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Selmecbánya városi és bányajogi kódexe
Közgyűjteményeinkben bizonyosan több, az egykori
- Trianonban az anyaországtól elszakított - magyar területekről származó, honismereti szempontból érdeklődésre méltán számot tartó, ám jószerivel csak a kutatók által
elérhető, becses tartalmú könyv lapul. Ezek száma
2009-ben eggyel biztosan csökkent, mivel a MontanPress Kft. Fuchs Péter okleveles bányamérnök kiváló
fordításában, dr. Izsó István - ugyan csak oki. bányamérnök és jogász - szakmai lektorálásával megjelentette
Selmecbánya felvidéki város középkori jogkönyvét. Bilingvis kiadásban, az eredeti német mellett a magyar fordítással együtt.
Miként a dr. Böhm József oki. bányamérnök által
jegyzett előszóból megtudjuk, ,A magyarországi
városi
jogkönyvek közül a Selmecbányái a legrégibb, először a
XIII. században öntötték formába IV. Béla városnak adományozott privilégiuma alapján. A jogkönyv eredeti kézirata ugyan megsemmisült, de későbbi lejegyzésének két
fennmaradt változata is megtalálható a Magvar Nemzeti
Múzeumban."
A jelen kötet a jogkönyv 1500-as évek elején készült
változatát tartalmazza egyrészt eredeti állapotában többnyire a bal oldalakon közölve a mindenkori oldalt
fakszimileként - és ennek német, illetve magyar fordítású szövegét általában a jobb oldalakon. (De nem mindig!) Az eredeti oldalakról készült felvételek Dabasi
András munkáját dicsérik.
Honismereti szempontból a kötet jelentőségét akkor
értékeljük igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a középkori jogfejlődésben a hosszú gyakorlat által kikristályosított szokásjog, majd ezen szokásjogot magába foglaló
városi jog milyen kiemelkedő (meghatározó) szerepet
töltött be.
A jelen jogkönyv két főbb részből áll. Első része a
városi magánjog közjogi és büntetőjogi, míg második része a bányajogi szabályozást tartalmazza. A szabályok
többsége IV. Béla korából, vagy még ennél is régebbi
időkből származik, de e joganyaghoz később csatolt rendelkezéseket is magába foglal. A Selmecbányái városi
jog jelentőségét emeli az a tény, hogy idővel - Körmöcbányát és Újbányát kivéve - a többi ún. alsó-magyarországi bányaváros közös jogává vált. Később Károly Róbert ezt, Selmecbánya jogát adományozta Gölnicbánya
és Szomolnok városoknak is. Miután pedig I. Lajos ezt
Breznóbányára is kiterjesztette, immár Felső-Magyarországon is meghatározóvá váll.
Az előszót követően Szabados Gábor oki. bányamérnök ad ugyancsak német, s mellette magyar nyelven áttekintést ,A városjogokról és Selmecbánya város jogkönyvéről dióhéjban."
A remekműnek számító könyv megjelenésében fentebb felsorolt közreműködőknek, éppen úgy, mint a kiadást végző MONTAN-PRESS Kft-nek elismerés és kö-

szönet jár, egyrészt hiányt pótló, másrészt egészen magas szintű munkájukért.
(Selmecbánya város középkori jogkönyve. MontanPress Kft. Bp., 2009. 60 p.)
Polgárdy

