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Az 1956-os forradalom és szabadságharc félév-
százados évfordulója különös életút felvillantására 
ad módot, amikor fellapozzuk a jussunk - 1956. cí-
mű visszaemlékezés-kötetet, mely Molnár József 
(1930-1974), az ELTE Bölcsészettudományi Kara 
egyetemi docense, Nagvréde szülötte és monográ-
fusa emlékét idézi fel. A rangos szerzői névsorban 
dr. Antall József néhai miniszterelnököt, dr. Szabad 
György akadémikust, az első szabadon választott 
Országgyűlés egykori házelnökét és dr. Vadász Sán-
dor egyetemi tanárt is ott találjuk. 

Molnár József az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen 1953-ban szerzett történelem-levéltár 
szakon diplomát és lett a BTK Történelem Segéd-
tudományi 'tanszékének tanársegédje. Az 1956-os 
forradalmi napokat megelőző hónapokban aktí-
van részt vett az egyetemi ifjúság demokratikus 
mozgalmaiban. Meghatározó egyénisége volt a sa-
játos elnevezésű ún. Kolhoz Körnek, amely 
1954-től az egyetemista fiatalok demokratikus 
mozgalmának egyik fontos vitafórumát jelentette 
és rendszerint Budán, a Fehér Galambhoz címzett 
vendéglő különtermében ülésezett. Dr. Varga Já-
nos akkori dékánhelyettes (a rendszerváltozás 
után országgyűlési képviselő, a történettudomány 
doktora) - az 1957. június 14-i fegyelmi tárgyalá-
son felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint - a kör el-
ső demonstratív fellépését az egyetemen rendezett 
1956. március 15-i ünnepi vacsorával kapcsolatban 
említi. Ezen ugyanis csupán az akkori DISZ bizott-
ság által meghívottak jelenhettek meg, ezért a hall-
gatók közül többen, az esti eseményt megelőzve, 
már délután összejöttek szokott helyükön és a ven-
déglőben tartottak ünnepi megemlékezést. Ezen 
megjelent körükben I. Tóth Zoltán dékán, Szabad 
György, Tóth Ede és Molnár József egyetemi oktató. 
Petőfi-, Ady-, és József Attila-verseket szavaltak, 
köztük elhangzott a lalpra magyar, az Új tavaszi 
seregszemle című költemények. 

1956. október 6-ra, a 13 aradi vértanú tábornok 
emléknapjára temetői sétát határoztak el, azonban 
Tóth Ede adjunktus értesítést kapott az MDP párt-
központjából, hogy azt el kell halasztaniok. Az 
egyetemisták ekkor még nem tudták, hogy Kajk 
László újratemetésére szemelték ki ezt a napot. 
Kajk temetésén is ott voltak a fiatalok, akik közül 
egy csoport ezután a szovjet követség elé vonult, 
majd a Batthyány-örökmécsesnél kötött ki. Útjuk 
során a „Jugoszláv-magyar barátságot!" követel-
tek, elénekelték a Marseillaise-et, majd a „Nem is-
merünk címet-rangot, ágas-bogas koronát" című 
gúnydalt. Az október 6-i felvonulás kezdeménye-
zését az egyetemi fegyelmi bizottság tárgyalásán, 
1957-ben, Kardos László elnök Molnár József nya-
kába akarta varrni, de Tóth Ede adjunktus, akit ta-
núként kihallgattak, taktikusan sikeresen „elhárí-
totta" ezt a vádat, így mentette barátját. 

1956. október 23-án az Országháznál tartott for-
radalmi tüntetésen Molnár József is részt vett. A 
következő napokban pedig irányításával biztosí-
tották a Csepelről az egyetemre szállított fegyve-
rek őrzését. Egy nyolctagú fegyveres kapuőrség 
segítette a rendfenntartást. 

Az 1956. november 4-i szovjet intervenciós tá-
madás hírére a fegyveres ellenállás tervét az egye-
temisták feladták, a fegyvereket Molnár utasításá-
ra a szén alá rejtették a pincében. Erre azután ke-
rült sor, hogy az egyetem főépületét, a mai jogi 
kart, a szovjet tankok lőni kezdték, mire az oroszul 
jól beszélő Kecskeméti Károly (később Franciaor-
szágba emigrált) telefonon kapcsolatba lépett az 
orosz parancsnoksággal, s közölte az ellenállás be-
sziintetetését a bölcsészek részéről. Varga János 
visszaemlékezéséből derül ki, hogy 1956. novem-
ber 1 2-én gyűltek össze utoljára az Egyetemi Forra-
dalmi Bizottság tagjai az egyetemen. Varga még 
részt vett Molnár Józseffel a Nagy-budapesti Mun-
kástanács november 16-i ülésén is. Adatok vannak 
arra is, hogy Molnár november 18-án vagy 19-én, 
amikor az egyetemről eltávozni készült, a szovje-
tek járőrébe botlott - előtte két orosz újságíró ké-
szített ott riportot - , és a katonák bekísérték a szov-
jet parancsnokságra kihallgatásra, ahol azonban 
elengedték. 

Ezek után Molnárnak és Vargának tanácsos volt 
elhagyni a fővárost, mivel karhatalmisták keresték 
lakásukon. Mindketten Molnár szüleihez igyekez-
tek Nagyrédére, de óvatosságból előbb Egerbe tér-
tek be. Varga János így számol be izgalmakkal teli 
útjukról: „Az út egy részét ismét teherautón, mási-
kat gyalog tettük meg. A kocsikísérő ugyanis meg-
lehetősen tolakodóan érdeklődött úti célunk felől, 
és nem mertünk Egerig mertni vele. A várost sűrű 
hóesésben értük el. Én ott akkor még nem voltam 
ismerős. Jóska egy családi házba terelt. Egy jóságos 
kinézésű úr fogadott bennünket, először kissé cso-
dálkozva. Jóska félrevonva beszélt vele valamit, 
majd bemutatott, mint barátját. Az úr nem kérde-
zett semmit, bevezetett egy szobába, hogy helyez-
kedjünk el. Kisvártatva a felesége meleg ételt ho-
zott. Úgy emlékszem volt egy fiúk is, akivel 
ugyancsak megismerkedtünk... Annyi melegséget 
és szeretetet, amennyivel körülvettek bennünket, 
ritkán tapasztal az ember. Éreztem, hogy mindez 
nem csupán a rokonnak és barátjának, hanem a 
bajbajutottaknak is szól... utólag köszönöm meg 
szívbéli jóságukat, ha élnek. Ha már nincsenek 
köztünk, emlékük legyen áldott örökre!" Varga Já-
nos számot ad arról is, hogy az Egerben 1956. de-
cember elején történt halálos áldozatokat követelő 
karhatalmi sortűz hírére, arról értesülve, hogy egy-
kori évfolyamtársuk Sz. 1. azt híreszteli, „szemé-
lyesen látott a városban pesti ellenforradalmáro-
kat, és egyáltalán nem kizárt, hogy közük van az 
egri akció megszervezéséhez", a két fiatal tanár 
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nyomban visszaindult Pestre, nehogy az idős szü-
lőket is bajba keverjék. 

Az MSZMP bölcsészkari intézőbizottsága, 
Tolnay Gábor irodalomtörténész-elnök vezetésé-
vel 1957. április 24-én hozta meg fegyelmi határo-
zatát Molnár József ügyében, „az ellenforradalmi 
eseményekben játszott szerepe alapján és mivel 
egyetemi nevelő számára alapvető jelentőségű kér-
désben súlyos eltévelyedései voltak, az egyetemről 
való azonnali eltávolítását" javasolta. Ortutay 
Gyula rektor 1957. július 8-án kelt határozatában 
ennél enyhébben járt el, írásbeli megrovásban ré-
szesítette a tanársegédet. Gírus Károly adjunktus, 
egykori kollégám és barátom tanúként mesélte el, 
hogy a Molnár-ügyben lefolytatott „humánus eljá-
rás" tanártársai jóindulatú közbelépésének tulaj-
donítható. Molnár így Budapestről áthelyezéssel 
került 1957 őszén Nagyrédére általános iskolai ta-
nárnak, csak 1961-től folytathatta a fővárosban 
egyetemi oktatói munkáját. 

A kötetet leánya, Molnár Zsuzsanna állította 
össze nagy szeretettel és szakszerűen: a könyv 
címlapján Légrádi Sándornak a letiport 56-os for-
radalomra emlékező bélyegterve látható. A lekto-
rok, Horváth Lajos és Slépán Balázs derekas munkát 
végeztek. A kötet végén Gaál Miklós építészmérnök 
által az 1956-os forradalom idején készült fénykép-
felvételek találhatók, melyek csak a rendszerválto-
zás után kerültek nyilvánosságra. 

Személyes emlékkel zárom soraimat: Molnár 
József egykori tanárom és kollégám kezét, kegye-
lemteljes karácsonyi ünnepeket kívánva, az ELTE 
BTK B. portája előtt szorítottam meg utoljára. Né-
hány napra rá, 1974. december 31-én tragikus hir-
telenséggel elhunyt. „Ave atque Vale" - nyugodjál 
békében t. Barátom. 

(Tarsoly Kiadó, 2004.188 old.) 
Dr. Sebestem/ Sándor 

N A G Y ISTVÁN: 
„... a f ia ta l s z í v e k f o r r a d a l m a " 
A szegedi pedagógiai főiskolások 1956-ban 

A felsőfokú történettudományi stúdiumokba 
kezdő hallgatóknak oktatóik rendre elmondják, 
szinte a lelkükre kötik, hogy önálló kutatásaikat 
csak „kis témákban" kezdjék meg, csupán akkora 
kérdéskörrel foglalkozzanak, amit és amekkorát 
egész körűen és teljes mélységében fel tudnak dol-
gozni. Nos, a fél évszázados főiskolai oktatói múlt-
ra visszatekintő szegedi Nagy István látszólag ma-
ga is szűkebb téma teljesség-igényű földolgozására 
vállalkozott, nevezetesen arra, miként élték át, mi-
ként harcolták meg 1956 forradalmát az akkori sze-
gedi Pedagógiai Főiskola hallgatói. A kötet alcíme 
pontosan kijelöli a tárgyalandó témát és a kort, en-
nek alapján vélheti a kötetbe csupán belelapozó, 
hogy szűkebb tér- és időbeli témaölelésű történeti 
tanulmányt tart a kezében. A monografikus fölépí-
tésű könyvet lelkiismeretesen végigolvasó érdek-
lődő azonban hamar rájön, szó nincs „kis témáról", 

valami provinciális intézménytörténetről. Ellenke-
zőleg! Nagy István - miközben csakugyan kimerí-
tően tárgyalja az alcímben megjelölt tárgyat - bevi-
lágítja egy összetett kérdéskör, történelmi problé-
makomplexum egész környezetét, históriai kon-
textusát. Magyarán, az olvasónak mihamar rá kell 
jönnie, a recenzensnek pedig be kell bizonyítania, 
hogy egy széles horizontú kortörténeti monográfi-
ával van dolga. 

Nagy István legelőbb röviden áttekinti az 
1956-ban immár 83 éves múlttal bíró szegedi peda-
gógusképzés történetét. Áttekintése fókuszában a 
hazai tanárképzés 1949 utáni „szovjetizálása" áll, 
az a folyamat, ahogyan a nagy múltú polgári isko-
lai tanárképző intézményből - a tervek szerint - az 
új, a „szocialista embertípus"-t formáló pedagógu-
sok képezdéje vált, illetve vált volna. A szerző 
ugyanis éppen azt a tényt emeli ki, hogy a 
szovjetizálás szándéka mind a tanárok, mind a 
hallgatók körében olyan feszültséget indukált, 
amely elégséges indulatot gerjesztett a forradalom 
szegedi eseményeibe való bekapcsolódáshoz. A 
szerző tehát nyomon követi a fiatalok politikai éle-
tének 1950-1956 közötti változásait, jellemzi a 
DISZ működését, ismerteti a pártbizottság állás-
foglalásait a jobboldali elhajlásokról, valamint az 
oktatók ezekre való reakcióit, fölidézi a politikai 
célokból kreált „ügyeket", a fővárosi Petőfi Kör 
szellemének az egyetemi városokba való kisugár-
zását stb. Mindeme kortörténeti kérdéseket világ-
politikai dimenzióba helyezi (például az SZKP 
1956. évi, XX. kongresszusának a sztálini személyi 
kultuszt elítélő I lruscsov-beszédét, annak honi le-
csapódását méltatva). 

Az 1956 őszi-téli eseménykrónika nyomvonalát 
a szegedi Magyar Egyetemi és Főiskolai Szövetség 
(MEFESZ) megalakulása és rövid működése jelöli 
ki a szerző szániára. Nagy István ez esetben i.s tá-
gas hatósugárral tárgyalja e kérdéskört, nevezete-
sen kitér a korabeli hallgatóság szociológiai jellem-
zőire, majd Kajk László budapesti újratemetésétől 
kezdve az események időrendjében ad pontos ké-
pet a szegedi főiskolások forradalmi mozgalmáról, 
a MEEESZ október közepi megalakulásától, prog-
ramjának kidolgozásától a forró hangulatú diák-
gyűlések leírásán át a hallgatóknak a forradalmi 
eseményekben való részvételéig, és még tovább, az 
1957 elejétől számítható megtorlásokig, az úgyne-
vezett konszolidációig, a főiskolai KISZ szervezet 
megalakulásáig. Mindezt szerzőnk „kétarcúan" te-
szi. Egyfelől minden eseményt, minden korabeli 
program, röpirat születését rendkívül pontosan, 
már-már aggályos precizitással dokumentálja, for-
ráskritikailag elemzi; másfelől remek tollal, evo-
katív érzékkel idézi meg az 1956-os őszi napok for-
rongó hangulatát, újat akaró elszántságát, forra-
dalmas atmoszféráját. Érzékelteti az elnyomás tűr-
hetetlenné válását, a változtatni akarás lelkes dina-
mizmusát, és eközben remek portrékat fest az ese-
mények főbb szereplőiről, így a nevezetes törté-
nészprofesszorról, Eperjessy Kálmánról vagy 
Gönczi Dezsőről, a diákság egyik vezetőjéről. 

