-
zetésével a katolikus székelyek fegyvert fogtak, és 
a Somlyói Szűz Mária segítségét kérve a hargitai 
Tolvajos tetőn legyőzték az ellenük küldött sere-
get. A csata után a résztvevők Csíksomlyóra men-
tek hálaadásra, és imádkozva, énekelve megkerül-
ték a Kissomlyó hegyet. 

A búcsúsmenet hagyományos rendje a mai na-
pig is az egykori vonulási sorrendet tükrözi, első 
Gyergyó, majd Felcsík, Alcsík következik, ezután 
Nyárádmente, Sóvidék, Marosmente, Háromszék 
székely népe, a barcasági magyarok, a gyimesi 
csángók, legvégén a moldvai csángómagyarok. A 
csengőszóval, zászlókkal érkező székely „kereszt-
alják" - hagyományosan - még száz kilométerről 
is gyalog érkeztek. A távolabbi vidékekről is szer-
vezetten jönnek, buszokkal. Régi hagyomány, 
hogy a szomszédos falvak megvárják egymást, és 
együtt haladnak tovább. Sokan már előző nap es-
tére Somlyón vannak, és a kegytemplomban alsza-
nak. A mai barokk templomot 1804-ben kezdték 
építeni és 1876-ban szentelték fel. 

Az ü n n e p fontos eseménye a kegyszobor meg-
érintése. Az 1510-es években hársfából készített 
kegyszobor a világon ismert legnagyobb ilyen szo-
bor, a Napba öltözött Madonnát ábrázolja a gyer-
mek Jézussal. Lába alatt a hold, feje körül pedig ti-
zenkét csillagból álló koszorú van. Elsősorban a 
moldvai csángók szoktak ruhadarabokat, kendő-

ket hozzáérinteni, mivel hitük szerint a kegyszo-
bor kegyelmi ereje a hozzáérintett tárgyakra is át-
kerül. A kegyszoborhoz sok csodás esemény fűző-
dik. Tűz nem fogott rajta, többször olyan fényben 
ragyogott, hogy a világosság betöltötte a templo-
mot, a tatárok nyolc ökörrel sem tudták elvontatni. 
A szobor arcát sohasem kell takarítani, arca sugár-
zó, de katasztrófák előtt szomorúnak látják. 

A búcsú napján kora reggeltől érkeznek a 
„keresztalják", a templom előtt meghajtják zászló-
ikat, azután vonulnak fel a Kissomlyó és Nagy-
somlyó hegy közti nyeregbe, ahol a déli ünnepi 
szentmisét tartják. Sokan az igen meredek kereszt-
utat, a Jézus-hágót választják. A keresztút stáció-
feliratai tükrözik a székelység lelkületét. 

A kegytemplom elől, harangszó kíséretében in-
dul el a „kordon", a csíkszeredai Segítő Mária 
Gimnázium népviseletbe öltözött tanulói által 
mozgatott kötélrendszer, melyen belül halad a 
papság és a ministránsok, itt viszik a templom jel-
vényeit. A gimnázium legjobb végzős diákját éri 
minden évben az a kitüntetés, hogy viheti az un. 
labarumot, a mintegy 30 kilogramm súlyú egyházi 
jelvényt, amit a hargitai győzelem emlékére készí-
tettek. A hegyre való felvitele embert próbáló tel-
jesítmény. A menet a Kissomlyót megkerülve érin-
ti a Salvator kápolnát, majd jut el a Hármashalom 
oltárhoz, ahol az ünnepi szentmisét tartják. 

A szentmise utáni elvonulás is rendezetten, a 
hagyományos sorrendben történik, bár az utóbbi 
években ez a rendezettség is egyre inkább kezd 
felbomlani. Az egyes keresztalják hazaindulása is 
meghatározott időben és rendben történik. Van-
nak, akik a nagymisét követően délután már útnak 
indulnak, mások csak vasárnap reggel. Akik ma-
radnak, megnézhetik a passiójátékot, részt vehet-
nek a moldvai csángók számára tartott misén, a 
plébániatemplomban, s átvirrasztják az éjszakát. A 
virrasztás a Salvator kápolnában, a kegytemplom-
ban és a plébániatemplomban történik. A búcsú 
felemelő élménye az éjszakai keresztút, a hajnali 
mise a Salvator kápolnánál, és a napfelkelte várá-
sa. Pünkösdvasárnap hajnalban a hívők, különö-
sen a moldvai magyarok a Szenvedő Jézus kápol-
na közelében imádkozva és énekelve várják a fel-
kelő Napot, amiben hitük szerint a Szentlélek ga-
lambját, a Szentháromságot vagy Máriát látják 
meg. A Napot kendőn keresztül nézik a csángók, s 
a látottakból az esztendő további eseményeire is 
következtetnek. Ezek a meghitt pillanatok tükrö-
ződnek a fényképeken is. 