Géza

Szép szónoklatok mestere
Halbik Gáspár Ciprián tihanyi apát élete
és munkássága
A Tihanyi Bencés Apátság minden év november
17-én tartja védőszentjének, Szent Ányosnak az ünnepét.
Szent Ányos (358^153) Orleans püspöke volt 3 8 8 453-ig. Felmerülhet a kérdés: miért lett a Tihanyi Apátság védőszentje egy francia püspök? Erre régmúlt történelmi adatok és családi kapcsolatok adnak magyarázatot. A kijevi fejedelem. Bölcs Jaroszlav Anna nevü lányát I. Henrik francia király vette feleségül. Másik lánya,
Anasztázia pedig a Tihanyi Apátságot 1055-ben alapító
I. András magyar király felesége lett. E kapcsolat alapján
választatott a csodás tettei alapján szentté avatott Ányos
püspök Tihany védőszentjévé.
Az apátság ezen a főünnepen nemcsak jeles egyházi
és világi vendégeket fogad, hanem könyvkiadással is
emlékezik. 2010. november 17-re a 170 éve született tihanyi apát, Halbik Ciprián életét és munkásságát bemutató könyvet jelentettek meg. Az életrajzi kötet szerzője
Tóth Dezső nyugdíjas könyvtáros. Bél Mátyás-díjas
helytörténeti kutató. 2008-ban, nyolcvanéves korában
adta ki saját élettörténetét és müveinek bibliográfiáját,
most pedig a tihanyi apát életrajzát publikálta. Tóth Dezső aktív könyvtárosként a közkönyvtári, majd a szakkönyvtári szolgálat (és az ehhez kapcsolódó publikálás),
majd nyugdíjasként hosszú évekig a helytörténeti kutatás
elkötelezettje volt. Ennek eredményeként több mint tíz
kötetet (és számtalan periodikus kiadványokban megjelent cikket, tanulmányt) jelentetett meg. Helytörténeti
kutatásainak tárgya csaknem kivétel nélkül a szülőfaluja,
a Pápa melletti kis község, Dáka. Kutatásai közben bukkant Halbik Gáspár, a későbbi tihanyi apát nevére, akinek mindössze annyi kötődése volt a faluhoz, hogy ott
született. Ezen a szálon indult el Tóth Dezső, hogy
hosszú évek munkájával felderítse Halbik életrajzi adatait, munkásságát, és rekonstruálja a falu nevezetes személyiségének élettörténetét.
A Halbik Gáspár Cipriánról szóló első publikáció
1997-ben jelent meg.' Ezt követte 2004-ben egy rövidebb megemlékezés, 2 2005-ben pedig közreadott egy
terjedelmesebb tanulmányt a tihanyi apát pedagógiai
1
Tóth Dezső: Halbik Ciprián pedagógiai munkássága. In:
Megyei Pedagógiai Körkép 1997/6. 32-36.
2
Tóth Dezső: Halbik Ciprián tihanyi apát emlékezete. In:
Füredi Hislória 2004/2. 6 - 9 .
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munkásságáról. 3 így az első közlemény után tizenhárom
évvel teljesedett ki az az anyag, amely most könyv formában megjelenhetett.
Halbik Gáspár 1840-ben született Dákán. Szüleiről
és családjáról nem maradtak fenn adatok. Apja valószínűleg iparosember lehetett. Az elemi iskola elvégzése
után a pápai bencés gimnáziumba íratták be a szülei. Az
1855/56. tanévtől a győri bencés gimnázium tanulója
volt, ahol elsőrendű bizonyítványokat szerzett az itt töltött két év alatt. Tanulmányait Pannonhalmán folytatta és
fejezte be: teológiai és jogi vizsgát tett. Majd ugyanitt áldozópappá szentelték. Tanulmányaival egyidejűleg irodalmi tevékenységet folytatott. 1860-tól jelentek meg
szépirodalmi fordításai, átdolgozásai (főleg az ifjúság
számára), életrajzai könyvismertetései, vallási, egyháztörténeti, könyvtári, pedagógiai témájú közleményei, beszédei.
Az 1865/66. tanévtől a győri bencés gimnáziumban
tanított tizenkét évig. Tanári munkájának elismeréseként
kinevezték a komáromi bencés gimnázium igazgatójává,
amely tisztséget két évig töltötte be. Ezután 1879-ben
Pannonhalmára helyezték át, ahol főkönyvtárosi feladattal bízták meg. Emellett a levéltár vezetését és a bencés
rend történetének írását is végezte. O vezette be az akkor
kb. százezres kötetszámú pannonhalmi könyvtár katalogizálásában a müncheni rendszert. A szakrendszerű katalógus elkészítésének hatalmas munkáját egyetlen könyvtári írnok segítségével végezte el. 1891-92-ben a főmonostor perjeli tisztségére választották meg. 1894-től pedig tihanyi apátként folytatta tevékenységét: a tihanyi
apátság épületegyüttesének korszerűsítését, a község fejlesztését, a balatonfüredi fürdőtelep átalakítását stb.
A szerző sok-sok könyvtári és levéltári kutatás alapján követte végig az apát élettörténetét, méltatva tanári,
könyvtárosi, apáti tevékenységét. Mindezek közül legrészletesebben Halbik pedagógiai munkásságát ismerhetjük meg, amelynek alapelveit forrásközléssel illusztrálta a kötet szerzője.
1902. szeptember 28-án avatták fel a tihanyi iskolát.
Az ünnepségen Halbik apát úr által elmondott beszéd saját kézírásában fennmaradt. Ezt teljes terjedelmében
közzétette Tóth Dezső azzal a szándékkal, hogy alaposan megismerhessük az apát pedagógiai elveit, aki meggyőződéssel vallotta, hogy az iskola tanító és nevelő intézet, nevelés pedig vallás nélkül nem lehetséges. A j ó iskolának első és főtárgya a vallás. Az oktatás és nevelés
folyamatában a tanítóknak, a „tiszteletreméltó apostoli
munkásoknak" fontos szerepük van, ám a családnak és
az iskolának karöltve együtt kell működniük e nemes tevékenységben. A gyermekek pedig erkölcsös, szorgalmas és tisztelettudó diákként (méltányolva szüleik és tanítójuk fáradozásait) szorgos és aktív befogadói legyenek e folyamatnak, mert „az ifjú nemzedék az iskolában
szívja magába azokat az elveket, melyek az elmét felderítik, a szívet nemesitik".
Az apát úrra emlékező kötetet végigolvasva úgy gondoljuk. hogy hosszú élete során (1927-ben, 87 éves korában hunyt el Balatonfüreden és Tihanyban temették el)
sikerült életelveinek és nemes cselekedeteinek teljes har3
Tóth Dezső: Halbik Ciprián tihanyi apát pedagógiai munkássága. in: Neveléstörténet 2005/3^1. 185-198.
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móniáját megteremtenie. Egyetérthetünk Barkó Ágoston, a kötet szerkesztőjének szavaival: „Sikeres, Isten és
haza buzgó szolgálatában eltöltött élete legyen példa a
kései utódoknak - diákjainknak és minden magyar embernek."
Kolozs