Nagy István úgy ír, mintha pozitivista módon 
taglalná 1956 őszének-telének szegedi eseményeit. 
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Ez az abszolút hitelesség, pontosság, politikai és 
szellemi függetlenség, ez a szinte kérlelhetetlen 
forráskritikai szemlélet azonban nem csupán törté-
netírói stílus, rég bevett módszer, esetében sokkal 
inkább a szerző sajátos pedagógiai gyakorlatának 
írott alakzata, ő ugyanis többek között arról és at-
tól volt híres tanár Szegeden, hogy előadásain és 
szemináriumain a „száraz" történelmi tényeket 
közölte hallgatóival, azután szempontokat adott a 
források és a tények értelmezéséhez, értékelésé-
hez, de a valódi munkát, az elemzést kinek-kinek 
magának kellett elvégeznie. Nos, most is éppen így 
jár el, szenvtelenül, minősítések nélkül elbeszéli a 
szegedi múlt egy XX. századi szeletét, rábízva ol-
vasóira az ítéletalkotást. 

lalán az eddigiekből is kiderül, hogy Nagy Ist-
ván kötete több tekintetben is példaadó. Minde-
nekelőtt azért, mert demonstrálja, hogy nincsenek 
„kis témák", illetve az annak látszó kérdések teljes 
spektrumú és mélységű földolgozása során min-
dig kibontakozik a téma pazar gazdagságú teljes-
sége. Kiderül, hogy amit először miniatúrának 
gondoltunk, az valójában tabló. Példaadó a könyv 
abban a vonatkozásban is, hogy a szerző minden 
megállapítása, kijelentése szigorúan dokumentált, 
egykorú primer és szekunder forrásokkal, vala-
mint szakirodalmi hivatkozásokkal alátámasztott. 
Vagyis „... a fiatal szívek forradalma" a forráselem-
zéshez, a forráskritikai munkához is mintául szol-
gálhat. Példamutató abban a tekintetben is, hogy a 
téma teljesség-igényű kibontása magával hozza a 
„sokműfajúság" színességét, hiszen a kötetben 
egymást átszövően vannak jelen a politika-, az in-
tézmény-, az eszme-, az oktatástörténet műfaji je-
gyei, továbbá az életrajzok, a helytörténeti dolgo-
zatok és a mozgalomtörténeti munkák jellegadó 
vonásai, amelyek természetesen egymást erősítő 
hatással viszik tovább a múlt föltárulása felé az ol-
vasót a teljes megértés útján. És nem utolsó sorban 
példaadó a kötet a tudomány iránti alázat tekinte-
tében. Nagy István, akinek kortörténeti jegyzetei-
ből, nagy korszakokat átfogóan tárgyaló tanköny-
veiből történelemtanárok nemzedékei tanulhattak, 
most „odaalázta" magát egy - ismétlem, látszólag 
- kis téma példaszerű feldolgozásához. Ezzel is, 
újólag is tanári küldetését teljesítve. 

(Bába és Társa, Szeged 2005) 
Mezey László Miklós 

T Ó T H FERENC: 
József At t i l a m a k ó i évei 

A József Attila emlékév, a költő születésének 
centenáriuma gazdag eseménysorral idézte meg a 
szomorú sorsú zseni életútját és életművét. Művei 
új kiadásban jelentek meg, tanulmányok, monog-
ráfiák születtek költészetéről. 2005 végén - mint-
egy karácsonyi ajándékként - Makó város önkor-
mányzata terjedelmes kötettel járult hozzá a méltó 
ünnepléshez. Tóth Ferenc munkája a költőt idéző 
címmel - „Az otthonom pedig hát ott, Makón van" -

és a témát pontosan meghatározó alcímmel - József 
Attila makói évei - hasznos hozzájárulás József Atti-
láról alkotott képünk pontosításához. A költő 
mindössze három évet töltött gimnazista diákként 
az alföldi városban, s megkérdezhetné valaki, 
hogy nem túlzás-e 504 oldalas könyvben tárgyalni 
ezt a rövid időszakot. A kötet szerzője azonban 
olyan tartalmas anyagot gyűjtött egybe és tett köz-
zé, hogy az efféle kételyek elvesztik jogosultságu-
kat. Nem mondhatjuk ugyan, hogy a költő diák-
évei korábban homályba süllyedtek volna, hiszen 
- elsősorban Péter Lászlónak, Szabolcsi Miklós-
nak, Stoll Bélának köszönhetően - az életrajzi té-
nyeket feltárták, a filológiai aprómunkát elvégez-
ték már, a századik születésnap mégis indokolja e 
témának részletekbe menő áttekintését. Magam 
három fontos indokot látok erre. Az egyik az iro-
dalomtörténet szempontja, hiszen a makói évek 
azért jelentősek, mert itt születik meg József Attila 
mint költő. A másik a biográfia, a személyiségrajz 
nézőpontja; arra is kíváncsiak vagyunk, miként 
alakul egy tehetséges de sérülékeny kamaszlélek. 
Van továbbá egy szociológiai megközelítés; miben 
hatott a kisváros társadalma az induló költőre, il-
letve hogyan reagált a befogadó közeg egy párat-
lan tehetség jelenlétére. Tóth Ferenc szorgos adat-
gyűjtéssel, a helyi társadalom és a költői személyi-
ség jellemzőinek, sőt az emberi viszonylatoknak a 
vizsgálatával a több szempontú mérlegelés alapjait 
teremtette meg ebben a könyvben. 

A kötet műfaja sajátos. Nem hagyományos mo-
nográfiát kapunk, nem is szöveggyűjteményt vagy 
adattárat, hanem mindezek érdekes ötvözetét. A 
szerző mindazt igyekszik összefoglalni, amit saját 
és mások kutatásai a témáról eddig felszínre hoz-
tak, kritikai mérlegeléssel tekint a kortársak és az 
utókor adatközléseire, ítéleteire, léhát József Attila 
és Makó kapcsolatának teljességre törekvő, hiteles 
kézikönyvét teremtette meg. Olvasásakor a könyv 
két jellemző vonása ragad meg bennünket. Az 
egyik a megértésre törekvő szeretetnek a hangja, a 
másik pedig - s e hasábokon ezért üdvözöljük 
örömmel megjelenését - a témának honismereti 
szemléletű megközelítése. Mit is értünk ezen? Egy-
részt azt, hogy Tóth Ferenc mind Makóhoz, mind 
József Attüához azzal az odaadó figyelemmel for-
dul, amelynek célja a megnyilvánulások és hatások 
átélt mérlegelése. Másrészt pedig azt, hogy nem 
csupán az irodalomtörténet igényeinek kielégíté-
sére törekszik, hanem tényeket nyújt a kultúr-
história, a szociológia, a helytörténet számára is. A 
könyv elolvasása után közelebb kerülünk József 
Attilához, miközben eleven kép jelenik meg előt-
tünk a XX. század első felének makói társadalmá-
ról. 

Dr. Búzás Péter polgármester bevezetője után a 
kötet anyaga hat fejezetbe rendeződik, s a makói 
kronológiával, mutatókkal zárul. Az első fejezet 
voltaképpen várostörténeti összefoglaló („Ma-
ros-menti Konstantinnpol}/" címmel) azzal a céllal, 
hogy megismerjük a helyszínt, ahová a 15 éves Jó-
zsef Attila 1920. október 1-én megérkezett. A szer-
ző itt legjellemzőbb vonásokként a hagymater-
mesztés gazdasági-társadalmi hatását, a függctlen-
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ségi politika szellemiségét, a jeles személyiségeket 
és a sokszínű irodalmi hagyományt emeli ki. Ezek 
közül a költői pályán induló fiatalemberre néhány 
érdekes ember hatott leginkább. Hogy hol és kik 
voltak ezek, azt a terjedelmes második rész mutat-
ja be „Ölelő csend/e néhány öreg háznak" címmel. A 
fentebb említett honismereti szemlélet itt érvénye-
sül igazán, hiszen épületről épületre haladva is-
merjük meg azokat a helyszíneket és azokat a sze-
mélyeket, ahonnan és akiktől emberi-költői alaku-
lását befolyásoló élményekhez jutott. Az interná-
tus és főgimnázium világa mellett sorra megnyílik 
előttünk több otthon, műhely, szerkesztőség, ven-
déglő ajtaja (s nemcsak Makón, hanem Mezőhe-
gyesen, Battonyán, Kiszomboron, Földeákon is), 
ahol belépve a korabeli Makó jellegzetes alakjaival 
találkozunk. Gebe Mihály, Galamb Ödön, Eper-
jessy Kálmán, Tettamanti Béla és más tanárok, 
Espersit János, Könyves-Kolonics József, Kiss Kár-
oly ügyvédek, Diósszilágyi Sámuel és Fried Ármin 
orvosok, Gyenge Miklós, Saitos Gyula és más új-
ságírók, Kesztner Zoltán mérnök, több osztálytárs 
válik ismerősünkké, miközben látjuk kapcsolatai-
kat az idegenből idevetődött diákkal. E fejezet ol-
vasása közben vesszük észre a kötet filmszerű, 
montázstechnikára emlékeztető megoldásait. 
Ugyanazzal az életdarabbal, helyzettel többször is 
találkozunk aszerint, hogy melyik szereplőnek a 
vonatkozásában jelenik meg az, s fokozatosan egé-
szül ki újabb és újabb vonásokkal az összkép. Elfo-
gadjuk tehát az elkerülhetetlen ismétlődéseket. 

A harmadik rész {„Vidám és jó volt s tán konok" 
címmel) interjúkat tartalmaz. A szerző megszólal-
tatja a testvért (József Etelkát) az osztályfőnököt, 
az internista- és diáktársakat, az osztálytársakat, 
az újságírót, a múzsákat (Szilágyi Katót, Gebe 
Mártát, Espersit Máriát), két kortársat és két nyom-
dászt, s ezekből a visszaemlékezésekből - noha 
időközben elmúlt 50-60 esztendő - József Attila 
makói évei emberközelből elevenednek meg. Ter-
jedelmes az „Azért írok, mert remélem, hogy kapok vá-
laszt" című következő rész, amely 90 levelet tartal-
maz, amelyek többségét a költő írta 1920 és 1928 
között, s amelyek közül néhány itt kerül először 
nyilvánosságra. Honismereti szempontból igen ér-
dekes az „Én, lózsef Attila, itt vagyok!" című hatodik 
rész, amely a költő makói utóéletét tekinti át a 
muzeológiában (a helyi kutatásban, kiállításokon) 
és a város közművelődésében, a hagyományápo-
lásban. A „Makói időrend" című áttekintés jelzi a to-
vábbi kapcsolatokat, hiszen szegedi egyetemista-
ként - s 1930-ig később is - visszajárt a Maros-parti 
városba. 

A könyv szerzője Péter Lászlót idézi arról, mi a 
jelentősége a három makói évnek József Attila élet-
útján: „Az útnak elindításában, bátorításban, Ady 
és a Nyugat költőinek, majd Juhász Gyula és Kas-
sák költészetének korai elétárásában, az önálló köl-
tői fejlődés előfeltételeként: az irodalmi hatások 
szükséges magába szívásában, e hatásokon való 
átjutás gyorsításában volt szerepe Makónak. Mint-
ha e makói környezet eleve tudta volna, hogy e 
költői pályának másfél évtized alatt a világiroda-
lom csúcsára kell érkeznie: siettette őt, keresztül 

hajtotta a fiatal gyermekköltőt kora minden irodal-
mi áramlatán, hogy mihamarabb megtalálja a ma-
ga hangját, sajátos költői mondanivalóját." Tóth 
Ferenc ehhez adja könyvében a hátteret. Nem fe-
ledkezik meg a költői fejlődés néhány esztétikai 
momentumának bemutatásáról sem, elsősorban 
mégis a környezetrajzban látjuk erősségét. Ennek 
nyilvánvalóan nagy jelentősége van a személyiség 
kialakulásának, a pályakezdésnek az időszakában. 
A lelkivilág formálódása, a külső tényezők hatása 
érthetőbb lesz e könyv elolvasása nyomán, hiszen 
látjuk a Fiatal életek indulója, az Éhség, a Tél, a Petőfi 
tüze, A Kozmosz éneke, a Megfáradt ember s több más, 
az egész életmű értékelése szempontjából is fontos 
versnek a hátterét. A makói évek terméséből állí-
totta össze József Attila Szépség koldusa című első 
kötetét. Ennek az 1922-ben, Szegeden, a Korok-
nay-nyomda kiadásában megjelent füzetnek ha-
sonmását is kiadták Makón a centenárium alkal-
mából 1 óth Ferenc gondozásában és utószavával. 
És ott vannak a Makó és környéke által ihletett ver-
sek az 1924 karácsonyára időzített második, Nem 
én kiáltok című kötetben is, amely 1925-ös évjelzés-
sel ugyancsak a szegedi Koroknay-nyomdában ké-
szült. 

