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Jelentős mértékben gazdagodott a Csongrád 
megyei Szentes város helyismereti irodalma. E 
közhelyszámba menő mondatnak az első három 
szava bővebb kifejtést érdemel. Hasonló témájú, 
szerényebb méretű, terjedelmű és kivitelű képes 
album már megjelent 1998-ban. Arinak a mérete 28 
cm x 19 cm, a mostanié 28 cm x 23 cm. A régi terje-
delme 166 számozott lap, a mostanié 200. A bel-
becsben csak 6 év a különbség - a szerzők napra-
kész ismereteket közöltek akkor is, most is - , a kül-
csínben viszont korszakos fejlődés mutatkozik. 

A kötet versojának közepén szerényen megbú-
jik a helybeli levéltár igazgatójának, Labádi Lajos-
nak a neve, mindkét kötet szövegét ő gondozta. A 
könyv 136 képének 95 %-a is helybeli fotósok alko-
tása. A bölcsész lelkületnek megtisztelő, hogy a 
tartalomjegyzékben a szokásos polgármesteri be-
köszöntő után a város történetét tárgyaló fejezet 
következik, a „Gazdasági élet" pedig csak hátulról 
a harmadik. 

A terjedelmi korlátok miatt igyekszünk csak 
azokat a témákat kiemelni, amelyek messze túlmu-
tatnak a kistérségi-regionális szinten. Említhetjük 
közöttük a Horváth Mihály Gimnázium drámai ta-
gozatát, ahonnan tucatnyi neves színész pályája 
indult, az Arany Páva-díjas citerazenekart, a 
„Fesztiválzenekar" címet elért Városi Fúvószene-
kart, a „Hangversenykórus" minősítésben része-
sült Bárdos Lajos Vegyes Kart. A több mint száz-
éves Koszta József Múzeum különösen az újkő-
kori, valamint a népvándorlás és a honfoglalás ko-
ri gyűjteményének darabjaival büszkélkedhet. Kö-
zülük jó néhányat külföldi kiálh'tásokon is megcso-
dálhatott a nagyközönség. 

A „Nemzet Sportvárosa" cím sem véletlen. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy pl. a vízilab-
dázók igen gyakori szereplői a bajnoki mérkőzé-
sekről szóló tudósításoknak. Ez mintegy magyará-
zat is arra, hogy a sportot bemutató fejezetet il-
lusztráló fényképeknek több mint kétharmada a 
vízzel kapcsolatos. Érdekes módon az egészség-
ügyet tárgyaló részben is a felvételek felén víztü-
kör látható. A gyógyítással kapcsolatos szövegrész 
nyúlfarknyira sikeredett, némileg ellensúlyozza 
ezt annak a három sebésznek a bronz mellszobra, 
akikre ma is sokan hálával gondolnak. Közülük 
mindenképpen idekívánkozik az iskolateremtő dr. 
Bugyi István professzor neve, akinek egyetemi 
tankönyvéből az orvostanhallgatók nemzedékei 
tanultak. 

A mezőgazdaság kapcsán különösen a nagy ha-
gyományú zöldségtermesztést, s azon belül is a 

messze földön fogalommá vált szentesi zöldpapri-
kát kell kiemelnünk. Az ezt bemutató fénykép 
nyomán az olvasó szinte a zamatát is érezni véli 
ennek a gusztusos terméknek. A gazdasági élet 
másik nagy területe, az ipar különösen a gabo-
na-feldolgozás és a téglagyártás terén mutatott fel 
eredményeket a régmúltban. Ma elsősorban egy 
magyar tulajdonú baromfi-feldolgozó vállalat és 
egy elektrotechnikai multinacionális cég szállít tá-
voli piacokra is, és ad munkát sok dolgozónak a 
környéken. Az elmúlt másfél évtized nagy veszte-
se Szentesen is a textilipar. Tisztelet illeti a szerzőt, 
hogy ebben az ünnepélyes hangvételű könyvben 
az árnyoldalt sem hallgatja el. 

Az utolsó 9 lapon olvasható irodalomjegyzék 
lényegretörő és naprakész. Nagy erénye mind a ré-
gi, mind az új kötetnek, hogy valamennyi fejezet 
végén angol, német és francia nyelvű összefoglaló 
olvasható. 

Végezetül említsünk meg egy-két aprónak lát-
szó hiányosságot, mintegy emlékeztetőül arra, 
hogy azt sem szabad lekezelnünk, ami a már egye-
sült Európán kívül marad. Ha a testvérvárosok kö-
zött a spanyolországi BuZol megkapja a helyes or-
tográfiát, akkor a romániai Újszentes esetében sem 
ildomos megspórolni a román betűket. Helyesen 
tehát Dumbrävita. Különösen igaz ez idegen-
nyelvű szövegekre. Bizony a legrégebbi testvérvá-
ros Topolya (Baéka lópola) sem Jugoszláviában 
van már, hanem Szerbia-Montenegróban. Lá-
nyomnak mondom, hogy menyem is értsen belőle. 

(Szentes, 2004.) 
Szabó János József 

H U S Z Á R JÁNOS: 
M ú l t i d é z ő történetek Pápáról 

Kiváló könyvvel jelentkezett nemrégiben Hu-
szár János, Béi Mátyás-díjas helytörténész. Múlt-
idéző történetek Pápáról című könyve elsőrangú 
honismereti olvasókönyv, amely túllép a város ha-
tárain. 

Huszár Jánost eddig is alapos történésznek és 
krónikásnak ismertük írásaiból, minden egyes 
munkáját műveltség, tájékozottság hatja át. Most 
kötetbe gyűjtötte a lapokban, folyóiratokban meg-
jelent cikkeit. A válogatás remekre sikerült, letehe-
tetlen olvasmány, húzza magával olvasóját az idő-
ben. Könyvében olyan nevezetes személyiségek-
kel ismerkedhetünk meg, akik egykor a település 
hírét növelték. Mindenkit képtelenség felsorolni, 
de azért említsünk meg néhány nevet: Marton-
falvay Imre jogtudós, Pápa egykori kapitánya; 
lstvánffy Miklós történetíró; Osváld Dániel nem-
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zetőrtiszt; dr. Jókay Ihász Miklós képviselő'; László 
Miklós zsidó kereskedő. 

A szerző felidézi a török időket, a Rákóczi sza-
badságharcot, 1848 eseményeit, elmeséli egy föld-
rengés történetét és leírja az ihászi csatát, sőt, a pá-
pai tó titkába Ls beavatja az olvasót. Bemutatja a 
nevezetes pápai iskolákat, épületeket, könyveket, 
és líraian ír egy hajdani nyárfasorról. Megismer-
kedhetünk a két világháború közötti huszárélettel 
is. Jelentős teret szentel a második világháborús 
hónapoknak, a félelemnek, a holokauszt áldozatai-
nak. lermészetesen a Jókai-emlékek sem marad-
nak ki a kötetből, amelyben a megújuló városról is 
szó esik. A színes fotómelléklet pedig segíti az el-
igazodást, a tájékozódást. 

Huszár János k ö n y v e a történelemről szól, a 
szűkebb haza eseményeiről, az árnyékos és fénylő 
időszakokról. Minden településen elkelne egy 
ilyen munka, amelyet diákok és felnőttek egyaránt 
érdeklődéssel forgathatnak. (Jókai Mór Városi 
Könyvtár, Pápa, 2005.) 