Márton Zoltán a búcsú hangulatát az apró rész-
letek felvillantásával rakja össze. A kegytemplom-
ban hosszú sor áll a szobor előtt, emberek imád-
koznak, virrasztanak, és alszanak, a hegyen gyó-
nást végzők képei, a keresztalják és a kordon vo-
nulása, a papság a zenekarok, az áhítattal elmélyü-
lök, és a hajnali napvárók képeiből áll össze az al-
bum. A képek válogatása úgy történt, hogy meg-
őrizze az ünnep meghittségét, szakralitását. A tisz-
ta értékeket helyezi előtérbe és nem a sajnos min-
dent egyre jobban eluraló értéktelenséget, az itt is 
nagy számban árult giccses termékeket. Szükség 
van az ilyen művészi dokumentálásra, hiszen le-
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het, hogy évek múlva a hagyományos somlyói bú-
csújárás egyes elemeit már hiába keresnénk, elko-
pik, átalakul, egyszerűsödik, ami által elveszti régi 
varázsát. A 78 színes és 22 fekete-fehér képet tar-
talmazó kötetet P. Márk József ferences atya beve-
zetője és Visky András költő záró gondolatai teszik 
teljessé. 

(Idea Design & Print Kiadó Kolozsvár, 2003) 

Udvarhelyi Nándor 

LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ (szerk.): 

Millenniumi Bódva-völgyi képeskönyv 

Annak ellenére, hogy 1956-ban már megjelent 
egy Bódva-völgyi képeskönyv (írta és fényképezte 
Szabó Béla), s hogy a tájföldrajz kutatói ide, a Cse-
rehátra is eljutottak (Dénes György: A Bódva-
szilasi-medence 700 éves története, 1983.; Dobány 
Zoltán: A Cserehát történeti földrajza XVIII-XX. 
század, 1999., stb.) elmondhatjuk, hogy a Bódva-
völgy a közvélemény előtt mind a mai napig elég-
gé ismeretlen. A legutóbbi időben a Bódva völgyé-
ben is erőteljes mozgásba lendült honismereti 
munkálatoknak köszönhetően megnőtt mind 
helyben, „odahaza", mind másutt az országban, 
(kiemelten Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen és 
Edelény kulturális intézményeiben, föld- és nép-
rajzi, történeti kutatóiban) az érdeklődés a Csere-
hát, ezen belül a Bódva völgye, a néhai Torna vár-
megye , Északnyugat-Borsod tájai, települései, az 
itt kialakult társadalom és kultúra iránt. 

Arról is kell szólnunk, hogy az utóbbi időben 
számos tájról, településről, természeti érdekesség-
ről jelenik meg többé-kevésbé jól szerkesztett ké-
peskönyv, szinte kizárólagosan az idegenforgalom 
fellendítése, a falusi turizmus propagálása céljá-
ból. Elmondhatjuk, hogy ezekben a kiadványok-
ban is találkozhatunk olykor-olykor jó, szakszerű, 
a gyakorlati célokon túl is értékelhető, a tudomány 
számára is jelentős részekkel, adatokkal, térképek-
kel, képekkel. Azonban nem ilyenek közreadása 
lévén a céljuk, helytörténeti szempontból nem is, 
vagy csak igen ritka, kivételes esetekben értékel-
het jük őket. 

A Laki-Lukács László szerkesztette, Hadobás Pál, 
Koleszár Krisztián és Laki-Lukács László által írt, He-
vesi Attila, Rémiás Tibor által lektorált Millenniumi 
Bódva-völgyi képeskönyv nem ilyen jellegű kiad-
vány. Summázatul előre bocsátva véleményünket 
azt mondhatjuk róla, hogy szerkesztésében, for-
májában újat, utat kereső, megfogalmazásában 
mindenféle propagandától mentes, csak a lényeg-
re figyelő, rövidre fogott, értelmes szövegekből, 
voltaképpen „képaláírásokból" áll. Ez a fajta szö-
vegközlési mód a lehető legszorosabb kapcsolatot 
teremti meg a kép és a szöveg között. Eleve isme-
retközlő jellegű és értékű. Sokszor arra kell gon-
dolnunk, hogy egy nagyszerű kiállításon vagyunk 
és a kiállítás tárgyait nézegetve, a jobb, a teljesebb 
megértés érdekében segítségül hívjuk a tárgyalá-
írásokat. A tárgyaláírásokról még csak annyit, 

hogy azok összevágva egy-egy önálló tanulmá-
nyocskává állnak össze. 