A könyv elolvasása után az az érzése támad az 
embernek, hogy Makón és Szegeden kívül talán 
nem is volt olyan települése az országnak - a fővá-
rossal való sajátos viszonyától most eltekintve - , 
ahol József Attila igazán otthon érezhette magát, 
ahol önzetlen barátokra, pártfogókra lelt. Ha ez a 
beállításunk vitatható is, Tóth Ferenc könyvének 
érdeme, hogy a makói környezet hatását összefog-
lalta, József Attila helyi kötődéseit megmutatta. 
Mégpedig úgy, hogy közelebb kerülhetünk hozzá 
költőként is, ifjú emberként is, miközben egyre ott-
honosabbak mozgunk a makauik múlt századi sajá-
tos világában. 

Kováts Dániel 

DEÁK ANTAL A N D R Á S -
AMELIF, LAINER: 
S z é c h e n y i Is tván és S i n a G y ö r g y 
k ö z ö s vá l l a lkozása i 

„Széchenyit ... politikai pályafutása kezdetén a kö-
vetkező helyzet fogadta: egyik oldalon úttörő találmá-
nyok és technikai újítások voltak, melyek egy ország 
gazdaságának forradalmi átalakítására adtak lehetősé-
get, másik oldalon a tőkehiány, amely ezeknek a találmá-
nyoknak a hasznosítását veszélyeztette. Hogy aztán ő 
ezt a szakadékot miként tervezte áthidalni, arról szól ez a 
könyv." - fogalják össze munkájuk célját a szerzők. 
A választott téma izgalmas, mert a róla szóló iro-
dalom igen kiterjedt volta ellenére kevéssé ismert 
Széchenyi országépítő tevékenységének gazdasági 
háttere. A következőkben a könyv által kínált 
nyomvonalon tekintjük át Széchenyi és Sina közös 
vállalkozásainak történetét, a Lánchíd, a vasutak, a 
csatornatervek és a Tisza-szabályozás területein. 
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Ha a történelem dolgaiban átlagos tájékozottsá-
gú embernek az utcán felteszik a kérdést: kinek kö-
szönhető a Lánchíd, egyből rávágja - Széchenyi-
nek!, s ezzel már tovább is lép. Tudatunkban ter-
mészetesen kapcsolódik az első budapesti állandó 
híd a „legnagyobb magyar"-hoz. Kis tanakodás 
után még valamelyik Clark (inkább az építő 
Ádám, s csak legritkább esetben a tervező, 
Tierney) nevét is elővarázsolja agyunk számítógé-
pe, de aztán tényleg kész. Pedig napjainkban ezer-
szeresen megtanulhattuk, semmilyen nagyobb-
szabású vállalkozás nem nélkülözheti a kimunkált 
költségvetést, s legfőképpen a biztos anyagi hátte-
ret! Nem véletlen, hogy a Lánchíd részvényein az 
állt: „Alapítá br. Sina György", léhát Széchenyi gróf 
- bármily szép országmegváltó elképzelései van-
nak is - szinte semmit nem tehet az illúziók nélküli 
bankár, Sina báró nélkül. A gróf és a báró, a ma-
gyar mágnás és a görög kereskedő „az egyik egy ha-
nyatló, a másik egy fóltörekvó' társadalmi osztály tagja 
volt". 

Kettőjük ellentmondásos kapcsolatáról is szól a 
könyv. Sina György, az óvatos, racionális, de talán 
éppen ezért sikeres, görög származású bécsi üzlet-
ember, akinek minden mozdulatát figyeli a konku-
rencia, s akinek jó kapcsolatai varinak az udvarnál. 
Persze irigyei, ellenségei is ugyanott. Széchenyi 
megvallja egy levelében: „Én Sina embere vagyok. 
Hozzá nemcsak tiszta meggyőződésem csatol, miszerint 
... őa legalkalmasabb vállalkozó, s tőle hazánk anyagi 
kifejtésében a legtöbbet várhatunk, de egyenesen a be-
csület is köt. ...fia én nem vagyok, Sina semmiben sem 
vállalkozik hazánkban. Én bírtam ól arra, hogy nyugal-
mából kilépjen, stb. stb. Illó'volna-e tehát, s a becsülettel 
megegyező-e, ha én őt most, midőn kígyót-békát kiálta-
nak rá, nem pártolnám?" 

Ha mindezeket olvasva azt gondolnánk, hogy a 
gróf és a báró kapcsolata harmonikus volt, akkor 
nagyot tévedünk! Széchenyi mentalitásában a hű-
ség, a tisztesség és az eszméért való lelkesültség 
önkínzó módon megfért a hirtelen haraggal, a tü-
relmetlenséggel, és a legtöbbször alaptalan gya-
nakvással, féltékenykedéssel. Sokszor kárhoztatta 
Sinát fukarságáért („gyalázatosan drága számlákat ál-
lít ki ... igazán smucig ember."), amiben volt némi 
igazság, ám bankárát legtöbbször az esetleges 
veszteségek csökkentésének szándéka vezette. 
Hja, az ismeretlen magyarországi viszonyok köze-
pette befektetni olyan ügyekbe, mint pl. a Lánchíd, 
vagy a Duna jobb partján, a Bécs-Győr-Buda (és a 
Lánchíd révén esetleg Pest?) vonalon megépítendő 
vasút - nos ebben tényleg lehetett valami kaland-
vágy! Hiszen itt nem csupán gazdasági kérdések-
ről volt szó, hanem a napi politika dzsungelébe 
ágyazott ügyekről, amelyek között Széchenyi mes-
terien küsmerte magát, de amelyektől az 1822-ben 
a magyar felsőház tagjává emelkedett bankár ösz-
tönszerűen távol tartotta magát. 

Talán együttműködésüknek különbözőségük 
volt biztos alapja? Jellemző felfogásukra Széche-
nyinek az 1848 márciusi párizsi forradalommal 
kapcsolatban felmerülő kérdése: „Származhat ebből 
magyar hazámnak valami haszna?" Ugyanakkor gú-
nyosan feltételezi, hogy mindez Sinában a követ-

kező gondolatot indíthatja el: „Lesz belőle hasz-
nom?" Az imént feltett kérdésre a könyv minden-
esetre azt a választ sejteti, a gróf és a báró egymás 
nélkül nem boldogultak volna, léhát amikor Szé-
chenyi és az őt követők belevágtak a Lánchíd, a 
vasút, a Tisza-szabályozás stb. vállalkozásaiba, 
Sina pénze és kapcsolatai nélkül hamar utolérte 
volna őket a csőd. De az is lehet, hogy a gróf mö-
gött nem lettek volna követők, ha nem látták volna 
mellette Sinát. Mindez azonban fordítva is igaz. 
„Kettejük egyetértésének és együttműködésének alapját 
éppen az érdekek különbözősége képezte." 

Még mielőtt a két szerző közös vállalkozásaikat 
venné sorra, könyvük „Részvénytársaságok a re-
formkorban" fejezete röviden bemutatja azt a tár-
sadalmi-gazdasági környezetet, amely körbevette 
és meghatározta az 1830-1840-es évek hazai mo-
dernizációját. Állandó gondot jelentett a tőkehi-
ány, a várható nehézségek és költségek alábecslése, 
a gombamód szaporodó részvénytársaságok rövid 
szárnyalás utáni bukása. A kevés megmaradó pe-
dig többnyire valamilyen állami részvételre és tá-
mogatásra is alapozott vállalkozásában, vagy 
olyan tőkeerős kereskedő/bankár állt az ügy mö-
gött, aki a folyamatos befektetéseket és kezdeti 
veszteségeket képes volt tönkremenés nélkül állni. 
Az akkori viszonyok között nem sok ilyen akadt. A 
könyv Sina mellett Wodianer Móricot, Ullmarm 
Móricot, valamint egyéb magyar érdekeltségeik 
révén számbavehető bécsi Salomon Rothschild és 
Bernhard Eskeles bankárokat említi. 

Míg tehát Széchenyi személye politikailag, ad-
dig Sina megjelenése a Lánchíd és a Tisza-szabá-
lyozás ügye mellett gazdaságilag hitelesítette eze-
ket a vállalkozásokat. Persze egyikőjük sem mara-
déktalanul. Hiszen Széchenyit politikai ellenfelei 
nem egyszer Bécs ügynökének állították be, Sinát 
konkurrensei pedig túlzott nyerészkedéssel vádol-
ták be az udvarnál, s próbálták - összefogva Szé-
chenyi ellenlábasaival - ellehetetleníteni a „Lánc-
híd projektet". 

Nézzük ezután a szerzők kalauzolásával a 
Lánchíd ügyét! 

Széchenyi már 1833-tól fogva a Sina-bankház 
ügyfele volt, ők intézték teljeskörűen pénzügyeit. 
A bankár nem egyszer segítette ki a kormányzatot 
kölcsöneivel, ezért Széchenyi szemében ideális 
partnernek látszott a nagy vállalkozások pénzügyi 
hátteréül. Pedig igazából nem Sina, hanem 
Salomon Rothschild volt az udvar - pontosabban a 
mindenható kancellár, Metternich - kegyeltje, aki-
nek gazdasági érdekei nem egyszer keresztezték 
Sináét. Ráadásul Sina kapcsolata a magyar gróffal 
- a bécsi hatalmasságok előtt - megkérdőjelezték 
megbízhatóságát. 

Sina a vállalkozást arra alapozta, hogy rész-
vénytársasági formában fognak hozzá a megvaló-
sításhoz, a majdan elkészülő hídon vámot fognak 
szedni, száz évig tartó joggal. Amikor Széchenyi és 
Sina megjelentek a közvélemény előtt a Tierney 
Clark tervezte lánchíd gondolatával, egyből moz-
golódni kezdett az ellenoldal is. Ullmarm és 
Wodianer bankárok kennie angol mérnököt kérték 
fel egy kőhíd tervének elkészítésére, s igyekeztek 
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az olcsóbb megoldással (és csak 46 évre szóló híd-
vám joggal) az országgyűlést és a kormányzatot a 
maguk odalára állítani. Sináék nem voltak könnyű 
helyzetben. A bankár Clarkkal kétféle költségve-
tést készíttetett: a drágábbat a kormányzat részére, 
hogy a nagy befektetésre tekintettel minél 
hosszabb ideig tartó jogot szerezhessen a hídvám 
szedésére, az olcsóbbal pedig bizalmasan megke-
reste Wodianeréket, hogy részt kínálva az üzlet-
ből, megbontsa az ellenpártot. A beavatottak hu-
moros jeleneteknek is tanúi lehettek: a háttérből ti-
tokban Wodianert támogató Rothschild egyetérté-
sével, Wodianer hazafias érzésére hivatkozva ma-
gyarázta a Sinával kötött egyezséget, s visszavonta 
azon korábbi vádjait, hogy Sina túlságos nyerész-
kedése megkérdőjelezi a báró tisztán hazafias 
szándékait. A megállapodás különben a két pénz-
ember későbbi szoros együttműködésnek alapjait 
teremtette meg, de ez már túllép a könyv keretein. 
Sina végülis sikerrel járt: Pest és Buda polgárait az 
1838-as árvíz kárainak enyhítésére adott 40 000 fo-
rintos adományával nyerte meg, s megszerezte a 
Magyar Udvari Kancellária, majd a király jóváha-
gyását. 

Igen érdekes a könyvnek az a része, amely a 
Lánchíd-részvények kibocsátását és a híd finanszí-
rozását tárgyalja. Széchenyi, hogy jó példával jár-
jon elől, saját vagyonának jelentős részével beszállt 
a részvénytársaságba, ugyanakkor az idő múltával 
- s a részvények árfolyamának gyengülésével -
szeretett volna kiszállni az üzletből, amit Sina nem 
engedett meg neki. A grófnak nem csupán a várha-
tó anyagi veszteség okozott gondot, hanem az a 
politikai támadási felület is, amely azt a vádat táp-
lálta, hogy az egész híd ügy számára csak üzleti 
vállalkozás. Az idők során részesedését sikerült 
némileg csökkentenie, de haláláig maradtak birto-
kában Lánchíd részvények. 

Sina - bár megérte a Lánchíd felépültét, meghi-
telezett költségeinek amortizációját már nem. A 
vállalkozás pénzügyi tekintetben végül nem bizo-
nyult diadalmenetnek - de a híd ma is áll, s a fővá-
rosiak napi közlekedését szolgálva, joggal megcso-
dált dísze Budapestnek. Kit érdekel ma már, hogy 
bő másfél századdal ezelőtt jó üzlet volt-e Lánchíd 
részvényt vásárolni, vagy sem! 

Igaz, hogy a gróf és a báró közös vállalkozásai 
között a Lánchíd talán a legismertebb, de koránt-
sem az egyedüli. Az 1830-as évek végén idült el 
Magyarországon is nagy vasútépítési hullám, 
amely az évszázad második felében végig mozgás-
ban tartotta a hazai vállalkozói társadalmat. Miu-
tán a vasút-program állami támogatást is maga 
mögött tudhatott, a legkelendőbb portéka volt a 
piacon. Minden nagyobb vállakozói-bankári cso-
port valamilyen vasút gründolásán törte a fejét, s 
mozgatott meg minden legális és illegális követ 
koncessziók megszerzése érdekében. 