Kellei György 

Pi l lanatképek a XIX. századi Veszprémből 

A kötet szerkesztője, Csiszár Miklósné jó érzék-
kel tallózott a XIX. századi veszprémi sajtó napja-
ink számára is értékeket és érdekességeket rejtő 
cikk-tengeréből. Ami persze felelősség is, hiszen a 
néhány soros újsághírek számos esetben eltakarják 
a lényeget, vagy csak a helyi társadalom akkori 
(mély)áramlatainak ismeretében értelmezhetőek. 
A kötet írásait így akár a várostörténet-folyam 
partra vetett hordalékainak is tekinthetjük. 

A válogatás révén - mintegy kaledioszkóp-
szerűen - megismerhetjük a helyi polgárosodás 
főbb állomásait, színtereit: vasútépítést, a villany-
világítás bevezetését, vízvezeték-fektetését, szín-
házépítést, egyesületi életet, kerékpárversenyt stb. 
E leporolt újságcikkek ismét igazolják mai törté-
netírásunk főbb törekvéseit: a történelem nem azo-
nos a (helyi) politika eseményeivel; egy adott kor 
emberének életét sokkal inkább a hétköznapi élet 
formái és mikrotörténései határozzák meg. 

A több mint száz éve napvilágot látott cikkek-
ből, hírlapi tudósításokból a ma ismét polgárosodó 
város számos helyen önmagára ismerhet. Igaz, egy 
majdan (talán a közeljövőben?) megírandó város-
monográfiában a hírlapi tudósítások - ahogy az 
előszó is írja - legfeljebb lábjegyzetek lehetnek, de: 
így egymás mellé téve - mintegy puzzle-játék gya-
nánt -mégiscsak a városhistória olvasmányos szö-
veggyűjteménye kikerekedik ki belőlük. 

E várostörténeti hír-hordalékok olvasmányként 
sok esetben érdekesebb, hitelesebb képet festenek 
egy adott korról, jobban tükrözik annak törekvése-
it, lelkivilágát, mint a hosszas eszmefuttásokat, di-
agramokat, elemzéseket tartalmazó monográfiák. 
Persze ez utóbbiakra is égető szükség lenne! 

A várostörténet eme apró kavicsai n hely csak 
lassan változó szelleméről, a genius lociról is valla-
nak. Az általuk képviselt értékeknek jelentős sze-
repük volt abban, hogy az elmúlt évtizedek más 
irányú áramlatai ellenére sem meszesedtek el a he-
lyi társadalom hajszálerei. A sokat emlegetett fran-
cia Annales történeti iskola épp a longue durée, a 
hosszú idő fontosságát hangsúlyozza: egy társada-
lom lényegi meghatározói - mint a mentalitás, az 
erkölcs, a kulturális szokások - a politikai történé-
sek ellenére csak lassan, néha évszázadok alatt vál-
toznak. S nyomukban a ma divatos mikro-
történet-írás joggal ismerte föl, hogy a cseréptöre-
dékek -é r t ő kézbe adva - számos esetben beszéde-
sebbek a nagy ívű monográfiáknál. 

Ízelítőül néhány cím a kötetből: /Íz új megyeház, 
A városi sétaterek rendezése, Színház Veszprémben, A 
városi vízvezeték próbája, Veszprém villamosítása, Az 
új vasúi megnyitása, Juniális, Az éretlek tánczvigalnm, 
Liedl hangverseny a Koronában, Sziheszter-estély a 
polgári kaszinóban. Korcsolya-egyleliink, Kerékpár-ver-
semj Veszprémben... 

A térképmellékletek tanulmányozása pedig a 
felfedezés örömét kínálja, hiszen a várostörténet-
ben járatlan olvasó ma már csak találgathatja, mer-
re is volt a Babocsai tér, a Palotai út, a Vásártér 
vagy a Hosszú utca. 

Csiszár Miklósné válogatása méltó folytatása a 
Múltidéző'és a Régi jó idők című gyűjteményeknek. 

(Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 2005.) 
Sebő József 

H O R Á N S Z K Y N Á N D O R : 
Az alsósztregovai Madách-s íremlék 

A Madách Könyvtár - Új folyam sorozat legfris-
sebb, 41. köteteként látott napvilágot Az alsó-
sztregovai Madách-síremlék című karcsú könyvecs-
ke, mely izgalmas olvasmány azoknak, akik Ma-
dách Imre szellemi örököseinek vallják magukat s 
emlékének ápolását a magukénak érzik. 

A szerző annak a lloránszky Lajosnak az uno-
kája, akinek olykor kilátástalan küzdelme árán 
hetven évvel ezelőtt megszületett a drámaköltő 
máig csodált, sokak által felkeresett és az emlék-
képben el nem feledhető síremléke, Kigele Alajos 
pozsonyi szobrászművész remek alkotása. A kötet 
arról szól, hogy mily sok kísérlet történt egy Ma-
dách Imréhez méltó síremlék felállítására. 

A kötet négy fejezete közül az elsőben a sírem-
lék létrehozásának hátteréről olvashatunk idősebb 
dr. Horánszkv Nándor ideg- és elmeorvos 1%7-es 
írásának felhasználásával. 

A kötet gerincét az a dokumentumgyűjtemény 
alkotja, megközelítőleg száz oldalon, amelyek da-
rabjai valamilyen formában, lazán vagy erősen kö-
tődnek a kötet témájához. Beszédek, emlékbeszé-
dek, levélváltások, több újságban megjelent írások 
olvashatók itt, amelyek lekötik az olvasó figyel-
mét, sőt levélről levélre haladva egyre izgalmasab-
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bá válik az érdekfeszítő történet, amelynek szálai a 
síremlékállítást szívügyének tekintő Horánszky 
Lajosnál futnak össze. Az írások olvasása feledteti 
az olvasóval, hogy valójában dokumentumokat ol-
vas, egyre inkább az az érzése támad, hogy ez a 
gyűjtemény Horánszky Lajos küzdelmes életének 
regénye. 

A dokumentumgyűjtemény darabjai öt téma 
köré csoportosíthatók. Hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy a költő és családtagjainak űjratemetési 
szertartását ecsetelő hátrahagyott írások a legérde-
kesebbek, de be kell látnunk, hogy a művészi ter-
veket taglaló levelek, valamint a költségvetésről 
közölt száraz adatok mögött megbúvó tényezők is 
lehetnek elgondolkoztatóak. A kripta újjáépítésé-
nek kiváltó oka, a síremlék felállításának előkészí-
tése és megvalósítása, a hozzácsatolt számlák ada-
tainak sokaságával már-már emberfeletti küzde-
lemről árulkodik. Végül a trianoni országcson-
kításba bele nem nyugvó éberség kelt az olvasóban 
lázas érdeklődést, amikor néhány dokumentum 
erejéig bepillanthatunk abba az erőfeszítésbe, 
melynek remélt célja Alsósztregovának Magyaror-
szághoz való visszatérése. 