Képeskönyvünk négy, egymástól jól elkülönít-
hető fejezetből áll. Az első fejezetet (A Bódva mente 
természeti képe) Koleszár Krisztián írta. A második 
Hadobás Pál munkája (A Bódva mente múltja). A 
harmadik fejezet Az egykori Borsod vármegye Bódva 
menti településeit mutatja be, abc rendben. Ennek a 
fejezetnek a szerzőjét ugyanúgy nem jelölte meg a 
szerkesztő, mint a következőét, a negyedik fejeze-
tét, ami pedig Az egykori Torna vármegye Bódva men-
ti településeit állítja elénk. Nyilván azért nem, mert 
ez a két fejezet közös munka eredménye. Az első 
két fejezet rövid és adatgazdag bevezető összefog-
lalással kezdődik. A lényeg azonban itt, ezekben a 
fejezetekben is a képekben van. A képek általában 
kisméretű, de nagyon éles színes fényképek, ame-
lyeknek a rendkívül jó minőségű, fényezett m ű -
nyomó papíron a közlési (felismerési, megértési) 
készsége nagyon magasra nő. A képanyag itt is, 
mint a többi fejezetben enciklopédikus jellegű, te-
hát néprajzi tárgyú is. Sőt, elmondhatjuk, hogy a 
nem kimondottan néprajzi tárgyú képek is sok 
esetben olyanok, hogy néprajzi illusztrációkként is 
„elmennek", vagy éppen „néprajziságukkal" já-
rulnak hozzá a kérdéses kép jobb, teljesebb megér-
téséhez. 

A két utolsó fejezet lehet számunkra a legfonto-
sabb. Itt ugyanis 50 Bódva-menti település képes 
bemutatásáról van szó. Minden település ismerte-
tését egy rövid, négy-öt mondatból álló bevezetés 
kezdi. Ezek a bevezetések feltüntetik a települések 
területének nagyságát és a lélekszámot. Minden 
további tudnivalót képekről és a hozzájuk tartozó 
képaláírásokból tudhatunk meg. A képek nagyon 
változatosak - egy oldalon átlagosan négy kép 
foglal helyet - tájképek, természetrajzi, növény-, 
állatképek, vadászati-halászati stb. képek, épít-
ményképek (sok templom, lakóház és egyéb mű-
emlék), viseleti-, helyi népművészeti képek, sok 
síremlék, fejfa képe és néhány arckép is a telepü-
léssel kapcsolatba hozható neves emberekről. A 
képekről általában elmondhatjuk azon túl, hogy jó 
minőségű felvételek, tipografizálásuk is kitűnő. 
Mindezeket figyelembe véve ez a Bódva-völgyi 
képeskönyv első rendű tájföldrajzi, történeti, nép-
rajzi értékkel rendelkezik. 

Dankó Imre 

LANCZENDORFER ZSUZSANNA-
GÜLCH CSABA: 

A vérző liliom 
Dely Mári balladája a néphagyomány 
és a költészet tükrében 

A magyar népköltészetben a balladának meg-
különböztetett helye van. Megrázó emberi tragé-
diák, feloldhatatlan konfliktusok tömör művészi 
szintű előadásának adnak keretet, és a különös 
szimbólumrendszerükkel, motívumkészletükkel, 
etikai mondandójukkal alapvető üzenetet közvetí-
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tenek. A művészi, esztétikai érdemeik ellenére 
idehaza mégis kevés szó esik a balladáról mosta-
nában, kevés idevonatkozó munka hoz új ered-
ményt, míg a nemzetközi folklorisztikában új re-
neszánszát éli a balladakutatás. Éppen ezért érde-
mes felfigyelni Lanczendorfer Zsuzsanna és Gülch 
Csaba észak-dunántúli helyi balladáiról írt mun-
kájára. Érdemeiket fokozza az a tény. Hogy mind-
máig nem készült el a helyi balladák, a gyilkosság-
balladák rendszerezése, módszeres áttekintése. A 
folklorisztikai eredmények elsősorban a klasszi-
kus szépségű balladákra vonatkoznak. így a két 
szerző a folklorisztika és az irodalom segítségével 
egy kevéssé ismert világba kalauzolja az olvasó-
kat. 

A XIX. század végén, XX. század elején az or-
szág legkülönbözőbb részén szívesen énekeltek 
helyi hősökről, balesetben elhunytakról, verekedé-
sek áldozatairól, szerelmi féltékenység következ-
ményeiről, gyilkosságról. A helyi eseményekről 
szóló balladák ritkán kerültek ki az adott vidék 
szűk földrajzi határain, talán akkor, ha a vándor-
munkások, summások énekes kedve segített eb-
ben. Korunkra a helyi balladák többsége kihullt az 
emlékezetből. Szerencsénk van, ha egy-egy szor-
galmas gyűjtő egybeszedte a vidékük dalkincsét, 
köztük a balladákat is, és így némi utánjárással 
megtudhatjuk, hogyan alakult a balladaéneklés a 
XX. században. 