Sina is az úttörők közé tartozott. Első próbálko-
zása a bécs-győri vasút terve volt, amelyet a ké-
sőbbiek során szeretett volna Budáig meghosszab-
bítani. Ez volt az a bizonyos Duna jobb parti vasút 
terve. Elképzelését sikerült is 1836-ban a kancellá-
riával elfogadtatnia, legalábbis megkapta az enge-

délyt az előmunkálatok végzésére. Ullmann Móric 
és társai viszont egy Buda-Pozsony-Bécs vonalat 
szorgalmaztak, a Duna bal parti vasutat (kezdet-
ben lóvasutat!). A két konkurrens csoport között 
ádáz küzdelem fejlődött ki. Az országyűlés alsóhá-
za megszavazta a bal parti vasút koncesszióját. 
Sina kérte részvényesét, Széchenyit, hogy a felső-
házi szavazáson vesese latba tekintélyét a jobb par-
ti vasút ügyében. Sina a további támogatás érdeké-
ben megnyerte Vécsey Miklós bárót, aki szintén a 
bal parti megoldás ellen szólt az ülésen. Vécseyt 
azzal sikerült meggyőzni, hogy Sina megigérte ne-
ki, anyagilag is támogatni fogja Vécsey nagy álmát 
a Duna-Tisza-csatorna projektet. Széchenyi azon-
ban tudta, hogy amit Bécsben támogatnak, azt a 
magyar rendek nehezen engedik keresztül. Nagy 
nehézségek árán annyit sikerült elémi, hogy a ma-
gyar törvényhozás végül mindkét változatra meg-
adta az engedélyt, ám hiába fordultak kedvezőre 
az ügyek, Sina visszahátrált a vasút tervétől. A 
szerzők feltételezik, hogy döntésében szerepet ját-
szottak a számítások, melyek szerint a vállalkozás 
nem térülne meg, a várható forgalom jó ideig nem 
képes a nagy befektetéseket megtéríteni. Visszari-
aszthatta az 1839/40-es országgyűlésen kialakult 
ellenséges politikai légkör, amelyet a Lánchíd kap-
csán is megtapasztalt, s visszavonulását az ügytől 
Széchenyi sem ellenezte. 

Sina mindezek ellenére nem szállt ki végleg a 
vasútvonalak üzletéből. Továbbra is szorgalmazta 
a bécs-gloggnitzi vasút megvalósítását, s azzal 
összefüggésben a vonal Győrig való meghosszab-
bításában. Minderre az is késztette, hogy az 
1843/44-es országgyűlés idején a Helytartótanács 
megadta a Középponti Vasútnak az engedélyt a 
bal parti megoldásra, s a vállalkozáshoz állami ka-
matgaranciát is kilátásba helyeztek. Sina sikeres 
megállapodást kötött a konkurrens vállalkozással, 
s engedmények fejében újra beindította a jobb parti 
vasút melletti birkózást. Könyvükben a szerzők le-
írják azt a 20 éves, fordulatokkal teli küzdelmet, 
amit Sina kitartóan folytatott a bruck-győri össze-
köttetés érdekében, amelyet végül 1855. december 
24-én adtak át a forgalomnak. Ez volt Sina György 
utolsó nagy diadala, mert a következő esztendő-
ben meghalt. 

A híd és a vasút mellett Sina Györgyöt Széche-
nyi a vízi építkezések - a Duna-Tisza-csatorna, va-
lamint a Tisza-szabályozás - ügyeibe Ls bevonta, 
mint a vállalkozások reménybeli finanszírozóját. A 
Lánchíddal ellentétben a két nagy folyót összekötő 
csatorna-elképzelés - a könyv szerzőinek hasonla-
tát használva - Széchenyi és Sina számára „egy ta-
lált gyermek" volt. A kezdeményezés ugyanis nem 
tőlük származott. A háttérben feltételezhetően Jó-
zsef nádor, a nyílt színen pedig Beszédes József 
mérnök és Vécsey Miklós báró, szatmári főispán 
álltak a csatorna-ügy mozgatóiként. A könyv fog-
lalkozik a - napjainkban is időről-időre szóba ke-
rülő - Duna-Tisza-csatorna előzményeivel. Szé-
chenyi és Sina nem teljes szívvel álltak a csatorna 
mellé, mindkettőjüknek egyéb szándékaik voltak. 
Széchenyi ugyan meg volt győződve a csatorna 
hasznosságáról, de látta a csatorna megvalósításá-
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nak útjában álló igen nagy pénzügyi, műszaki, no 
meg politikai akadályokat, s nem szívesen veszé-
lyeztette volna ezzel az ugyancsak göröngyös úton 
haladó Lánchíd sorsát. Bár Sina is a csatorna elkö-
telezettjének vallotta magát minden hivatalos 
megnyilatkozásában. Beszédes tervét egy német 
mérnökkel mégiscsak felülvizsgáltatta. Amikor ez 
munkájának eredményeképpen - a csatorna meg-
valósíthatóságát elismerve - de a költségekre te-
kintettel inkább egy vasút építését ajánlotta, Sina a 
pest-szegedi vasút megvalósításának irányában 
indult el. A csatorna ügye 1847-ben aludt el, ami-
kor Széchenyit már javában a Tisza-szabályozás 
előmunkálatai kötöttek le. A szerzők kutatásaik 
alapján úgy vélik, hogy Széchenyi és Sina nem 
végleg mondtak le a csatorna kiépítéséről, de an-
nak megépítését - egyébként teljesen érthető okok-
ból - valószínűleg a Tisza érintett szakaszának sza-
bályozása utánra halasztották. 

Széchenyi és Sina közös vállalkozásaiban a Ti-
sza szabályozása bizonyult a legnagyobb projekt-
nek, amelynek megvalósulását egyikőjük sem érte 
meg, csak az indulásnál lehettek jelen. Ha az eddi-
gieket tekintjük, ez volt az a mű, amiben Széchenyi 
a legnagyobbat alkotta, s a vállakózás méreteit te-
kintve - talán itt volt Sinának a legkisebb szerepe. 
Kezdjük mindjárt azzal, hogy Sina nem egyedül, 
hanem nagy riválisaival - a Rothschild és az 
Arnstein-Eskeles bankházakkal - összefogva állt a 
munka finanszírozóinak sorába. Igaz, egyedül 
nem is lett volna elég erős a pénzügyi háttér meg-
teremtésére. Az üzletet az is kívánatossá tette, 
hogy a munkát a kormányzat is támogatásra mél-
tónak ítélte, bár az Udvari Kamara elnöke, von 
Kübeck báró a legkörmönfontabb módokon pró-
bált kibújni az állami részvétel direkt formái alól. 
Ez már az 1847-es esztendő, amikor az általános 
gazdasági krízis a pénzpiacokon kapható hiteleket 
csökkentette és drágította, miközben a munkála-
tok már nagy lendületet vettek, s nem lehetett 
vissza táncolni. 

A könyv következő fejezete - izgalmas tartalma 
ellenére - már nem kapcsolódik közvetlenül a cím-
ben megfogalmazott tárnához. Itt ugyanis egy esz-
mefuttatást olvashatunk arról, milyen alternatívái 
lehetnek ma a tiszai árvédekezésnek. A szerzők eb-
ben a részben - miután nagy vonalakban körbejár-
ják a X1X-XX. századi Tisza-szabályozás, valamint 
a „fokok" körüli vita eredményeit - leteszik a ga-
rast a „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése" program 
mellett. 

A könyv Utószava a „Magyarország 1840 és 
2004 - a mobüitás és annak ára" kissé talányos cí-
mét viseli. Az érdekes gondolatok a mobilitás kö-
rébe tartozó utazás-közlekedés-szállltás-kommu-
nikáció egykori és mai szerepéről, történeti módo-
sulásáról szólnak. Helyet kap az utószóban a mun-
káltató-munkavállaló mai kapcsolata, valamint a 
„tőke" kiszolgálása az EU keretei között. Sináék 
gondolatmenetével is eljátszanak a szerzők: mi 
lenne, ha a Lánchídon újra vámot szednének? 
Visszaköszön ez a gondolkodás mai viszonyaink 
között is, hiszen az autópályaépítés-fenntartás ér-
dekében napjainkban útvámot (autópálya-díjat) 

szednek az autósoktól. „Széchenyi azt akarta, hogy az 
ország gazdagjai is járuljanak hozzá, hogy Magyaror-
szágon a közlekedés, a kereskedés és ipar fellendüljön. 
Ma, másfél évszázaddal később, a nincstelenek vállára 
rakják ezeket a terheket, és alapvetően nekik kell megfi-
zetniük, hogy kiszolgáltatottságuk még teljesebb le-
gyen." Ha ennyire nem is vad az a kapitalizmus, 
amiben élünk, s a mai utazóközönség nem azono-
sítható nincstelenként, kétségtelen, a rendszeres 
munkaerő-vándorlás megjelenésével, új viszonyok 
alakultak ki a közlekedés hagyományos szereplői 
között. 

Az Utószót a Függelék követi. Itt olvasható a 
Tiszavölgyi Társulat megalakulását lehetővé tévő 
Szerződvény betűhív szövege. Ugyancsak a Füg-
gelékben szerepel Vásárhelyi Pál Tisza-szabályo-
zási terve. Ma, amikor törvény is rendelkezik a 
„Vásárhelyi terv továbbfejlesztése" elnevezésű ár-
vízvédelmi és térségfejlesztési programmal - iga-
zán hasznos az eredeti terv szövegének közreadá-
sa. 

(L'Harmattan. A múlt ösvényén sorozat 12. kö-
tete. Bp. 2005.) 

Fejér László 

A k ö z e l m ú l t h e l y i s m e r e t i k i a d v á n y a i 
D u n a k e s z i n 

Az elmúlt években a szakmai igényesség növe-
kedésének köszönhetően megélénkült a helyisme-
reti kiadványozás Dunakeszin. Ezek az írások álta-
lában a település valamilyen jelentős évfordulója 
köré csoportosulnak, ennek köszönhetően a 
2005-ben első írásos említésének 750 éves jubileu-
mát ünneplő városban egyre több az ilyen jellegű 
kiadvány. 

Az igényesen elkészített helytörténeti munkák 
közül ki kell emelni a 2003-ban megjelentetett 80 év 
a vén falak közt címűt, amely a város 1. sz. Napközi 
Otthonos Óvodájának a történetét dolgozza fel. A 
sok érdekes képpel illusztrált munkát Faith Éva 
vezető óvónő jegyzi. Három fő részre tagolódik: az 
első az intézmény, illetve az épület történetét írja 
le, a második a szakmai munka változásait részle-
tezi, végül személyes jellegű visszaemlékezéseket 
olvashatunk a hátrahagyott évtizedekről. Az épü-
let története azért érdekes, mert mielőtt óvoda lett 
volna, a Katolikus Körnek adott otthont. A kiad-
vány dereka ennek változatos története, a Miasszo-
nyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek által 
vezetett intézmény két világháború közötti históri-
ájával kezdve, az államosításon keresztül, a szocia-
lizmus évtizedein át egészen a jelenig. A kötet a 
helyismeret és különösen Dunakeszi története 
iránt érdeklődőkön kívül érdekes lehet az óvoda-
pedagógiával, neveléstörténettel foglalkozóknak 
is, egyfajta módszertani olvasókönyvként szolgál-
va számukra. A106 oldalas kiadványt a Révész Ist-
ván Helytörténeti Gyűjteményben lehet megvásá-
rolni 500 forintos áron. 
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Fontos helyismereti műhely városunkban a 
Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola, amelynek 
igazgatója, Kollár Albin és tantestülete nemcsak a 
helytörténeti kutatásban tünteti ki magát, hanem a 
tanulmányok, hosszabb-rövidebb lélegzetű dolgo-
zatok kiadásában is szerepet vállal. Öt éve, 
2001-től jelennek meg ilyen témájú füzeteik, ame-
lyeket olyan kiváló kutatók jegyeztek eddig, mint 
Zachar József, Varga Lajos vagy Uzsoki András. 
Évente egy-két tanulmány kiadására vállalkoznak, 
amelyek kellő' szakmai igényességgel tisztázzák a 
helytörténet egy szűkebb területét. 

A sorozat keretein belül, 2003-ban jelent meg 
Uzsoki András Ősi aranymosás a Duna mentén című 
tanulmánya, amely lényegében a neves muzeoló-
gus professzor több évtizedes, e témában végzett 
kutatásainak az összefoglalása. Az írás elején meg-
ismerhetjük az arany legfontosabb jellemzőit és a 
Kárpát-medence aranyban leggazdagabb folyó-
szakaszait. Uzsoki ezt követően az aranymosás 
történetébe nyújt betekintést, amelyben részlete-
sen foglalkozik az ókori görög aranymosókkal. Ez-
után ismét hazai vizekre evezve ismerteti a Duna 
felső szakaszának aranylelőhelyeit: a Kisalföldtől 
Budapestig tartó elemzésben az olvasó számos 
olyan helynévre bukkanhat, amelyek elolvasása 
után más szemmel néz már legnagyobb folyónkra. 
Sok egyéb foglalkozáshoz hasonlóan, az aranymo-
sás köré is számtalan mese és hiedelem társult, a 
szerző ezeket sem hagyja ki írásából, egy egész fe-
jezetet szentel a dunai aranymosásról szóló ma-
gyar népregéknek és meséknek. A tanulmány utol-
só szakaszában egy száz évvel ezelőtti szigetközi 
aranymosó felszerelésével ismerkedhetünk meg, 
ami meggyőzően az olvasók elé tárja, hogy ez tá-
volról sem a szerencselovagok mestersége volt, hi-
szen minden apró röghöz nagyon kemény munká-
val jutottak hozzá. A remekül összefogott, számos 
térképpel és egyéb illusztrációval ellátott kiad-
ványt irodalomjegyzékkel is ellátták azok számá-
ra, akik mélyebben meg kívánnak ismerkedni a té-
mával. A 36 oldalas kis kötet a Révész István Hely-
történeti Gyűjteményben vásárolható meg 200 fo-
rintos áron. 