Horánszky Nándorral áttekinthetjük a Ma-
dách-síremlék felállításának történetét. Megtud-
juk, hogy a fellelhető dokumentumok tanúsága 
szerint először az 1877-ben alakult Madách-emlék-
ügyi bizottság kívánt szobrot állítani a költőnek, s 
már ekkortájt cikkeztek az alsósztregovai sír szo-
morú állapotáról. A drámaköltő születésének cen-
tenáriuma újabb alkalmat kínált 1923-ban, hogy a 
Madách-hagyományápolás kérdését felmelegít-
sék. Ekkor Losoncon jött létre a Madách-síremlék bi-
zottság, amelynek élére Giller János ügyvédet vá-
lasztották. Hét évvel később a Csehszlovák Köztár-
saság elnöke látogatott Alsósztregovára, koszorú-
zása a Madách család kriptájában újabb lökést 
adott az ügynek. Ennek a látogatásnak eredménye-
ként jött létre a Csehszlovákiai Magyar Tudomá-
nyos, Irodalmi és Művészeti Társaság, amelynek 
művészeti szakosztálya egy tervezetet is elkészít-
tetett egy emlékmű felállításáról. Eközben Csonka-
Magyarországon is folytak előkészületek - éppen 
Horánszky Lajos és bizalmas köre részéről - egy 
Madách-síremlék megalkotására. A pénztelenség 
azonban mindkét tervet derékba törte. Horánszky 
Lajosnak, a Kisfaludy Társaság tagjának azonban 
sok viszontagság után, elszántsága árán és a pénz-
telenség közepette sikerült a tervet megvalósítania 
az 1930-as években. Az ő rendíthetetlen hite és 
akarata, az az alapállása, mely szerint múltunk 
nagyjainak emlékét mindenkor méltóképpen kell 
ápolni, s ő ennek az elvnek szentelte életét, végül is 
ez a hit és akarat diadalmaskodott, koronázta meg 
munkásságát. 

Olyan könyvet tarthat tehát kezében az olvasó, 
amely ennek az áldozatos cselekedetnek is emléket 
állít. „Az írás és a közölt dokumentumok során-olvas-
hatjuk Horánszky Nándor, az unoka sorait - bepillan-
tást nyerhetünk egy felelős értelmiségi réteg gondolko-
dásába, meggyőződhetünk az érzelmi megnyilvánulása-

ikkal együtt járó tenni akarásukról, cselekedeteikről és 
azt is láthatjuk, hogy az önzetlenség, a múlt tisztelete, n 
segíteni akarás és az összefogás erkölcsi parancsai mily 
nagy lettekre ösztönözhetnek, követendő például 
szolgálva az utókornak. Érezzük át, hogy az egyén tenni 
akarása mennyi szálon függ össze a nemzetnek és nagy-
jainak szolgálatával, valamint a politika nem időtálló vi-
lágával. így e kötet nemcsak eseménytörténet, kordoku-
mentum, hanem az erkölcsi megnyilvánulásoknak egy-
fajta tárháza is." 

A Függelékben a budapesti Madách-szobor 
történetéhez kapcsolódó levelek és adatok olvas-
hatók, amelyek azonban kapcsolódnak az alsó-
sztregovai síremlék felállításának történetéhez is. 

Hasznos kiegészítői a kötetnek a Mutatók, 
amelyben többek között a dokumentumokban sze-
replő személyekről tudhatunk meg egyet s mást, a 
névmutató, a szakirodalom s a felhasznált periodi-
kák lelőhelyéről tájékozódhatunk. 

A Madách Könyvtár - Új folyam sorozatát 
Andor Csaba, a Madách Irodalmi Társaság elnöke 
szerkeszti. Köszönjük fáradozását, amelynek ered-
ményeképpen ez a kötet is megjelenhetett. Éppen 
jókor: 2006-ban lesz 70. évfordulója az alsósztrego-
vai Madách-síremlék felállításának. Az évforduló 
arra figyelmezteti a Madách-hagyományápolókat 
napjainkban, hogy nem lanyhuló emlékápolásuk 
mentén a síremlék létrehozóinak, közülük is első-
sorban Horánszky Lajosnak állítsanak emléket. 

Kívánom, hogy ez a könyv valamennyi Ma-
dách-tisztelőhöz eljusson s mindenkinek olyan él-
ményt szerezzen, mint e sorok írójának! 

Z. Urbán Aladár 

Szül ik József emlékeze te* 
Egy ka to l ikus i r oda lmi ku l tusz tö r t éne tének 
f o r r á s g y ű j t e m é n y e 

Szülik József (1841-1890) pap-költő, feledésbe 
merült irodalmi kultuszának újbóli felfedezése dr. 
Rokay Zoltán, korábbi óbecsei esperes-plébános, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Kara filozófia professzorának érdeme.1 

Szülik József Baján született jómódú polgári csa-
ládban. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosá-
ban végezte, ahonnan a kalocsai papneveldébe ke-
rült. Pappá 1864-ben szentelték. Előbb Topolyán, 
Kunbaján majd Bezdánban volt káplán. 1869-ben a 
kalocsai nőképezde tanára és hitelemzője, 1878-tól 
óbecsei plébános, majd esperes. Tanügyben kifej-
tett munkájáért címzetes prépost, négy esperesi ke-
rület iskolalátogatója. Több tanügyi cikk és tan-

* Dr. Rokay Zoltán (szcrk.): Szülik József összegyűjtött 
költeményéi cs műfordításai. (Szülik Alapítvány. Obccse. 
2002.) - Dr. Rokay Zoltán (szcrk.): Szülik József prózai írá-
saihói, Szülik József emlékezete. (Szülik Alapítvány. 
Óbecsc. 2004.) 

1 Vö. Katta Zsuzsa (szcrk.): Az irodalom ünnepei . Kul-
tusztörteneti tanulmányok. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
Könyvei 9. Agroinform. Budapest 2000. 
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könyv szerzője, szakfordító, aki Német- és Olasz-
országba is járt tanulmányúton. Költeményeire 
már gimnáziumi tanulmányai idején felfigyeltek, 
több korabeli lapban helyet kaptak. Fordított an-
golból, németből, franciából és olaszból. Első ver-
seskötete 1868-ban bezdáni káplánságának idején 
jelent meg, a második pedig halála előtt, 1890-ben. 
A Szent István T ársulat Irodalmi Osztályának ala-
pító tagja. Poszthumusz kötetét paptársa, Lévay 
Mihály gondozásában 1896-ban adták ki. A Szulik-
kultusz 1895-ben vette kezdetét. 

Szülik József irodalmi kultusza, más jelentős 
nemzeti irodalmi kultuszok példáján, egyrészt a 
Szent István T ársulat részéről a XIX. század végén 
a „magyar katholikus irodalom" egyik költőjétől 
„hazánk többi irodalmi intézetei által megtaga-
dot t" elismerése kívánt lenni, amelyben a 1 ársulat 
a „keresztény szellemű" irodalmat a kor érzelmei-
vel állította ellentétpárba. Másrészt baráti és isme-
retségi köréhez fűződött , helyi vonatkozásokkal 
telítődött, s kortársainak nemzedéki emlékezetével 
merültek a feledés homályában. 

Egykori felekezeti irodalmi kultuszának megle-
lése és bemutatása dr. Kokay Zoltánnak, óbecsei 
esperes-plébánosként végzett nyolcéves kutatását 
követően 1990-ben, a papköltő halálának centená-
r iumán vette kezdetét, aminek eredménye a XIX. 
század végi Szülik Alapítvány felélesztése mellett 
az említett két kötet megjelenése is. 

Az első kötet a már megjelent, és még publiká-
latlan, kéziratban ránk maradt verseket, versfordí-
tásokat tartalmazza. Ezekből bizonyos pasztorá-
ciós törekvések, tanítani akarás sugárzik. A klérus 
klasszikus műveltségének nyomai is fellelhetők 
egy-egy címben, ajánlásban, de érezhető, hogy a 
célközönség elsősorban nem a papi réteg, hanem a 
nyáj. 