Lanczendorfer Zsuzsanna fáradhatatlanul ke-
reste Dely Mári balladáját, az eseményhez köthető 
történeti emlékeket, az írott források, újságok hír-
adásait, a népi emlékezetben megőrzött visszhan-
got. Az adatfeltárás mellett megkereste a ballada 
rokonságát a magyar néphagyomány egészében, 
így érzékeltetve, a helyi ballada helyét a magyar 
népköltészetben. Mivel valószínűleg a népkölté-
szetet kedvelők is alig ismerik ezt a hagyományt, 
hadd idézzem egy Győr környéki ballada rövid 
változatát: 

Szegény Deli Mári 
De sokat szenvedett 
Mikor a ladikból 
A Dunába esett. 

jajgatott, jajgatott, 
Senki sem hallotta, 
Szegény szeretője 
A parton siratta. 

Harangok, harangok 
Szépen konogjatok, 
Szegény szeretőnek 
Szép verset mondjatok. 

A ballada húsz változata között vannak terje-
delmesebbek, amelyek a hallgatóság érzelmi hoz-
záállásáról tanúskodnak, és vannak olyanok, ame-
lyek a szomorú eset körülményeit részletezik a 
népköltészetünk ismert motívumkincsével. A va-
riánsok bizonyítják, hogy nem egy kikristályoso-
dott forma terjedt el, hanem az énekesek által sza-

badon módosított szöveg. így a népköltészet érde-
kes dokumentumait összegzi a kötet az igaz törté-
netekkel együtt. 

A balladai történést különböző élményelbeszé-
lések egészítik ki, mert nem csak azt illett tudni az 
áldozatról, hogy Dely Mári a molnárlegény kéré-
sére csónakba ült, és a szóváltást követő testi bán-
talmazás nyomán a vízbefúlt, hanem azt is, hogy 
mi előzte meg, hogyan történhetett a halálos ese-
mény, mit éreztek a szülők. Szegény Dely Mári ha-
lála után száz évvel is jól tudják, hogy a fiatal lány 
szép volt, talán árva is, sőt mondják, hogy köze-
lebbről ismerte a vízimolnár fiát, Török Józsit, aki-
vel csónakázni indult. Csak az ártatlanság védel-
me miatt dulakodtak, ezért esett a Dunába a szép 
hajadon, és halt meg sok szenvedés u tán . Esete el-
rettentő példa mind a lányoknak, mind a kaland 
után vágyó ifjaknak. Az élményelbeszélések érzel-
mileg a halott lány mellett állnak, és azok, aki is-
merték vagy elképzelték a régi történetet, sokféle-
képpen magyarázták a gyilkosság hátterét. A sze-
relmi tragédia igazi balladai téma. Hány szerelmi 
gyilkosságot tart számon a kriminalisztika? És 
hányféleképpen beszéltek egyről-egyről? Erre vá-
laszolni sem lehet. A népköltészeti vetülete is sok-
féle. 

Folklorisztikai szempontból itt befejezhetném 
az ismertetésemet, ha a ballada nyomán meg nem 
születik Gülch Csaba monodrámája. Az elfelejtett, 
egykor megrázó gyilkosság valóságos eseményei-
hez kapcsolható történéseket, lelki folyamatokat 
balladához illő szaggatottságban, változatosság-
ban varázsolja elénk. Kortól, helyről, időtől füg-
getlenül igazak, elgondolkodtatóak Gülch Csaba 
pillanatképei, lélekrezdülései. A halálba torkoló út 
sokféleségét, a lány vergődésének, testi és lelki 
kínlódásának hátterét, a konfliktus lehetséges 
előzményeit mutatja be hidegen, távolról, vagy ér-
zelmileg vele azonosulva. Ezzel a ballada igazi ér-
tékére vet fényt. Mindazt, amit az egyszerű új stí-
lusú népballada nem tudott magába tömöríteni, 
Gülch Csaba érzékelteti. Segít bennünket abban, 
hogy a népballada világában eligazodjunk, mély-
ségét megértsük. A népköltészet ereje éppen ab-
ban van, hogy a látszólag egyszerű történet mö-
gött egy egész emberi sors, annak minden ága-bo-
ga benne van. A ballada rendszerint csak az egyik 
oldalról, az áldozat felől mutatja be a tragédiát, 
ahol legtöbbszőr nő a főszereplő. Az ő sorsát a ki-
számíthatatlan végzet, a társadalmi elvárás meg-
pecsételi, mert kiszolgáltatott, védtelen, elesett. 
Dely Mári balladájáról szóló munka éppen a ket-
tős megközelítés révén, a folklorisztika és a költé-
szet eszközeinek felhasználásával lesz értékes a 
hagyomány iránt nyitott olvasóknak. (Győr, 2003) 

Kriza Ildikó 

122 