Ugyancsak 2003-ban jelent meg az általános is-
kola gondozásában Fülöp Lajos Lapok Székely-
keresztár történetéből című munkája, amely Duna-
keszi erdélyi testvérvárosáról ejt szót nagy vona-
lakban. A mindössze 14 oldalas kiadvány már csak 
terjedelménél fogva is pusztán figyelemfelkeltő, 
tájékoztató jellegű lehet, de pontosan ez a célja: rö-
vid összefoglalót adni az érdeklődőknek Székely-
keresztúr történetéről, végigvezetni az olvasót an-
nak fordulatain, megmutatni a település földrajzi 
adottságait, ismertetni vallási, etnikai viszonyait. 
A szűkös terjedelem ellenére a szerző néhány kép-
pel illusztrálja a székely városka főbb nevezetessé-
geit, épületeit is. A kiadvány 200 forintért kapható 
a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben. 

2004-ben jelent meg Varga Lajos tollából a Du-
nakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése című 
füzet, szintén a Körösi Csorna Sándor Általános Is-
kola gondozásában. Az egyháztörténetben jártas 
szerző, korábbi váci püspöki könyvtáros és levéltá-

ros, igazgatója volt a Váci Hittudományi Főiskola 
Levelező Tagozatának, valamint a Székesegyházi 
Kincstár és Egyházmegyei Gyűjteménynek is, en-
nél fogva jó rálátása nyílott az adott témára. A szö-
veg a település katolikus plébániái szerint három 
nagy egységre tagolódik: Alagra, Keszire és Gyár-
telepre. A fejezetek elején az olvasó mindhárom 
városrész rövid történeti összefoglalójával ismer-
kedhet meg, majd ezt követően tér rá a szerző a 
plébániatörténetre, amit sok levéltári hivatkozás-
sal ismertet. A 27 oldalas, sok színes képpel és tér-
képpel ellátott kiadványt 200 forintért lehet meg-
vásárolni a Révész István Helytörténeti Gyűjte-
ményben. 

Dunakeszi helytörténetének egy érdekes szele-
tét dolgozta fel Czaibert H. János igazgató főorvos 
2005-ben megjelent, Dunakeszi várós egészségügyi 
története című füzetében. A Dunakeszi Város Ön-
kormányzata által kiadott munkát a település a 
fentiekben már említett 750 éves jubileuma alkal-
mából jelentették meg. A kiadvány a település 
egészségügyi történetének napjainkig való ismer-
tetésén túl vállalkozik a jövőt érintő technológiai 
fejlesztési koncepciók kifejtésére, emellett közli 
Dunakeszi néhány ismert orvosának a tudomá-
nyos tevékenységét is. A 40 oldalas kiadvány a Ré-
vész István Helytörténeti Gyűjteményben vásárol-
ható meg 300 forintos áron. 

A helytörténeti kutatás és honismereti tevé-
kenység másik fontos színtere Dunakeszin a Köl-
csey Ferenc Városi Könyvtár, amely már az 1980-as 
évek közepétől módszeresen gyűjti a városra vo-
natkozó helytörténeti irodalmat. Az évek alatt a 
könyvtár helytörténeti állománya tekintélyes mé-
reteket öltött, és kialakult körülötte egy szellemi 
műhely is, amely több jól sikerült munkát adott ki 
az elmúlt két évtizedben. 

Dunakeszi első írásos említésének 750 éves ju-
bileumán a könyvtár egy olyan kiadvánnyal jelent-
kezett, amely az elmúlt hét és fél évszázad törté-
nelmének feldolgozásán túl a jelen emberét is meg-
szólítja: Dunakeszi arcképcsarnok címmel egy olyan 
életrajzi lexikont adtak ki, amely a településünk 
történetében fontos szerepet játszó személyeket 
veszi számba. A kiadvány szerkesztésénél időbeli 
korlátokat nem szabtak, így a közelmúltban el-
hunytak is ugyanolyan eséllyel kerültek be a kötet-
be, mint a korábban éltek, lovábbi szerkesztési 
alapelv volt, hogy ne csupán a helyi társadalom 
mindenkori virilis rétege (plébánosok, orvosok, 
jegyzők, földbirtokosok) legyen megemlítve, ha-
nem az egyszerűbb foglalkozást űző, de saját terü-
letükön kimagaslót nyújtó személyiségek is szóba 
kerüljenek, a legfőbb szerkesztési elvvé tehát a pél-
damutatás és közösségnek való hasznosság vált. 
Eddig ilyen munka nem született a városban, így 
ez a vállalkozás hiánypótló kiadvány volt. A 
könyvtár a kötet szerkesztése előtt felhívta a város 
lakosságát, hogy ajánljanak személyeket a készülő 
munkába, így kívánták ugyanis elérni azt, hogy a 
kötetbe csak olyan személy kerüljön be, akinek a 
helyi társadalomban megfelelő az elfogadottsága 
és elismertsége. 
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A tényleges kutatómunka során felhasználták a 
könyvtár helytörténeti különgyűjteményének állo-
mányát, majd fokozatosan tértek át a külső forrá-
sokra. Az anyaggyűjtés nagy részét végül is a sze-
mélyes interjúk, az ún. „oral history" emlékei tet-
ték ki. Szóbeli információkra értelemszerűen csak 
a múlt század második és harmadik harmadának 
kutatásáig hagyatkozhattak, így fontosak voltak a 
levéltári források is: a településre vonatkozó anya-
könyvi kivonatok, telekkönyvi bejegyzések és 
egyéb feljegyzések a XIX. század egészének és a 
XX. század első felének kutatásában jelentettek 
nagy segítséget. Az ennél korábbi személyek élet-
rajzi kutatásához publikált forrásokat használtak. 
A 213 életrajzot a rövidítések jegyzéke, a felhasz-
nált irodalom és az adatszolgáltatók teljes névsora 
egészíti ki. A 200 oldalas, keményborítású könyvet 
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár saját maga árul-
ja 2100 forintért. 

Az idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg a könyv-
tár gondozásában az Ujabb ajánlójegyzék Dunakeszi 
ismeretéhez című könyvtárszakmai kiadvány. A 
Lenkei Valéria által összeállított munka lényegé-
ben egy ajánló bibliográfia a könyvtár helytörténe-
ti gyűjteményéhez. A kötet a városra vonatkozó, 
valamint a helyi szerzőktől származó és helyi ki-
adású műveket tartalmazza. Azokról a kiadvány-
okról, amelyek Dunakeszivel csak részben foglal-
koznak, rövid tartalomismertetőt olvashatunk a 
címleírás után, de ugyanez igaz számos helyi do-
kumentumra is. A kötet összesen 512 tételt tartal-
maz, amelyet a mutatókon kívül kiegészít az is-
mertebb helyi szerzők névjegyzéke is. A 171 olda-
las bibliográfia, amely a könyvtár Lapok Dunakeszi 
múltjából című helytörténeti sorozatában jelent 
meg, 600 forintos áron kapható az intézményben. 

A könyvtár új típusú kiadványokkal is foglal-
kozik. Tavaly jelent meg első CD-ROM-ja, amely a 
néhány éve kiadott Ki kicsoda Dunakeszin című 
könyv digitális változata. Ez a kiadás tartalmilag 
megegyezik az eredetivel azzal a különbséggel, 
hogy a műfaj sajátosságainak megfelelően az idő-
közben elhunyt személyek életrajzait már nem le-
het letölteni a CD-ről. A kiadvány jó ismertetőt ad 
a város jelenlegi meghatározó személyeiről. 

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár idén is meg-
jelentetett egy CD-ROM-ot, mégpedig abból az al-
kalomból, hogy 20 éve működik ugyanabban az 
épületben. Az évfordulóra az intézmény újságjá-
nak, a Könyvtári Napoknak az elmúlt húsz évfolya-
mát digitalizálták, amelyből áttekinthető az elmúlt 
két évtized dunakeszi könyvtár- és kultúratörténe-
te. Mindkét digitális kiadvány Preysing Frigyes-
nek, az intézmény munkatársának a nevéhez fűző-
dik, és 1000 forintért kaphatóak a könyvtárban. 

Az eddig felvázoltak illusztrálják Dunakeszi 
helyismereti kiadványozásának elmúlt években 
bekövetkezett fellendülését, ami remélhetőleg nem 
csupán átmeneti folyamat. A tervek mindenképen 
bizakodásra adnak okot: a közeljövőben tervezik 
egyebek mellett egy, a város 1956-os forradalom-
ban betöltött szerepét feltáró munka megjelenteté-
sét is. 

Csorna Attila 

S z e n t e s h á r o m arca és a k é p í r ó 

Az utóbbi évek termésének négy, hozzám mos-
tanában eljutott művéről szólok. Ennyi féle könyv 
is ez, mind a város különböző nézetből megrajzolt 
arcával. 

Szentes helyismereti kézikönyve. Tanulmá-
nyok. 1-11. kötet. Szerkesztette Kis-Kácz Antalné, 
Labádi Lajos, Vörös Gabriella. Szentes 2000. 500 
old. 

Ez a mű a legjelentősebb vállalkozás mindazon 
könyvek sorában, amelyek az utóbbi másfél évti-
zed során a városi levéltár és a könyvtár mint „ku-
tatási tengely" (erőterében a tucatnál is több helyi 
múzeológus és tanár-kutatóval) minden elismerést 
megérdemlő erőfeszítéseinek eredményeként fe-
lülmúlják bármely hasonló léptékű korábbi idő-
szak ilyen jellegű szellemi teljesítményét. Funkció-
ja elsősorban pedagógiai, a Nemzeti Alaptanterv 
szellemében segíti a tanulót, hogy fedezze fel: a 
nemzedékeken át létre hozott közösségi hagyo-
mány összeköt a múlttal. A nagyobbik hányadot, 
az ezerévnyi magyar történetet két szerző jegyzi, a 
város művelődéstörténetét hatan írták. 

Az 1. kötet elején a város európai hírű régészeti 
múltjáról lelünk részletes, szakszerű, s ugyanak-
kor olvasmányos összefoglalást. Már egyéni embe-
ri sorsokat is felmutató, magyar história bontako-
zik ki előttünk a kötet második, várostörténeti felé-
ben. Az oklevelek révén tolmácsolt emlékek mind-
inkább konkrét, neveket és foglalkozásokat tartal-
mazó és családi tartalmakkal telítődnek. A továb-
biak: a Névtelen krónikás, Szegedi Gergely verses 
szövegei, Rákóczi Ferenc védlevele már a plaszti-
kusan kitapintható közösségi élet szövetét közvetí-
tik. Milyen élvezetes olvasmány e sorban Szentes 
város első ismert szabályrendelete (1769). Itt talál-
ható a nagyközönség számára hozzáférhetően a 
korszakos 1836. évi örökváltsági szerződés teljes 
szövege. Érdeklődéssel olvassuk 1848 jegyzőköny-
veit, Kossuth toborzókörútjának eredményeit. Ön-
magáért beszél a honvédruha betiltásáról dörge-
delmező „svarcgelb" plakát Arad után két héttel 
keltezve. Jól illenek ide az utcanévadók portréi, a 
(máig is így hívott) „vashíd" fényképe, a helyi no-
bilitások arcmásai, a „csirkegyár" kopasztó asszo-
nyainak csoportképe. 

Az 1945 utáni fejezetben tömören és mégis hig-
gadt-értékelően benne van a háború utáni évek el-
ső lendülete, 1956 kísérlete, s a Kádár-korszak, 
amelyben a pragmatista szentesi vezetők már az 
ipar és a mezőgazdaság szakmai eredményein ke-
resztül bizonyítva alakítgatták a ma egyre inkább 
magára találó város képét. 

A 2. kötet még érdekesebbnek tűnik, A néprajzi 
fejezet a táj és ember viszonyára építi anyagát. A 
tömör irodalmi rész megannyi meglepetés a nem 
szentesi (vagy a helyi, de nem szakmabéli) olvasó-
nak. Három szférát képvisel Négyessy László, 
Zsoldos Péter és Nagyajtósi István. A város egyete-
mes „virtuális imidzs"-ében immár örökre benne 
van a Juhász Gyula, Móricz Zsigmond és Németh 
László, valamint I leinrich Böll által rajzolt Szen-
tes-kcp. A zenei anyag tengelyében a gimnázium 
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legendás tanára, Derzsi Kovács Jenő munkássága 
és négy, jellegzetesen szentesi népi hangszer áll. 
1865 óta van dalegylet a városban, 1926-ban létesül 
a szimfonikus zenekar, 1933-ban nyílik az első ma-
gán zeneiskola. Az építészet - képzőművészet című 
fejezet a 18-20. század kevés, de szép emlékművét 
regisztrálja. Itt élt és alkotott a festő Koszta József, 
a grafikus Drahos István, valamint a szobrász 
Csúcs Ferenc. A kötetet a Híres szentesiek című kis-
lexikon és a források részletes jegyzéke zárja. 

Kívánatos lenne, hogy ehhez hasonló „kisha-
zai" csomaggal bocsáthatnánk ki az életbe minden 
magyarországi általános és középiskolást, akár-
merre tanuljon is. 

Labádi Lajos: Szentes története évszámokban. 
Várostörténeti kronológia (1075-1945). Szentes 
2003.337 old. 

Ez az előző könyvnek némiképpen szimmetri-
kus párja, tartalmának időrendbe szedett hossz-
metszete, a benne lelhető magyarázatok és leírások 
oldják az átlagember számára száraznak tűnő tu-
dományos adatokat. Egyfelől a gyors áttekintést és 
tájékozódást szolgálja a helység núntegy 600 esz-
tendős múltjában, de segít abban is, hogy a törté-
nelemtanárok beilleszthessék a helyi történéseket 
a kötelező iskolai tananyagot képező országos fo-
lyamatokba. Gazdag tartalma a csaknem ezer év 
úgyszólván enciklopédikus teljességét visszaadja, 
kezdve azzal, mennyi külső pusztító erőt látott ez 
a nép a környékén, majd a falain belül. 