A kötetben szereplő művek a mai költészeti al-
kotásoktól természetesen számos pontban külön-
böznek. Ez alatt nemcsak a nyelvezetet kell érte-
nünk, hiszen a versek hossza, témaválasztása, stí-
lusa és - megkockáztatjuk - célja is más. A közép-
pontban nem az. én, a saját magáról és a világról al-
kotott elképzelések elemzése, fejtegetése, befelé 
fordulás és elvonulás áll. Szülik József az embere-
ket igyekezett megszólítani, elmélkedésre bírni. 
Szinte lehetetlen az összes témát felsorolni, ame-
lyek megihlették. 

Gyakori motívum édesanyja elvesztése miatt 
érzett bánata, a halál, a szentek tisztelete, hazafias 
érzelmeinek kinyilvánítása. Műfordításai között 
pedig szép számmal találunk fohászokat és angol-
szász területről származó balladaszerű énekeket. 

A második kötet Szülik életútjáról és tevékeny-
ségéről szóló, különböző diskurzusokba illeszke-
dő értelmezések forrásanyagát nyújtja. Az első na-
gyobb tartalmi egység Szuliknak az. őt körülvevő 
világról, korának, intézményének vitáiról és ön-
magáról szóló prózai írásai. Ez tevékenységének 
színhelyei szerint naplórészleteit, prédikációit, 
egyéb hitvédelmi írásait, kritikáit, pályájának do-

kumentumait, valamint naplójába jegyzett esemé-
nyek olyan párhuzamait közli, melyekben a sze-
mélyére is utalás történik. A kötet ennek elsősor-
ban művelődéstörténeti jelentőséget tulajdonít, 
ugyanakkor prédikációi és hitvédelmi írásai men-
talitástörténetileg forrásértékűek, a szekularizáló-
dó társadalom folyamatainak tolmácsolásai érhe-
tők benne tetten. Értelmezésükhöz azonban elen-
gedhetetlen a korabeli egyháztörténeti és társadal-
mi diskurzusok felvázolása2, amely a kötetben el-
maradt. E fejezet figyelmet érdemlő forrásközlése 
még Szülik naplórészlete Liszt Ferenccel való talál-
kozásáról, valamint a papköltő kritikája Fischer 
Sándor Petőfi élete és munkássága című könyvé-
ről. 

A második tartalmi egység a papköltő utolsó 
átváltozásával és környezetének feldolgozási kí-
sérletével foglalkozik - kimondatlanul is Szülik 
irodalmi kultuszának alakulását mutatja be, in-
kább tematikus, mint időrendi fonalat követve. Ezt 
betegségétől, végakaratától, halálhírének sajtó-
visszhangjától a Szulikról írt méltatásokon, kriti-
kákon keresztül síremlékavatójának ünnepségéről 
fennmaradt cikkekig, publikációkig teszi, egyben 
életrajzát és publikációs jegyzékét is újranyomva. 
Ezekben kultuszának helyi, baráti, rokoni vala-
mint intézményi, azaz egyházmegyei és országos 
társulati vonatkozásai is kirajzolódnak. 

A harmadik tartalmi egység ennek a feledésbe 
merült irodalmi kultusznak a felfedezését és újra-
alkotási kísérletét mutatja be. Szülik József halálá-
nak centenáriumi megemlékező előadásai a lelki-
pásztor-papköltő-műfordító életének és személyi-
ségének a katolikus vallási újjáéledés igényeihez és 
kérdéseihez kapcsolódó olvasatát nyújtják. Közli 
még Szülik összegyűjtött verseinek és műfordítá-
sainak előszavát és az első kötet sajtóvisszhangját a 
vajdasági magyar napi és hetilapban, katolikus saj-
tóban, valamint a kétnyelvű helyi hetilapban. Vé-
gezetül a kötet a papköltő által szerzett, egykor 
széles körben elterjedt műdal, a Szomorúan szól a 
magyar nóta zongorára átírt változatának facsimi-
le kiadásával zárul. 

A két kötet egyrészt egy olyan irodalmi kultusz 
vizsgálatához nyújthatna kiindulópontot és forrás-
anyagot, melynek jelentőségét felekezeti és regio-
nális volta indokolná az országos vonatkozású je-
lentős nemzeti irodalmi kultuszok kutatása mel-
lett, másrészt a vallási újjáéledés, vallási és kisebb-
ségi identitás kutatásának lehetséges esettanulmá-
nyát jelenthetné, harmadrészt pedig egy vidéki 
egyszerű plébános hétköznapjaiba, korának prob-
lémáiba, intézményéhez kötődően vállalt állásfog-
lalásaiba, példává emelt életútjának különböző ol-
vasataiba engedhet betekintést. Ugyanakkor a he-
lyi közösség kulturális tulajdonát, tudatos erőfe-
szítések révén alakított és őrzött emlékezetének ré-
szét alkotja, melynek szándékolt célja a vallásosság 
intézményesült formáinak a helyi katolikus diák-

: Lásd: Hermann Egyed: A katolikus egyház törtenete 
Magyarországon 1914-ig. Auróra Könyvek. 
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ság köréhen való felkarolása, tanulmányaik segíté-
se a kötetek bevételcbó'l származó támogatás ré-
vén, melyet a XIX. század végi azonos célú Szülik 
Alapítvány újjáélesztése kíván megvalósítani. 

Gleszer Norbert - Klamár Sára 

LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ: 
E d e l é n y t e m p l o m a i 

A magyar történelem viharos évszázadai miatt 
csak az időtállóbb épületek maradtak fenn: legin-
kább a templomok. A hazai református templo-
mok monografikus feldolgozásában Kovács István 
(1942) és Várady Zoltán (1989) jeleskedtek. 

Ijiki-Lukács László „szűkebb" hazája, Edelény és 
társközségei (Finke, Borsod) templomainak építés-
és gyülekezettörténetét dolgozta fel nagy empátiás 
készséggel és szeretettel. Kutatásait kiterjesztette a 
római katolikus, a református, az evangélikus, a 
görög katolikus és az izraelita egyházakra is. Az 
utolsó százötven évben a róniai katolikusok szám-
beli növekedése: 2699-ról 5680-ra. A reformátusok 
„gyarapodása" még szembetűnőbb, hiszen szá-
muk megnégyszereződött. Az evangélikusok és az 
izraeliták számának csökkenése szomorú. 

A megyének nevet adó, Borsod földvárán vég-
zett régészeti feltárások bizonyították, hogy itt már 
a XI. században főesperesi templom állott. A jelen-
legi istenháza 1791-ben épült. Mennyezetét 100 szí-
nes virágú kazetta díszíti, mely a naprágyi festő-
asztalosok munkáját dicséri. Ónedényei a XV11I. 
század elejéről, skófiummal hímzett úrasztali térí-
tői 1714 és 1725-ből valók. 

Edelény Boldva-parti temploma a XIV. század 
elején épült, felújításában, reneszánsz díszeinek 
„láthatóvá-tételében" a híres építész, Schulek Já-
nos fáradozott. Úrasztali edényei a XVII. század 
elején készültek, rimaszombati ötvösök munkája. 

Finke temploma csak 1859-re készült el, mert a 
helybeli nemesek nehezen tudtak együttműködni 
az előkészületekben. 

Az edelényi római katolikusok a híres barokk kas-
tély kápolnáját látogatták, mai templomukat -
neogótikus stílusú főoltárát a híres műegyetemi ta-
nár, Czigler Győző tervezte - 1905-ben szentelték 
fel. A görög katolikusok 1983-ban felszentelt impo-
záns templomát Török Ferenc Kossuth-díjas épí-
tész tervezte. 

A könyv múltidéző szövegét szerencsésen egé-
szítik ki Kulcsár Géza és Lukács Boldizsár művészi 
fotói. Szép a tipográfiája, harmonikus a szöveg és a 
képek elrendezése, mely jól mutatja a szerző népi 
iparművész voltát. 

Végül örömmel állapíthatjuk meg: igényes mű 
született, mely fogja nemcsak a szemet, de a szí-
vünket is. így hát elolvasásra, tanulmányozásra 
nemcsak a história szerelmeseinek, de minden ér-
deklődőnek jó szívvel és szeretettel ajánlhatjuk. 

(Edelény, 2005.) 
Dr. Varga Gábor 

G O L D S C H M I E D ISTVÁN -
SZARKA LAJOS: 
A kesz the ly i z s i d ó s á g t ö r t éne t e 1699-2005. 

Kívül-belül igényes, szép kötetet forgathat az 
olvasó aki kezébe veszi a keszthelyi zsidóság múlt-
járól és jelenéről szóló könyvet. Több szempontból 
hasznos olvasmány: gazdagítja a honismereti iro-
dalmat, a városuk történetét megismerni akarók 
értékes segítséget kapnak a Keszthely újkori fejlő-
désében oly nagy szerepet játszó helyi lakossági 
csoport sorsának megismeréséhez, ugyanakkor a 
magyar zsidóság történetéhez is adalékokat nyújt. 
Mind a helytörténeti, mind a judaisztikai könyv-
termés terén előkelő helyre sorolható alapos mun-
ka, amelynek magyarázata a szerzők személyében 
is rejlik. 

Goldschmied István keszthelyi hitközség elnöke 
nemcsak városában, hanem országosan ismert 
közéleti személy, aki felkészültsége okán az Orszá-
gos Rabbiképző - Zsidó Egyetem szakvizsgáján is 
elnökölt; dr. Szarka Lajos a hévízi múzeum igazga-
tója, tudományos kutató több helytörténeti könyv 
szerzője, hadtörténeti munkák és monográfiák so-
rának alkotója. Kettejük együttműködéséből szép 
és értékes könyv született! 

Keszthely zsidósága már régen megérdemelte 
volna történetének megörökítését. Raj Tamás elő-
szavában utal arra, hogy a tudós Büchler Sándor, a 
budapesti Pázmány Péter ludományegyetem ma-
gántanára valószínűleg hozzákezdett ennek meg-
írásához, de őt közösségével elhurcolták Ausch-
witzba, könyvei, iratai, a hitközségi levéltárral 
együtt elvesztek. Az utóbbinak néhány darabjait 
az 1950-es évek nagy papírhulladék gyűjtési akció-
jából sikerült megmenteni, de a forráshiány na-
gyon megnehezítette dr. Sági Károly és Cséby Gé-
za kutatómunkáját, akik Goldschmied Istvánnal 
együtt 1998-ban megírták a keszthelyi zsidóság 
történetét. Azóta újabb hiteles adatok kerültek elő 
a levéltárakból, így születhetett meg a jelenlegi ki-
adás, amely terjedelmesebb, több illusztrációval el-
látott és szól az utóbbi évek eredményeiről, pl. a 
2003-ban felavatott bibliai kertről, amely Kö-
zép-Európa egyetlen hitközségi tulajdonban lévő 
létesítménye. 

Megtudjuk belőle, hogy már 1735-ben magyar 
(Szarvas, Farkas) családnevű zsidók éltek itt a Fes-
teticsek oltalmában és az 1848-as összeírásban sze-
repel egy Hoffman nevű telkes jobbágy is. 
Godmarkt kántorék Károly fia ekkor már meg-
kezdte világraszóló zenei pályafutását. Szorgal-
muk, ügyességük - főleg a szolid kereskedelem -
egyre jobb helyzetbe jutatta őket, bált rendeztek 
István főhercegnek, magyarosodtak - ez nemcsak 
a nyelv átvételét jelentette, hanem osztoztak a 
nemzet jó- és rossz sorsában, sokan harcoltak a 
szabadságharcban és az első világháborúban. Ők 
adták a kormányozható léghajó feltalálóját, 
Schwarz Dávidot, aki megelőzte találmányával 
Zeppelint. Keszthely testvértelepülése Hévíz für-
dőhellyé fejlesztésében is nagy szerepe volt a zsi-
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dóknak, finnek ellenére beborult felettük az ég. 
Végetértek a „boldog békeidők", a két háború kö-
zött hanyatlott a keszthelyi zsidóság. Üde színfolt 
a könyvben Simon Böske körorvos lányának Euró-
pa szépségkirálvnőjévé választása. Jellemző szer-
zői gondosságára, hogy még bátyjának találmá-
nyait - aki a numerus clausus miatt Németország-
ban végezte el a műszaki egyetemet - , köztük a ká-
véfőző gépeket is felsorolja. 

1944-ben bekövetkezett az éveken át gondosan 
előkészített tragédia. Külön fejezet foglalkozik de-
portálással, amelyből oly kevesen jöttek haza. Ők 
megpróbálták folytatni közösségi életüket, de ki-
fosztva, nyomasztó emlékek terhével ez legtöbb-
jüknek nem sikerült és elhagyták szülővárosukat. 
A maradék keszthelyi zsidóság újjáépítette műem-
lék zsinagógáját, létrehozta a már említett bibliai 
kertet, emlékeket állított nagyjainak és mártírjai-
nak. (Utóbbiak közé tartozik az itt nevelkedett és 
az 1956-os forradalomban való részvétele miatt ki-
végzett Földes Gábor színész-rendező is.) 

Jól válogatott képanyag élénkíti a könyvet, 
amelyet jegyzetek és hivatkozások tesznek tudo-
mányos értékűvé. Az 1944-ben elhurcoltak névso-
ra kegyeletesen zárja le a monográfiát. Keszthely 
magáénak érzi a könyvet, amelyet a Helikon Kas-
télymúzeumban rendezett bemutató is tükrözött. 
Dr. Czoma László a Kastélymúzeum igazgatója kö-
szöntötte a szép számmal megjelenteket, majd dr. 
Suchman Tamás államtitkár mondott beszédet. Be-
mutatták a könyvet, amelyet a szerzők dedikáltak. 
Keszthelyieknek és nem csak nekik ajánlott olvas-
mány ez a monográfia! 

(Keszthelyi lzTaelita Hitközség, 2005.) 
Róbert Péter 

K O V Á C S JÓZSEF L Á S Z L Ó -
K O V Á C S N É PAULOVITS TERÉZ: 
Duna v i z é n malom forog . . . 
(A ráckevei molnárcéh évszázada i ) 
Ráckevei M ú z e u m i Füze tek 6. sz. 

Nagy adománya az életemnek, hogy főiskolás 
koromban, a zsámbéki tanítóképző főiskolán több-
ször is részt vehettem dr. Kovács József László és 
Kovácsné dr. Paulovits leréz honismereti táborá-
ban. Ott olyan kiváló szakemberek tartottak elő-
adást, mint Andrásfalvy Bertalan, Barsi Ernő, 
Benda Kálmán, Halász Péter, Kanyar József, 
Nemeskürty István, Mendele Ferenc, Timaffy 
László. Annyi értékes, színes honismereti, népraj-
zi, helytörténeti programnak voltam részese, annyi 
„életbúzaszemet" kaptam szellemi táplálékul, ami 
akár egész életemre is elegendő lenne. Ez a két, 
honismeretnek elkötelezett csodálatos tanáregyé-
niség nemrég míves kiadvánnyal lepte meg a tu-
dományra, régmúltra éhes olvasót. Idén látott nap-
világot ugyanis, a Ráckevei Múzeumi 1-üzetek 6. 
számaként, a ráckevei molnárcéh évszázadait be-
mutató kötet. 