A város nevének első említése egy 1332-es ok-
levélben történik. Egy királyi leirat 1564-ben neve-
zi a helységet először „oppidumnak", mezőváros-
nak. 1730-ban jelenik meg a település hivatalos pe-
csétjén a pálmafa szimbólum. Híven követhetjük a 
helyi politikai élet fordulatait. Olvasunk az 1864-es 
„kalapos" (kalaplengető) szavazásról (általában is 
részletesen tárgyalja a helyi választásokat), bemu-
tatja: a macskazene is politikai eszköz volt. A mun-
kástüntetés megelőzésére 100 főnyi katonaságot is 
vezényeltek a városba. A népgyűléseket csak a 
Tyúkpiac téren engedélyezték. Tömören itt van az 
országos publicitást kapott 1937-es március 15-e, a 
munkások vörös szalagos koszorújával. Megis-
merjük a gazdasági élet fő mutatóit, a katonákkal 
biztosított adóbehajtást, a gőzhajó és a vonat meg-
jelenését, olvassuk a főispán jelentését (1928) a 
munkanélküli kubikosságról. Itt a helye a termé-
szeti csapások, valamint a demográfiai viszonyok 
változásai leírásának, a különböző civil egyesüle-
tek és körök működésének, a legjelentősebb köz-
épületek építésének. A kultúra mérföldkövei itt is 
az első vázlatos beltérkép (1750), a gimnázium lé-
tesítése (1859), az újság megindulása (1871), a vá-
rostörténet I. kötete (1914). 

A függelék 5 listáján 1482-től találjuk a városi 
főbirák, polgármesterek, tanácselnökök, valamint 
az országgyűlési képviselők és a díszpolgárok tel-
jes adattárát. 

Labádi Lajos - Szatmári Imre: Szentes régi ké-
pes levelezőlapokon. Grimm kiadó. Szeged 1998, 
62 old. 

Két városi közgyűjtemény és két magánkollek-
ció 1898 és 1992 között készült 132 „anzixa" eleve-
níti meg a város vizuális képét, benne sok, ma már 
eltűnt épülettel és városképi elemmel. A könyv 
szerkezete egészében a kronológiát követi, más-
részt a városrészek és épülettípusok (középületek, 
egyházi épületek, iskolák stb.) szerint mutatja be (a 
zömmel régi) Szentest. 

A borító ízléses. Az előzéklapon (béléspapíron) 
megőrzött levéltöredékek és megható aláírások 
száz év távolából is élő érzéseket őriznek. Nekünk 
pedig a lapok a város tegnapelőttjét. Az iránta 
megnyilvánuló érdeklődést jelzi: már megérte a 
második kiadást. 

Bodrits István: Labádi Lajos szentesi levéltá-
ros munkái. 1974-2003. Szentes 2003.165 old. 

Országosan is tudott dolog: a szentesi levéltár 
igazgatója a spiritus rectora nem csupán a fenti há-
rom, a város múltját sokoldalúan és korszerűen 
megvilágító alapkiadványnak, de a helyi történeti 
kutatásban részt vevő szerzőgárdában is ő a 
primus inter pares. 

A kötet fő része a kereken 400 tételből összeálló 
bibliográfia, benne a „lapzártáig" regisztrált 368 
publikációja (közte a 14 egyedül és a 7 társszerző-
vel írt önálló kiadványa), a városban mindig ese-
ményszámba menő kiállításai, a helyi és országos 
szakmai fórumokon elhangzott előadásai, a lekto-
rálásai, a címertervei, valamint a róla szóló 10 írás 
adatai. Nincs hely ezeknek a tematikus bemutatá-
sára, csupán futólag említhető, mi mindent tart 
Labádi a látószögében: a sajtó, a közigazgatás, a 
munkásmozgalom, a politikatörténet, a város von-
záskörében élő helységek története, az országos 
személyiségek Szenteshez kötődése. Szívügye a 
szentesi szerzők helytörténeti munkáinak a szer-
kesztése és ismertetése, de nem lennének teljesek a 
részvétele nélkül az évfordulónaptárak vagy a vá-
rosismertetők sem. 

E termés részletekbe menő ismerete nélkül ma 
már Szentes történetének egyetlen kutatója sem le-
het meg, amint más városok historikusai is nem 
kevés módszertani trouvaille-t lelhetnek Labádi 
munkásságában. 

Kitűnően tagolt Bodrits mutatórendszere: nem 
csupán a (személy- és hely-) nevek kereshetőek itt 
vissza, de a saját és „idegen" publikációk címei is 
grafikailag szétválnak, akárcsak a közléseknek és 
recenzióknak helyet adó periodikák címei is. Az 
élőfejekben elfért volna az év jelölése is. 

Második, olvasmányosabb része Labádi publi-
kációiból nyújt át három csokorra valót: az 
1848-1918. közötti korszak választásairól, X1X-XX. 
századi helyi sajtótörténetről, valamint az 
1860-1945. években Szentesen működött civil szer-
vezetekről. 

Minden nagyobb városunk megérdemelne egy 
Labádi Lajost. Ám azt ki kell termelnie. 

Fenyvesi István 
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G Ö N C Z LÁSZLÓ: 
Egy p e r e m v i d é k h í r m o n d ó i 

A Mura-vidéki magyarság történetét a XX. szá-
zad második felében elsősorban Varga Sándor hely-
történeti köteteiből ismerhettük meg. Az ezredfor-
duló környékén azután újabb helyi szerzők műve-
lődés- és gazdaságtörténeti műveire figyelhettünk 
fel (Bence Lajos: írott szóval a megmaradásért; Ko-
vács Attila: Földreform és kolonizáció a Lendva-
vidéken a két világháború között), egyes anyaor-
szági kutatók is közzétettek a táj históriáját taglaló 
köteteket (Zsiga Tibor: Muravidéktől Trianonig; 
Székely András Bertalan: A Kábától a Muráig). E mű-
vek és szerzők sorába üleszthető be Göncz László új 
könyve is. 

Az 1960-ban született Göncz a szlovéniai ma-
gyar értelmiség egyik legmarkánsabb, vezető 
egyénisége. Közgazdasági érettségi után Szombat-
helyen művelődésszervezői, Pécsett történészi ok-
levelet szerzett, AZ utóbbi egyetemen pedig né-
hány éve védte meg doktori disszertációját szülő-
földje múlt századi történetéből. Kutatásainak ten-
gelyében tehát szűkebb pátriájának históriája, a 
Mura menti magyarság nemzeti tudatának helyze-
te s a tágabb térség kisebbségei elmúlt másfél év-
századának a tanulmányozása áll. A nyolcvanas 
évek közepétől népművelői, majd kisebbségpoliti-
kai munkát végzett, 1994 óta az alsólendvai Ma-
gyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója. 
Utóbbi minőségében a táj magyar kulturális, tudo-
mányos életét és könyvkiadását szervezi. 

Lírikusi és prózaírói munkásságából kiemelke-
dik a közössége több generációjának hiteles rajzát 
adó, Olvadó jégcsapok című történelmi regénye 
(Pécs, 2003). Történészi tevékenységének jelenté-
keny darabjai a Nagy Zoltán társszerzővel írott, Az 
Őrség peremén című (Lendva, 1998), valamint A mu-
ravidéki magyarság 1918-1941 (Lendva, 2001), to-
vábbá a legfrissebb, Felszabadulás vagy megszállás. A 
Mura-mente 1941-1945. (Lendva 2006) című tanul-
mánykötetek. 

A mostani, mintegy 35 mélyinterjú szerkesztett 
változatát tartalmazó mű a Mura menti életképek a 
20. század első feléből alcímet viseli. A kiadó Nyelv és 
lélek sorozata ezen opuszának beszélgetései 
2001-2006 között zajlottak olyan személyekkel, 
akiknek egész élete vagy egy-egy életszakasza a 
tájhoz kötődött. A 70-90 év közötti interjúalanyok 
közül többen már nem érhették meg a kötet megje-
lenését, amely az ő emlékük előtt is tiszteleg. A 
megkérdezettek zöme magyar, de néhány szlovén 
és zsidó származású ember vallomása is színezi a 
képet. A kérdező megszólaltat jogászt, lelkipász-
tort, pedagógust, mérnököt, szobrászművészt, hi-
vatalnokot, ny. egyetemi tanárt, politikus-helytör-
ténészt, cipészt, borászt, ácsmestert, olajipari és 
textilmunkást, asztalost, földművest, vasutast, pin-
cér-labdarúgót és háztartásbelit, tehát törekedett a 
társadalom sokszínűségének megjelenítésére. 

Az interjúk csomópontjait a két világháború 
közötti kisebbségi léthelyzet, a területnek az 1941. 
áprilisi, Magyarországhoz való visszatérése, az 
1944. évi német megszállás és nyilas hatalomátvé-
tel, az ezt követő ismételt főhatalomváltás, végül a 

Jugoszlávia és a szovjet megszállás alatt lévő anya-
ország viszonya megromlásának az időszaka, be-
leértve 1956-ot, jelentik. 

A két világháború között a megkérdezettek és 
környezetük - hasonlóképpen az ott élők túlnyo-
mó többségéhez - , az elcsatolás ideiglenességében 
hittek, bízva a területi revízióban. Sokan, ún. ket-
tős birtokosként, mindkét irányban átjárhattak a 
határ túlsó oldalára, művelték a földjeiket, ápolták 
családi, baráti kapcsolataikat, nem egyszer egyhá-
zilag is oda kötődtek. Kezdetben - főleg az alsó ta-
gozaton - , még magyarul tanulhattak az iskolások, 
később a tanítás nyelve szlovénra (kisebb részben 
szerbre) változott, ami sokak számára komoly ne-
hézségeket okozott. A nem egy esetben távoli vi-
dékről érkezett, telepes tanítók ritkán tolerálták a 
gyermekek magyar nyelvhasználatát, sokszor 
büntették is, ha például szünetben anyanyelvükön 
játszottak egymással. A más elcsatolt területeken 
(Erdélyben, Bácskában) is diszkriminatív földre-
form a Muravidéken hasonlóképp zajlott: az etni-
kailag homogén magyar vidék elnemzetlenítését 
szolgálta azzal, hogy csupán többségieket juttatott 
birtokhoz. A telepes falvak lakossága és az ősho-
nosok közötti viszony feszültségéről többen beszá-
molnak a kötetben. 

1941 áprilisában előbb német csapatok szállják 
meg a történelmi Hetes és őrség korábban a dél-
szláv államhoz csatolt részét. Az ott élők küldött-
séget menesztettek ekkor Zala megyébe, hogy köz-
vetlenül az anyaországhoz tartozhassanak. Vá-
gyuk néhány nap múlva beteljesült: a bevonuló 
magyar csapatokat díszkapuk, ünneplő tömeg fo-
gadta, akik között magyarbarát vend-szlovének is 
voltak. A következő, háborús évek, a visszaállt ma-
gyar közigazgatás és oktatás öröme mellett, a szlo-
vén telepesek Sárvárra internálását, magyar és 
szlovén fiatalok frontra és munkaszolgálatra behí-
vását, beszolgáltatásokat is hoztak. 1944-ben az ott 
élők kisebb hányadát sikerült a nyilasoknak ma-
guk mellé állítaniuk, a többség távol tartotta magát 
az ordas eszméktől, a zsidók elhurcolását pedig el-
ítélte, számosan segítették, bújtatták is őket. Az 
orosz katonák erőszakoskodásáról nem egy vála-
szoló tudósított, hasonlóképp a partizánok garáz-
dálkodásáról is. 

A terület ismételt, Jugoszláviához csatolása, 
majd a magyar hivatalnok- s pedagógusréteg kite-
lepítése, a magyarok százainak a hrastoveci inter-
nálótáborba hurcolása, mérhetetlen szenvedése 
szintén megjelenik a könyv hasábjain. A háború 
utáni nélkülözések, a magyarok kulákként való 
megbélyegzése, a nemzetiségi jelleg háttérbe szorí-
tása, a pártállami ideológia egyeduralkodóvá válá-
sa - ahogy egész térségünkben - , a Muravidéken is 
jellemezte az 1940-es évek második felét. 

A kisebbségi nyelvű oktatás és művelődés csak 
a „láncos kutya" időszak, az anyaországtól való 
teljes elszigetelődés alatt bontakozhatott ki. Az 
1956-os forradalom eseményeiről az ott élők a rá-
dióból és a bácskai magyar sajtóból értesültek, a le-
verést követően menekültekkel is találkoztak, töb-
ben tevőlegesen segítették őket. Az ötvenes évek 
végén a Mura mentén kibontakozó kétnyelvű isko-
larendszer előnyeit és hátrányait szintén megis-
merjük Göncz László kötetének lapjairól. 
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Az interjúk az elmúlt évtizedekben előtérbe ke-
rült „oral history" műfajába sorolhatók be, egyéni 
életképek nyomán, a mindennapiság mezőjében 
bontható ki belőlük a „nagy történelem", a szemé-
lyes örömök, bánatok, tragédiák tükrén át egy kö-
zösség sorsa. A kisebbségi magyarság hányattatott 
élete e harmincöt beszélgetés nyomán is megeleve-
nedik az olvasó számára. A közölt információk 
nemcsak helyi érdekűek, hanem azon túl más Kár-
pát-medencei tájaink jellemzőivel való összeha-
sonlításra alkalmasak. 