Már a könyv fedőlapja felkelti az olvasó figyel-
mét, és ezen túl értékes dokumentumközlés is a ré-
gi ráckevei malom és a térkép „ölelkezése". A ku-
tatás eredményére, mondanivalójára találóan, egy 
„malomferkó" fafaragvány vigyázz büszke tartás-
sal, a molnárokra jellemző huncut, kaján mosollyal 
a könyv első lapján. 

A kiadvány címe is nagyon találó - Duna vizén 
malom forog - , de ennek az egykor „élő", ma már 
képzeletbeli malomnak a kerekét most két „szív-lé-
lek"-kntató együttes tudásának ereje forgatta meg, 
hogy a „búzát", régies használattal az életet, a szel-
lemi táplálékot a tudás asztalára tehessék. 

A kutatás témáját egy harmadikos gimnazista 
lány, Paulovits leréz a ráckevei vízimolnárokról 
1954-ben írt dolgozata adta. A könyv témaválasz-
tását részben az ősök, a szülők (takács, vízimolnár, 
kovács) szép foglalkozása, valamint a „szülőföld 
nem enged" érzése, a szülőföld tisztelete inspirálta. 
Úgy, ahogy régen a molnár nemcsak egyetlen do-
loghoz értett - lisztőrlés, malmok szerkezetének, 
berendezéseinek elkészítése, karbantartása, gátak, 
zsilipek építése, fa eszközök készítése - , szerzőink-
nek is több mindenhez van tudásuk (néprajzi gyűj-
tés, levéltári kutatás, kéziratolvasás), több oldalról 
világítják meg a régi mesterség életét. Némely fon-
tos iratot például egy hajdani molnárcsalád padlá-
sán találták meg. Megmentették, lejegyezték a cé-
hes dokumentumokat és a szóbeli visszaemlékezé-
seket, anekdotákat. A könyvet olvasva döbbenünk 
rá, hogy az írás mögött sok-sok éves néprajzi gyűj-
tés, levéltári kutatás, munka áll. A tudományos 
igényt jól példázza a gazdag jegyzetapparátus, és a 
német nyelvű rezümé is. 

A könyv négy nagy fejezetre tagolódik, ame-
lyek kronológiai sorrendben építkeznek. Az első 
részben a ráckevei vízimalmok XVI—XVII. századi 
életébe pillanthatunk be. Ebben a fejezetben szé-
pen előtűnik a magyar szakos „tanári véna", az 
irodalom szeretete is, hisz egészen az ókori görög 
időktől kezdve csemegézhetünk a malmokról szó-
ló irodalomtörténeti alkotásokból, szóetimológiai 
fejtegetésekből. Az írásból kiderül: a költészet 
gyöngyszemei mennyi értékes adattal szolgálhat-
nak a tudomány számára, őrizhetik például egy 
régi mértékegység emlékét is: kiln, 50 liternél ki-
sebb űrmérték, dongás, török faedény. 

A második fejezet a XV111. századi céhes élet ki-
tűnő rekonstruálása. Ebből kiderül, hogy a rácke-
vei céhes ipar igazi fénykora erre a századra tehe-
tő, és ismertté válik az is, hogy ekkor milyen szak-
mai közösségek működtek a városban. Megtud-
hatjuk, hogy a céhek életében a legjelentősebb sze-
repet ekkor a molnárok töltötték be és a rangkü-
lönbséget nem ismerték el. Elénk tárul a ráckevei 
céhlegények és mestereiknek életmódja, írott és 
íratlan szokásai. Megtudhatjuk, hogy a legénnyé 
avatáskor inni kellett a koronás királyunkért, mes-
terekért (társpohárivás); mit kellett tenni, ha valaki 
remekelni akart; hogy a káromkodásért, az illetlen 
viselkedésért és a szökésért is pénzbüntetés járt. A 
legények nehéz életvitelére is kapunk adatot: mun-
kaidejük hajnali 4-5 órától egészen este 9-ig tartott. 
A történeti tudósítást hitelesebbe és izgalmasabbá 
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teszi a korabeli céh- és városi jegyzőkönyvekből, a 
céhszabályokból, a periratokból, céhlevelekből és 
az úriszéki végzésből vett idézetek, a dokumentu-
mok közlése. 

A következő tartalmi egységből, a fellelhető 
források (például a Ráckevei Ifjú Molnár Céh 
1729-es oklevele, céhszabályzata, pénztárkönyve) 
és tárgyi emlékek (például a Molnármadonna, 
1747-es pecsét, céhláda) segítségével megismerhet-
jük azt, hogy a XV111-X1X. században a molnárcéh-
nek, vízi molnároknak hogyan alakult a sorsa, éle-
te a Duna-menti mezővárosban, Ráckevén, vala-
mint azt, hogy az 1728-ban alapított molnár céh 
milyen változásokon ment át az idők során. Külön 
kiemelném a betelepült német molnárokról szóló 
értékes adatokat. A céh-articulusok felidézése iz-
galmasan tárja elénk az akkori céhes élet rendelke-
zéseit, normáit, szabályait: őrlőcsábítás tilalma, 
malomhelyek változtatása, vándorló legény visel-
kedése, erkölcsi törvények, az inas szegődtetés 
szabályai. 

A XIX. századi ráckevei molnárcéhes életet be-
mutató negyedik rész a legbővebb és a legszíne-
sebb. A szerzők - logikusan - a mesterré válás sza-
kaszait, lépcsőit mutatják be levéltári dokumentu-
mok segítségével. Olvashatunk az inasévek köte-
lességeiről, az inas vétkekről, csintalanságokról. 
Kiderül, hogy nem szabadott a malomban vere-
kedni, menyecskével találkozni. A legényévek 
küzdelmes időszakáról is képet kapunk: hogyan 
lehet malomhoz jutni (malomvásárlás), mi a mes-
terségbeli tudás bebizonyításának módja (remeke-
lés). Aki a remekelésben hibát követett el, azt böl-
csen, további tanulásra fogták, addig amíg „ele-
gendő tudománya nem lészen". Az eredeti doku-
mentum idézetekkel, az egykori molnárok nevei-
nek közlésével, életdarabjaival „megspékelt, ízesí-
tett" céhes életmódból is bőven kapunk kóstolót. 
Persze a céh „fő-főiről", a mesterekről sem feled-
keztek meg a szerzők. Egy-egy molnárcsalád életét 
naplók, pénztár- és jegyzőkönyvek alapján tárják 
elénk. A kutatás eredményeként a malmosgazdák, 
molnárözvegyek életébe is bepillanthatunk. Azt is 
megtudhat juk, mikor van „jó helyen" a malom, hol 
voltak a Dunán a malomhelyek, hogyan vontatták, 
vagy bocsátották vízre, teleltették a malmokat, 
mennyi volt az őrlés vámja. A fejezetből elénk tá-
rulnak a molnárok céhszokásai, mindennapi éle-
tük, megismerhetjük fontos céhes tárgyaikat (céh-
láda, céhzászló, behívó tábla), épületeiket (céh-
ház), sőt a tisztségviselőket és a vidám céhlakomát 
is. Az adakozás különféle megható eseményeire is 
fény derül: például támogatták a Pesti Magyar 
Színház építését, özvegyek, tűzkárosultak megse-
gítését, templomi kellékek készítését (úrasztali te-
rítő). A szerzők nemcsak a halott papírokat keltet-
ték életre, de szóra bírták, sőt „munkadalra" fa-
kasztották az adatközlőket, az egykori molnáro-
kat. Tudomásom szerint, még molnártalálkozót is 
szerveztek számukra 1964-ben. Nepomuki Szent 
János „magyarosított, helyivé tett" legendatörténe-
tét, a Jánoska-eresztés szokását is sikerült rögzíte-
niük. 

Mint néprajzos úgy gondolom, hogy a malmok 
kutatása azért is nagyon fontos, hiszen korábban 
az élet központjai is voltak: az őrlésre várakozók itt 
beszélték meg a mindennapi élet dolgait, itt cserélt 
gazdát egy-egy népdal, mese, ballada, itt élte vi-
rágzó életét a szájhagyomány. Nem véletlen, hogy 
a molnárság néprajza című fejezetben Gyurcsik 
Antal, Gyetkó Mihály, Kakas Antal és más molnár-
mesterek igaz történetei, visszaemlékezései, folk-
lórtudásának gazdagsága tűnik ki. 

Kordokumentum értékű, sőt egyben a leszár-
mazottak lelki ajándéka a hajdani ráckevei molná-
rok, céhmesterek, molnárinasok, legények, mal-
mosgazdák névsorának szövegközi, és külön feje-
zetbe foglalt közzététele. 

A könyv függelékben olvashatjuk Füzes Endre 
elismerő lektori véleményét, Mendele Ferencnek a 
Technikatörténeti Szemlében, 1962-ben a ráckevei 
hajómalomról megjelent írását, valamint Eegyó Já-
nos A céhekről általában, valamint Ráckeve céhes 
iparáról című tanulmányát. Az írások jól kiegészíti 
a kutatott témát, a kutatók írásaikkal, mondhatni 
tréfásan a „szerzőcéhhé", „asztaltársasággá, egy-
letté" váltak a kiadványban. Az értékes dokumen-
tumok, archív fotók még szemléletesebbé teszik a 
könyvet. 

A malmok ősi jogai közé tartozott a menedék-
jog is, amely biztonságot nyújtott a menekülőknek, 
üldözötteknek. A tudós szerzőpáros - nem kis fá-
radság árán - alkalmazta mai világunkban ezt a jo-
got, hiszen menedéket adott a már veszendőbe ke-
rülő malmokról, a molnárok életéről szóló értékes 
adatoknak, tudás-elemeknek. 

A könyvben megelevenedik Ráckeve helytörté-
netének egyik fontos szegmense, a számukra leg-
fontosabb foglalkozás, a molnárság céhes hagyo-
mányai, egy letűnt mesterség szépsége. Ezzel a ha-
talmas kutatással dr. Kovács József László válasz-
tott, és párja valódi szülőföldjének állít méltó emlé-
ket. Bizonyára a Tanár Úr gyermekkori Mestere, a 
céhes hagyományok kiváló tudósa, Csatkai Endre 
is büszkén tekint le tanítványára, munkájára és 
sumázza véleményét a régi molnárnóta segítségé-
vel: „Ez a malom jó helyen van", ez a kutatás jó 
kézben van. Úgy hiszem, Isteni adomány, hogy a 
tudós házaspár munkájában is egymásra talált, 
„egy malomban őröltek", kutatásaik kiegészítették 
egymást. A két szerzőnek, a helytörténet „Céhmes-
tereinek" köszönhetjük, hogy az egykor „elsüly-
lyedt, vagy partra vetett" dunai vízimalmok, - a 
tudományosan és, olvasmányosan megírt sorok ál-
tal - gondolatban ismét visszakerültek a helyükre, 
az éltető Dunába. 

Kutatóknak, szakembereknek, az egykori mol-
nárélet központjában élőknek, a ráckeveieknek és 
a malmok iránt „csak úgy" érdeklődőknek szere-
tettel ajánlom ezt a „remekbe szabott" mestermun-
kát. 

(Ráckeve, 2005.) 

Dr. iMnczendorfer Zsuzsanna 
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Rálátás 
Zsáka i he ly tör téne t i - honismere t i , 
ku l tu rá l i s t á j ékoz ta tó 
Szerkeszt i : Dankó Imre 

A folyóirat eddig megjelent öt évfolyamának -
megkésett - köszöntése is apropója volt annak az 
ismertetésnek, amelynek során május 13-án a Deb-
receni Egyetem Néprajzi Tanszékének néhány 
újabb kiadványával együtt Biliar, illetve a Sárrét 
2000 januárja óta egyetlen rendszeresen megjelenő 
honismereti folyóirata, a Dankó Imre által szerkesz-
tett, a Zsákai Művelődési Ház és Könyvtár kiadásában 
napvilágot látó Rálátás is bemutatásra került a 
Debreceni Akadémiai Bizottság székházában 
összegyűlt hallgatóság előtt. 

Úgy hiszem, sokunk számára ismert a szerkesz-
tő eddigi etnográfusi, művelődéstörténészi, muze-
ológusi munkássága, akárcsak a mindezidáig álta-
la szerkesztett múzeumi kiadványsorozatok, illet-
ve honismereti jellegű periodikák, folyóiratok is, 
melyek múzeumszervező és -vezető tevékenysé-
gével is összefüggtek. (Elég, ha az 1950-es, 1960-as 
években megjelent A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum 
Kiadványai, vagy a debreceni Múzeumi Kurír című 
sorozatokra gondolunk, melyeknek száznál is több 
füzete látott napvilágot.) A Rálátás közvetlen előz-
ményeként maga a szerkesztő is a Biharkeresz-
tesen, az ugyancsak múzeumszervező 1996-1998-
as kezdeményezés mellett létrehozott, összesen 
hat számban megjelent Itt és Most tájékoztatósoro-
zatot tartja számon, ahogy erről folyóiratunk első 
számának beköszönő írásában is megemlékezett, 
mintegy folytonosságot adva kiadványszerkesztői 
célkitűzésének. 

Valódi programadó, hitvallástevő nyilatkozatát 
az Itt és Most Beköszöntőiében olvashatjuk, mely 
megvilágítja Dankó Imre szerkesztő-kiadói indít-
tatását, mely valamennyi korábbi és későbbi perio-
dikájára igaz: „Régebben is, de mostanában különösen 
sokat hallani Magyarország gazdasági-kulturális ketté-
szakadásáról, az ország keleti felének lemaradásáról, hát-
rányos helyzetéről - amelyben előkelő'hely illeti meg Bi-
hart... Az elmaradottság, a többszörösen hátrányos 
helyzet nagy társadalmi, kulturális, tudatbeli közöm-
bösséget eredményezett, és emiatt is a saját életünk alap-
vető' kérdései felőli érdeklődésünk a minimálisra csök-
kent. Mindehhez szerencsétlenül társult anyagi helyze-
tünk további romlása, a kezdeményezéseket szóhoz jutni 
sem engedő, jövőképet kialakítani képtelen pénztelenség, 
ami mindenek fölé helyezte a közösségi élettel nem tör& 
dó', buta és a jövőt illetőén felelőtlen anyagiasságot." 
Ennek leküzdése, valamint a figyelem felkeltése a 
valódi, maradandó értékekre, a lokális kultúra ér-
tékeire Dankó Imre elsőrendű szándéka, ezt igyek-
szik kifejezni a Rálátás rendszeres megjelentetésé-
vel is. A folyóirat egyszerre szolgálja az ismeretter-
jesztést és a tudományos igényű közlést. 