A szerző a kötet kapcsán adott rádióinterjújá-
ban utal rá, hogy „a Mura mente szinte teljes 
hungarusz-tudalú populációjából ma eljutottunk addig, 
hog}/ hungarusz-tudalú közösségről már alig, de ma-
gyarságról még beszélhetünk (...) 1941-el, amikor a vi-
dék visszakerüli Magyarországhoz, a lakosság 80-90 
százaléka felszabadulásként élte meg. És az is egyértel-
művé válik a legtöbb interjúalany révén, hogy a vasfüg-
göny időszaka azt próbálta meg tudatosítani, hogy nem 
lehet most már másfelé kacsintani, ezért értékrendet kell 
váltani, és minél előbb be kell illeszkedni a délszláv, illet-
ve a szlovén környezetbe. Ez nagymértékben meg is tör-
tént, és ennek következménye az az öntudatzavar-soro-
zat, ami az ötvenes évek után sajnos bekövetkezett." 

Bárdi Nándor, a Teleki László Intézet történésze 
előszavában leszögezi: „Göncz László az itt közrea-
dott szövegekkel kimerészkedett az írott források biztos 
menedékéből A még élő emlékezet/elbeszélés nyomán a 
régió mindennapiság-történetét szondázta, a megélt tör-
ténelmet. Ez még akkor is igaz, ha a vázlatok a sorsfor-
dulókra összpontosítottak, hiszen ezeket is a személyes 
történeteken keresztül ismerhetjük meg. E (...) - látszó-
lag ambivalens -folyamatok történeti elemzéséhez azon-
ban elengedhetetlen a Mura mente magyarsága társada-
lomtörténeti összefüggéseinek és közösségi mentalitás-
változásának feltárása. A kötet az egyik első lépés ehhez 
a munkához." 

(A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 1 ár-
sasága - Anyanyelvi Konferencia. Bp., 2006) 

Székely András Bertalan 

A Bihar i M ú z e u m É v k ö n y v e X-XI. 
Szerkesz te t te : Kállai I rén 

A tizedik kötetét (évfolyamát) megért múzeumi 
évkönyv önmagában is kifejezi azt az imponáló in-
tézményfejlesztést, amin a berettyóújfalui Bihari 
Múzeum az utóbbi tíz év alatt átment: új épület, 
személyi fejlesztés, szép gyűjteményi gyarapodás, 
nagyszerű állandó kiállítás; kiemelkedő közműve-
lődési munka (főleg a népi iparművészet területén, 
az ifjúsági honismereti táborok szervezésében és 
vezetésében, a falumúzeumokkal, tájházakkal való 
foglalkozásban). 

Ez az évkönyv is, mint minden évkönyv leg-
főbbképpen jelentés kíván lenni az elmúlt időszak 
munkájáról, eredményeiről. Ebben az esetben 
azonban többről is szó van: az évkönyvsorozat ti-
zedik kötetét tarthatjuk a kezünkben, szinte arra 
biztatva a recenzenst, hogy legelébb is valamelyest 
az egész évkönyvsorozatról, mind a tíz kötetről 
szóljon. A múzeumi évkönyvek a múzeumok tu-

dományos tevékenységéről hívatottak a maguk sa-
játos módján, adat- és forrásközlésekkel, cikkekkel, 
tanulmányokkal beszámolni. Érthető tehát, hogy 
múzeumi évkönyveket első sorban a nagy, gazdag 
gyűjteményi anyaggal bíró múzeumok adnak ki. A 
Bihari Múzeum bármily szép eredményeket is ért 
el a múzeumi munka területén még nincsen nagy, 
széles körű, változatos gyűjteményanyaga, hogy 
megfeleljen egy nagyobb szabású állandó kiállítás 
megrendezéséhez szükséges feltételeknek. Ez 
megmutatkozik abban is, hogy az új állandó kiállí-
tás szép, jó, gondolatokat ébresztő tárlat ugyan, de 
nagyrészt kölcsön anyagokból, a testvér múzeu-
mok munkatársainak segítségével készült. Nem-
csak a múzeumok, a testvérintézmények és mun-
katársaik megértő rokonszenvét, segítő támogatá-
sát tudta a Bihari Múzeum megnyerni, hanem elég 
széles körűen „be tudta szervezni" a múzeumi 
munka szinte minden formája után érdeklődőket a 
városban, a környéken élők, sőt többeket az elköl-
tözöttek közül is. Ebben a nagy társadalmasítási 
munkában jelentős szerepet kapott a bihari 
patriotizmus is. Ilyen vonatkozásban vált a Bihari 
Múzeum egy erőteljes, fejlődőképes, nagy hatással 
bíró társadalmi tényezővé. Nehogy félreértsük: a 
Bihari Múzeumot talán éppen azért a bátorságáért, 
munkatársi kapcsolatokat létesítő képességéért, a 
múzeum munkáját segítő érdeklődőket „beszerve-
ző", foglalkoztató gyakorlatáért kell megdicsér-
nünk. Mint ahogy meg is dicsérték az illetékesek: 
2005-ben a Bihari Múzeumnak ítélték oda az Év 
Múzeuma kitüntetést. Mindennek az elérésében 
nagy része volt, illetve van a Bihari Múzeum év-
könyvének, helyesebben évkönyvsorozatának is. 
És erről nem szabad megfeledkeznünk, különösen 
nem most, amikor az. évkönyv tizedik kötetét ün-
nepelve gondolunk arra a sokrétű, igen változatos 
funkciósorra, amit ez a múzeum betölt. 

Évkönyvünk szerkezeti felépítettségét tekintve 
a Déri Múzeum évkönyvének rendszerét, tagolását 
követi. A 14 közleményt 5 „rovatba" osztva közli; a 
Régészet rovatban két, a Történelemben három, a 
Néprajzban ugyancsak két, az Irodalom- és Művé-
szettörténetben három, a Muzeológia rovatban pedig 
négy tanulmányt olvashatunk. A szerzőket nézve 
azt láthatjuk, hogy a 15 szerző (az egyik közle-
mény kétszerzős!) voltaképpen csak 12 fő, mert há-
rom szerző két-két tanulmánnyal szerepel. Közü-
lük 3 fő a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet 
más múzeumának tudományos munkatársa és 
mindössze 2 fő a Bihari Múzeum kutatója, 1 fő pe-
dig kevéssel ezelőtt végzett etnográfus és művé-
szettörténész muzeológus, aki jelenleg a Hajdú-Bi-
har Megyei Múzeumi Szervezet minden tagintéz-
ményében szívesen látott „társadalmi munkás". 
Az összesen 6 múzeumi munkatárssal szemben 
ugyancsak 6 olyan munkatárs szerepel, akiknek 
szerves, közvetlen kapcsolatuk nem volt magával 
a múzeumi szervezettel, ellenben közismert gyűj-
tők, kulturális szervezők, vezetők, közigazgatási 
szakemberek, és nyugodtan nevezhetjük őket az 
évkönyv társadalmi bázisának. 

A Régészet rovat két tanulmánya igen szépen bi-
zonyítja, hogy Biharban nagy és igen régi az érdek-
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lődés a régészet iránt, hogy a területen régóta je-
lentős ásatások folytak és folynak. Dani /ónos - Szil-
ágyi Krisztián: Előzetes jelentés a Berettyóújfalu -
Nagy Bőcs - dűlő lelőhelyen 2004-2005 során vég-
zett megelőző feltárásáról. De ilyen, a régészeti 
anyagok mellett a meglévő művelődéstörténeti 
adatokkal is operáló középkori topográfiai tanul-
mány a Bocsi Zsófiáé is: Mezőpeterd helye a közép-
kori Bihar megyében. 

A Történelem rovat három közleménye volta-
képpen forrásközlések; a témához vonatkozó, ve-
lük összefüggő jelenségek jó bibliográfiai, filológi-
ai rajzai. Barcsay László: A sárréti interventio az 
1809. évi, Napóleon elleni bihari nemesi felkelés 
adatait ismerteti. Péter Imre: A régi vízivilág kézira-
tos emlékei. Vízszabályozási munkák Biharban és 
a Sárréten (Az 1829. esztendőben a Körösök, Be-
rettyó és az Érmeilék összefüggésében levő folyó-
vizek rendezéséről kiküldött Kir. Bizottság előle-
ges vizsgálódása Jegyző-Könyve; Balogh János 
1855-ben írt verse az Uj Berettyó emlékére). A hu-
szadik cikk szerzője Török Péter: Egy berettyóújfa-
lui ló-összeírás 1853-ból című forrásközlése a lo-
vak nagy kelendőségét bizonyítja. 

A Néprajz rovat két közleménye közül az első 
Koticsné Magyari Márta tanulmánya: Görög katoli-
kus nagyböjti hagyományok Létavértesen. Siteri 
Róbert írásának A szalacsi asszony a címe. Az 
Ethnographia 1899. évi egyik, a szalacsi halottlátó 
asszonyról szóló közleményére utalva a bagaméri 
Guba Sándorné Bertalan Juliska 1996-ban elmon-
dottak alapján széleskörűen elemzi a „szalacsi 
asszony" tevékenységét. 

Az Irodalom- és Művészettörténet rovat három ta-
nulmánya közül kettő Nadányi Zoltánnal foglal-
kozik Bakó Endre tollából (Néhány dokumentum 
Nadányi Zoltán közszerepléséhez; Nadányi Zol-
tán: Szegény ember naplója, 1935.). A másik tanul-
mány roppant érdekes, a népi irodalom legkifino-
multabb költőjeként indult Erdélyi József öregko-
ráról szól, amikor is visszavonultságában, a kora 
ifjúsága idején is foglalkozott festészettel töltötte 
idejét (A festő és képíró Erdélyi József). 

A Muzeológia rovat a leggazdagabb: négy közle-
ményt tartalmaz. Kállai Irén, a Bihari Múzeum 
igazgatója két beszámolójelentés-szerű közle-
ményt is közread. |A Bihari Múzeum öt éve 
(2001-2005); 1976-2006 - 30 éves a Bihari Honis-
mereti Tábor.] Sándor Mária írása is beszámoló jel-
legű: a Bihari Múzeum múzeumpedagógiai tevé-
kenységéről szól. Kolozsvári István nagyszerű adat-
tárral is ellátott tanulmányban módszertani meg-
közelítéssel a bihari tájházak, falumúzeumok, falu-
házak, népi műemlékek kérdéseiről ír (Népi építé-
szeti emlékeinek esélyei és lehetőségei - Tájházak 
Biharban.). 

A Bihari Múzeum minden évkönyvét, így ezt az 
ismertetett X-Xl. kötetet is ajánljuk a helytörténet-
tel-honismereti kérdésekkel foglalkozók figyelmé-
be. 

(Berettyóújfalu 2006.) 
Dankó Imre 

A magyar kézműves ipar története 

A nyomdában néhány nappal karácsony előtt 
kezdték elszállításra csomagolni „A magyar kéz-
művesipar történeté"-t. E kötet külleme a hazai 
könyvkészítés nemes hagyományait tükrözi, ki-
adása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara érde-
me. Szerzőinek névsora is imponáló, közölt anya-
gai a Magyar Tudományos Akadémia Történettu-
dományi Intézetéből származnak. Szerkesztőjé-
nek, Szulovszky Jánosnak köszönhetően azonban 
nemcsak szűk szakmai kör számára fontos ipartör-
téneti tanulmánykötetet vehetünk kézbe. Neve 
nem ismeretlen előttünk, Füstfaragók című köny-
vében a magyarországi kéményseprők történetét 
dolgozta fel. 

A szerkesztésében most megjelent kötet lebilin-
cselően érdekes, az ötszáz oldalas terjedelme elle-
nére olvasmányos. A magyar kézművesipar ezer-
éves történetébe ad betekintést a témakörrel foglal-
kozó több mint harminc szerző. 

Iparos elődeink tevékenysége jelentőségének, 
élet- és munkakultúrájuk társadalomalakító hatá-
sának bemutatásával évszázados adósság törlesz-
tését kezdte meg ez a most megjelent kötet. Nem 
véletlenül olvashatjuk Szulovszky szerkesztői be-
vezetőjében a Magyar Ipartörténet folyóirat 1909. 
évi kötetének szerkesztői előszavából vett idézetet: 
„...teljesen hiányzik történelmeinkből a nemzeti munka 
története és azok méltatása, akik e munkát végezték s 
megadták az anyagi erőt ahhoz, hogy ezer év viszontag-
ságai közt is fennmaradjunk." A magyar kézműves-
ipar történetének mostani megjelenéséig mi is csak 
ezt írhattuk volna le. 

Jelentős eredménye a kötetnek, hogy történeti 
folyamatossággal és egyben a tematikus egységek 
összekapcsolásával tárja elénk a középkori kézmű-
vességtől a napjaink kisiparáig vezető, gyakorta 
göröngyös és kanyargós utat. Mindezt még az ele-
jén megalapozzák, midőn részletesen és közérthe-
tően ismertetik - harminc oldalon át - a könyvben 
közölt anyagokhoz felhasznált források lelőhelye-
it. Már ez is egy „kincsesbánya" mindazok számá-
ra, akik iparunk múltja iránt érdeklődnek. A kötet 
gerincét a magyar kézművesség - ezt a fogalmat a 
céhek megszűnéséig használják - és a magyar kéz-
művesipar fejlődésének szakmákra bontott bemu-
tatása alkotja. Például az 1872-től napjainkig terje-
dő időszakot tekintve az élelmiszeripar, a vasmű-
vesség, a bőripar, a textilipar, a faipar és az agyag-
művesség szerteágazó szakmáinak alakulásába 
kapunk betekintést. Itt foglalkoznak a hazai kéz-
műipar 1945-2000 közti változásaival is. 

A kötet végén, a „Mesterség mozaikok" fejezet-
ben a speciális szakmák történetét ismerhetjük 
meg - a kályhásmesterségtől a fodrászokig terjedő 
széles és színes skálán. A középkori kódexekre em-
lékeztető vaskos kötet tartalmát számtalan színes 
illusztráció teszi szemléletessé. A magyar kézmű-
vesipar története kapcsán meg kell említeni a ti-
pográfiai megoldás színvonalasságát, amely a 
vonzó tartalom mellett esztétikus megjelenésű, 
szép könyvet is eredményezett. 