A kiadás helyszínének kiválasztásánál ugyan-
csak a személyes élmények és tapasztalatok vezé-
relték a szerkesztőt, melyről így emlékezik meg: 
„Zsáka történetével, néprajzával korábban is foglalkoz-

tam, de most, hogy a Száz magyar falu könyvesháza so-
rozat keretében megjelenő Zsáíui története című munka 
megírását elvállaltam, érdeklődésem a falu múltja és je-
lene iránt sokkal intenzívebb lett. Munka közben jöttem 
rá, hogy Zsákán nagyon élénk a helytörténeti érdeklő-
dés, a honismereti munka, hogy a zsákaiak egész életéi 
áthatja az ismeretekkel teli, egészséges lokálpatriotiz-
mus. Ezért elhatároztam, hogy itt, Zsákán is útjára en-
gedek egy, az Itt és Mosthoz hasonló vállalkozást, meg-
indítom a Rálátás című, kéziratként terjesztendő', évi 
négy számban megjelenő kulturális, helytörténeti-hon-
ismereti folyóiratot. Tartalmát tekintve főleg Bihar me-
gyét, a Sárrétet, illetve Zsákát és közvetlen szomszédsá-
gát kutató-bemutató írásokat közlünk anélkül, hogy ne 
tárnánk szélesre az ajtót és ne foglalkoznánk általános 
kérdésekkel is." 

Tartalmát tekintve négy részre oszlik a „köz-
művelődési céllal, de tudományos igénnyel" ké-
szülő folyóiratocska: (1.) Tanulmányok; (2.) Közlemé-
nyek; (3.) Forrásközlések Zsáka (a 111. évfolyamtól 
Zsáka és környéke) történetéhez; (4.) Kulturális hírek. 

Mindezek alapján egyszerre beszélhetünk he-
lyi, térségi és a honismereti mozgalom szempont-
jából is átfogó jelentőségű kiadványsorozatról. Az 
első öt évfolyamban 104 tanulmány, 42 közlemény, 
23 forrásközlés és 221 kulturális hír, csaknem 800 
oldalon került az olvasók elé gazdagon illusztrál-
va; összesen mintegy hetven arckép, rajz, térkép és 
egyéb fotó emeli a kiadvány értékét. 

A folyóirat szakmai fórum mivoltát igazolja az 
a tény, hogy a tanulmányok és közlemények szer-
zői Debrecen, a megye országosan, sőt nemzetkö-
zileg elismert kutatói, illetve az ország más pontja-
in kutató kiváló szakemberek sorából kerülnek ki. 
A szemléltetés okán a teljesség igénye nélkül 
néhány név: Andrásfalvy Bertalan, Balázs Géza, 
tBalassa Iván, Bánkiné Molnár Erzsébet, Bársony Ist-
ván, Bartha Elek, Cs. Szabó István, Hajdú Zsigmond, 
Kósa László, M. Nepper Ibolya, Noi'ák László Ferenc, 
Paládi-Kovács Attila, Papp Klára, P. Szalay Emőke, 
Seltneczi Kovács Attila, Szilágyi Miklós, tVarga Gyula, 
Viga Gyula, Voigt Vilmos és mások. írásaikból tájé-
kozódhatunk az általuk a térségben folytatott, il-
letve a vidékünket közvetlenül vagy közvetve 
érintő természet- és társadalomföldrajzi, történeti, 
művészet- irodalom- és művelődéstörténeti, régé-
szeti, néprajzi gyűjtések, kutatások eredményeiről, 
valamint a környéken zajló közművelődési és 
muzeológiai munkáról. A szerkesztő érdemeként, 
a kiadvány külön értékeként említhetjük meg, 
hogy közlési lehetőséget nyújt a tudományos élet 
küszöbén álló ifjú kutatójelölteknek, valamint a 
térségben működő érdemes „amatőr" helytörténe-
ti gyűjtőknek. A különböző levéltárak, ezek közül 
is elsősorban a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, vala-
mint a Tiszántúli Református Egyházkerület Le-
véltárának munkatársai révén pedig adatgazdag 
forrásanyagok kerülhetnek az érdeklődők és a szű-
kebb s tágabb szakmai közönség elé, melyek to-
vábbi kutatások támpontjaiként és alapjául is szol-
gálhatnak. 
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A Híreink rovatban a szerkesztő igyekszik minél 
több információt közölni az adott szám megjelené-
sét megelőző negyedév kulturális eseményeiről, a 
térségben lezajlott rendezvényekről, konferenciák-
ról, kiállításokról, megjelent kiadványokról, hely-
ismereti munkákról , valamint beszámol személyi 
változásokról, személyi jubileumokról, a magyar 
társadalomtudományok kimagasló egyéniségei-
nek haláláról. 

A Rálátás az országos periodikák között hivata-
losan is nyilvántartott folyóirat, számainak részle-
tes tartalma pedig rendszeresen helyet kap a Hon-
ismeret folyóiratban közreadott Honismereti Biblio-
gráfiában. Mindezek által a Rálátásban megjelent 

írások hiteles hivatkozási alapul is szolgálnak az 
adott területtel és tárgykörökkel foglalkozó szak-
mai közönségnek. 

Az ötéves fennállás alkalmából a folyóiratnak 
töretlen munkakedvű szerzőket, a szerkesztőnek 
pedig sok erőt, kitartást és egészséget kívánunk a 
további munkához! lehet jük ezt teljes nyugalom-
mal és bizakodással, hiszen a VI. évfolyamnak már 
a harmadik száma is „készen van", és sajtó alá ren-
dezve várja a sokszorosítást és a szeptember eleji 
megjelenést. 

(Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey 
Kastély) 

Kolozsvári István 

A Honismereti Szövetség az 1996-ban elfogadott adózási törvény értelmében a 
2004. évi állampolgársági adó 1 %-ából 41 277 forint támogatást kapott. Elnöksé-
günk és szerkesztőbizottságunk megköszöni a támogatást, s hogy egyetértve tö-
rekvéseinkkel, felajánlásával segítette munkánkat. Az összeget ifjúsági honis-
mereti rendezvényekre, valamint a Honismeret folyóirat megjelentetésére hasz-
náltuk fel. 

Aki továbbra is egyetért célkitűzéseinkkel, a hazaszeretet elmélyítése, a hagyo-
mányok éltetése érdekében tervezett programjainkkal, folyóiratunk megjelente-
tésével, kérjük, szíveskedjen Honismereti Szövetségünket megjelölni 2005. évi 
adója 1 %-ának felajánlásakor. 

Adószámunk: 19624947-1-41 
Segítő támogatását hálás szívvel köszönjük! 

A Bethlen Gábor Alapítvány (Bp. Károly krt. 5.) az 1996-ban elfogadott adózási 
törvény értelmében a 2004. évi állampolgári adó 1 %-ából 163 479 Ft támogatást 
kapott, melyet a Bethlen-díj átadására szervezett ünnepség költségeire, valamint 
az alapító okiratban megfogalmazott célokra fordítottunk. 
Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik támogatásukkal segítették 
munkánkat . 

* * * 

A Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület (1011 Bp. Corvin tér 
8.) az 1996-ban elfogadott adózási törvény értelmében a 2004. évi állampolgári 
adó 1 %-ából 108 920 Ft támogatást kapott. A felajánlott összeget névadónk, La-
katos Demeter csángómagyar költő verseinek megjelentetéséhez használtak fel. 
Köszönjük segítő támogatásukat! 
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