Gábriel Tibor 
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VECSERNYÉS JÁNOS: 
Ú j s z e n t i v á n t ö r t éne t e 

Csongrád megye jeleskedik a községmonográ-
fiák megjelentetésében. 2006 júniusában egy újabb 
monográfia jelent meg, szerkesztője dr. Blazovich 
László; Újszentiván község pedig anyagilag támo-
gatta a megjelenést. 

Megilletődve vettem kezembe ezt a 700 oldalas, 
vaskos könyvet. Egyetemistaként az 1990-es évek 
fordulóján én Ls a levéltárban kutattam Korda Já-
nos, a szőregi és szentiváni uradalom intézője 
után, amikor Vecsernyés János tanár úr Újszent-
iván levéltári anyagát kutatta. Vecsernyés János 
mögött ekkor már többéves honismereti munka 
állt, 1990-ben ő lett az újjáalakuló Csongrád Me-
gyei Honismereti Egyesület titkára, én pedig az ő, 
érdeklődésemet felkeltő, szavai nyomán léptem be 
az egyesületbe, és lettem annak alapító tagja. 

A szerző a község történetét a kezdetektől a tö-
rök kor végéig a táj és környék történetébe ágyaz-
va, régészeti leletek tükrében, a felhasznált iroda-
lom megjelölésével mutatja be. Az újszentiváni 
ásatások leleteiről megtudjuk, hogy a honfoglalás 
után a mai Újszentiván helyén vagy mellett állha-
tott a középkori Szentiván. Nevét templomának 
védőszentjéről kaphatta. Valószínűleg a Gyulák 
törzsének birtoka volt. A XIV. században a Csanád 
nemzetség birtokában lehetett. A tatár, majd török 
támadás miatt Szentiván elnéptelenedett. 

A kötet következő egysége az újratelepítéssel 
kezdődik, 1848^19-ig tart, alapos levéltári kutatás-
ra épül. Bár Magyarország a karlócai béke értelmé-
ben 1699-ben felszabadult a török uralom alól, 
Temesvár térsége (a Temesi Bánság), amelyhez 
Szentiván tájéka is tartozott, csak 1718-ban, a 
pozsareváci béke értelmében szabadult meg a tö-
röktől, ettől kezdve a Habsburgok irányították. 
Megindult ezen területek újrabenépesítése és 
-benépesülése. A török korban elnéptelenedett 
Szentiván területére magyarok és szerbek költöz-
tek. A falut 1781-ben Szeged városa vette zálogba, 
ekkor a szerbek úgy döntöttek, hogy a közelben 
külön falut alapítanak, ez lett Újszentiván. (Az ere-
deti falut egy ideig Ószentivánnak, majd - napja-
inkban is - Tiszaszigetnek nevezzük.) Újszentivánt 
tehát szerbek alapították, később magyar családok 
folyamatosan telepedtek le itt, majd elsősorban az 
1850-es években németek települtek be. A külön-
böző nemzetiségek békésen éltek egymás mellett, 
főleg dohánytermeléssel foglalkoztak. Ezeket az 
évszázadokat aprólékos levéltári kutatás alapján, 
elsősorban az árendátor (az adott föld bérlője) és 
jobbágyok közötti periratok, természeti csapások 
után írt könyörgő levelek stb. alapján dolgozta fel a 
szerző. Az olvasó előtt megelevenedik Vedres Ist-
ván itteni szerepe, és a magyarrá válás csodája: 
Nátly József alakja. 

A szerb lakosok száma az 1. vh. után jelentősen 
csökkent, közülük sokan kivándoroltak az akkor 
alakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba. 1945-
ben sok német család elmenekült, az ittmaradtak 
nagy részét 1946-ban kitelepítették. A monográfiá-
nak az első világháborútól napjainkig terjedő idő-

szaka a legterjedelmesebb. Ez a rész nemcsak le-
véltári kutatásokra és más forrásmunkákra tá-
maszkodik, hanem sokszor személyes élmények-
re, vagy falubeliek visszaemlékezéseire épül. Igazi 
honismereti jellegű feldolgozás. 

A monográfia gyöngyszemei a nyelvtörténeti 
és néprajzi témájú részek. A szerző már elhunyt lá-
nyának, Fekete Lorándné Vecsernyés Évának is 
emléket állít, amikor közli Újszentiván község szólá-
sai és közmondásai című tanulmányát. A többi szer-
zőtárs (Krunity Mihály, Miklós Péter, Vecsernyés 
István, Veszelinov Dánietné) szintén régóta él(t) 
Újszentivánon, vagy kutatja a falu történetét. A 
monográfiát alapos képjegyzék és mutató egészíti 
ki. 

Gergelyné Bodo Mária 

ZSÓK BÉLA: 
A z a n d r á s f a l v i r e f o r m á t u s o k k é t é v s z á z a d a 

„Az Andrásfalvi Református Egyházközség ke-
letkezése - levéltári adataink bizonyítása szerint -
az 1777. évre tehető, midőn a Magyarországból Bu-
kovinába kiköltözött magyar reformátusok Hadik-
falván, Andrásfalván és lstensegítsben 52 családra 
szaporodtak, kik az akkori erdélyi református szu-
perintendenshez levelet és követet küldöttek (...), 
s őt arra kérték, hogy rendeljen nekik lelkipásztort 
és tanítót,..." - olvashatjuk egy a Császári és Kirá-
lyi Evangélikus Egyházi Főtanácsnak 1893-ban 
küldött levélben. Ezt a levelet, s még 126 másikat 
Zsók Béla, a Déván élő néprajzkutató tette közzé 
2005-ben a fenti címmel megjelent könyvében. A 
bukaresti Nicolae Iorga Történettudományi Inté-
zet, valamint az Erdélyi Református Egyházkerü-
leti Levéltár anyagából olyan leveleket, beszámo-
lókat s más dokumentumokat közöl, melyek a bu-
kovinai andrásfalvi reformátusokról számolnak 
bc. Az első dokumentum 1797-ben keletkezett, eb-
ben Istensegíts, Andrásfalva és Hadikfalva bírói 
papot kérnek a nagyenyedi reformárus szuperin-
tendenstől (s egyben kötelezvényt vállalnak annak 
eltartására), az utolsó beszámoló levelet Bog-
noczky Géza református lelkész írta 1948-ban Hi-
dasról, s beszámol az Erdélyi Református Egyház-
kerületnek a Bácskából való 1944-es menekülésről, 
a szétszórattatásról, majd így folytatatja: „Most 
már valamennyire kihevertük a veszteséget. A 
szétszórt gyülekezet ismét együtt van. Híveim a te-
lepítés rendjén kaptak házat, s átlag 7-8 hold föl-
det. A község elég nagy, van állomása, postája, 
jegyzősége. Helyben és környékén szénbánya, aki 
szeret dolgozni, megél. Általában jobb anyagi vi-
szonyok között vagyunk, mint voltunk Bukoviná-
ban és a Bácskában, igaz, a terhek is nagyobbak, s a 
legnagyobb baj az, hogy nem érezzük magunkat 
biztonságban." 

A dokumentumok tehát átfogják a Bukoviná-
ban élő egyetlen magyar református közösség tel-
jes életét. A lelkészek által írt leveleket, beszámoló-
kat, kérvényeket, kimutatásokat, s az erre adott vá-
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laszokat olvashatjuk. Ezekből a levelekből kibonta-
kozik a 3-400 fős kis közösség mindennapos küz-
delme a fennmaradásért. 

Megindító az a sziszifuszi munka, amit az ott 
élő lelkészek végeztek, a református iskola fenntar-
tásáért. A közösség tagjai nagyon szegények vol-
tak, az egyházi adót fizetni nem tudták, s ezért 
minden lelkésznek újra és újra pénzért, támogatá-
sért kellett folyamodnia a közösség fenntartójához. 
Különösen az impériumváltás (1920) után került 
nehéz helyzetbe az egyetlen magyar nyelvű iskola 
Bukovinában. Az állami iskolákban román nyelvű 
lett az oktatás, alig maradt magyar tanító a magyar 
falvakban. Csak az andrásfalvi református isko-
lában tanítottak magyar nyelven. A román ható-
ságok mindent megtettek, hogy valamilyen 
ürüggyel bezárhassák az iskolát. Nem adták meg 
az intézménynek a nyilvánossági jogot, azzal a ki-
fogással, hogy a tanulók román nyelvtudása nem 
megfelelő. 1933-ban a román vizsgabizottság 
olyan magas vizsgadíjat követelt, amit a kis egy-
házközösség nem tudott kifizetni. Bognoczky Gé-
za, lelkész tiltakozik a magas vizsgadíj ellen, erre a 
radóci tanfelügyelőség 57 tanulót átirányít az álla-
mi iskolába, mondván nem feleltek meg a vizsga-
követelményeknek. Büntetés terhe mellett kötele-
zik a szülőket, hogy gyermekeiket az állami iskolá-
ba járassák. Veszélybe került a református iskola, 
alig maradt annyi növendéke, hogy a tanítást foly-
tathassa. De fennmaradt! Köszönhető ez Bog-
noczky Géza makacs kitartásának, és lökés Ernő, 
bukaresti esperes jóindulatú támogatásának. 

Olvashatunk a levelekben a lelkészek nyomo-
rúságos életéről is, hiszen nagyon szegény az eklé-
zsia, nehezen tudja eltartani papjait s annak csa-
ládját. De olvashatunk arról a lázas, önzetlen, lel-
kes készülődésről is, ahogy iskolájuk fennállásá-
nak százéves évfordulójának megünneplésére ké-
szülődnek, s ahogy a püspöküket várják erre az év-
fordulóra. Sokat elárulnak a közösség anyagi hely-
zetéről, összetételéről a különféle kimutatások, 
névsorok. 

Foki Ibolya, Solymár Imre és Szőts Zoltán által 
2000-ben kiadott forrásmunkák után (Foki- Soly-
már-Szőts: Források a bukovinai székelyek törté-
netének tanulmányozásához, Szekszárd, 2000.), 
egy újabb forráskötettel gazdagodott a bukovinai 
székelyekről szóló szakirodalom. A székelységnek 
egy olyan egyházi közösségéről ad átfogó képet, 
amit az eddig megjelent könyvészeti anyag csak 
néhány oldalban említi meg. Hézagpótló, fontos 
kiadványt olvashatunk Zsók Béla jóvoltából. 

Fábián Margit 

E m l é k é t m ú l t u n k h o m á l y a n e f e d j e . . . 

A mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár 
nemcsak arról nevezetes, hogy helytörténeti gyűj-
temény gondozója, hanem arról is, hogy névadójá-
hoz méltón, aki 1900-ban megírta Mindszent törté-
netét, minden évben egy-egy helytörténeti kiad-
ványt is megjelentet. 

Legújabb kiadványuk hitvallása a könyvtár 
helytörténeti tevékenységének, hitvallása Fuchszné 
Bénák Katalinnak, a könyvtár igazgatójának, hely-
történésznek, a kötetek szerkesztőjének. A kötet al-
címe: Heh/történeti antológia. Az antológia irodalmi 
válogatás, a kötet szerkesztője által meghatározott 
válogatás, léniája Mindszent közelmúltja. 

Jelentős része a könyvtár így éltek régen pályáza-
tára beérkezett anyagból való, de találunk benne 
hírlapi tudósítást, meghívókat, dokumentumokat, 
képeket. 

A teljesség igénye nélkül szemezgetek a kötet-
ben megjelent írásokból. 

Igen kedves a kötet indítása. A szerkesztő a te-
lepülés mellett lévő Kurca folyócska névadásának 
a legendáját dolgozza föl. A török szultán Kurszán 
nevű leánya fürdőzés közben a vízbe fulladt, és az 
édesatyja a leányáról nevezte el a folyót. Ez a név 
vált a nép száján Kurcává. Urbán János kéziratos 
életrajzának a részletéből a megismerhetjük, hogy 
hogyan éltek XX. század elején a cselédek. Mihály 
József életének meghatározó pillanatát írja le Talál-
kozásom a szegedi honvédzenekarral címmel. Saj-
nálom, hogy nem írta le: a zenekar karnagya az a 
Fricsay Ferenc volt, aki később világhírű karmester 
lett. Vida Mihály két út menti kereszt, a Mind-
szent-Szegvár műút melletti és az Apró Balázs ke-
reszt történetét írja le. Fuchszné Bénák Katalin A 
hengermalom című írása az 1940-es évek második 
felére jellemző mindszenti történetet mutat be. A 
környék legnagyobb malma 1948. augusztus 2-án 
7,45-kor leégett. Leírja a malom történetét, bemu-
tatja a malom tulajdonosait. Dokumentumokkal 
mutatja be, hogy a hatóság hogyan keresett bűnba-
kot, hogyan próbálták bebizonyítani, hogy szabo-
tázs, gyújtogatás történt, hogyan hurcoltak meg ár-
tatlan embereket, és hogyan utasították ki az or-
szágból a francia állampolgár tulajdonost. A mind-
szenti gettó és zsinagóga történetéről szóló rész ér-
dekessége, hogy az adatközlő először nem merte 
névvel vállalni az emlékezését, majd egy évi belső 
vívódás után változtatta meg véleményét. 

A kötet mellékletében Kasznár Tóth Emma tanár-
nőnek Az Újvilág és a főutca az 1800-as évek végén 
rajza ismerteti meg velünk Mindszent száz évvel 
ezelőtti arculatát. 

Bogdán Lajos 
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