Barnabásné

F. BODÓ IMRE - BARKÓCZI ERNŐ:
Attala község krónikája
Bodó Imre a Somogy-Tolna megyei honismeret sokoldalú helytörténész kutatója. Agrárvégzettségéből adódóan kiválóan ismeri a falvak életét, és gazdag tapasztalatával képes magas szintű társadalmi, művelődéstörténeti összefüggésekre rámutatni. Fekete Istvánról megjelent könyvei, írásai s az író munkásságát bemutató múzeuma nemcsak itthon, de a nagyvilágban is ismertek. F.
Bodó Imre munkáiból a szülőföld iránti bölcs rajongás, a
gyökerek megtartó erejébe vetett hit munkál.
Attala közigazgatásilag Somogy megye igali, majd
kaposvári járásához tartozott 1975-ig. Ezt követően több
szomszédos településsel együtt Tolna megyéhez csatolták. Már az 1914-es feljegyzések szerint rendelkezett
postával, távíróval, plébániával, gőzmalommal. A falu
első írásos említése 1138-ból származik, ekkor a település a dömösi prépost birtoka volt, és Atila néven említik.
Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék szerint egyházas
hely volt, 1450-ben Felsewathala alakban szerepel, és
Zichi Benedek tulajdonában volt. A török hódoltság alatt
rácok szállták meg, ekkor a település két részre szakadt:
Rác-Atalára és Magyar-Atalára. 1661 -ben mindkét rész
Gorup Ferenc győri nagyprépost, fehérvári őrkanonok
tulajdona volt. 1695-ben Lipót király Matusek András
címzetes püspöknek, győri őrkanonoknak adta Attalát.
Az általa alapított település helye már megegyezett a jelenlegivel, amelyben 1715-ben hat háztartást írtak össze.
Ekkor már a székesfehérvári custodiatus birtoka volt a
terület. 1726-ban ismét új gazdája van: gróf Nádasdy
László, csanádi püspök. Az ő nevéhez fííződik a falu első
templomának és plébániájának építése 1716-ban. 1733ban azonban ismét a székesfehérvári custodiatusé. 1807ben a király a kegyes tanítórendnek adományozta, melynek hatására a község fejlődése felgyorsult.
Az elmúlt év karácsonyára jelent meg a kötet, amelyet F. Bodó Imre a helyi Barkóczi Ernővel, egykori
munkatársával állított össze. A kiadványhoz Gelencsér
István polgármester írt előszót. Az önkormányzat által
felkért szerzőpáros ebben a könyvben a falu történetét
dolgozza fel az alapítástól napjainkig.
A 180 oldalas, dokumentumokban gazdag kiadvány
kicsit a mezőgazdaság szempontjából elemzi Attala történetét, hiszen ezen a tájon ősidők óta nagy szerepe volt
a földművelésnek. S mivel a római korban élénk kereskedelmi utak és egy Castrum volt a közelében, így határában ebből az időből számtalan lelet került elő. A szerzők kitérnek erre is, de helyet kapnak a kötetben Árpád-kori vagy török időkből is momentumok. Nagyobb
lélegzetű a Mária Terézia-féle úrbérrendezés attalai hatása, s általában az agrárium helyzete különböző korokban. Persze az 1848-as események és a Rákóczi-szabad-

ságharc Attala környékén lezajlott eseményeit sem kerülték el a szerzők. A falu plébániájának története is a
kötetbe került, mint a nagy hírverést kiváltó bűnügyek, a
környező puszták élete, s a téeszesítés - érthető okokból
részletesen, sok dokumentummal kapott helyt a falutörténetben.
Ami igazán megtartja a kötetet, az a benne közölt értékes és érdekes néprajzi dolgozat. Ezt a fejezetet Bánfai
Ferenc és felesége, Bánfai Ferencné írták. Mint ahogy
máshol, egymáshoz közeli településeken, Attala és Gölle
közt akadt rivalizálás. Hogyan ment a göllei bocskor
Attala felé? E kérdésre bizony gyakran rántottak bicskát
a göllei legények. Fekete István is megemlíti ezt a Ballagó idő című visszaemlékezésében. Barkóczi Ernő annak
járt utána, hogy milyen magyarázatai élnek az emlékezetben ennek a történetnek, amin a mai napig mosolyognak a környéken. A település földrajzi neveit is összegyűjtötték a szerzők, és nem feledkeztek meg a falu
egészségügyét és oktatástörténetét sem felvázolni. A kötet végén még azt is megtudhatjuk, hogy 1881-től ki volt
a jegyző, a bíró, a tanácselnök vagy a polgármester
Attalán.
Matyikó Sebestyén

József

Vaszar község története
Az utóbbi két évtizedben jelentős mértékben gyarapodott Veszprém megye helytörténeti könyvészeti anyaga. Ami különösen értékessé teszi e műveket, egyrészt
az, hogy többségük hivatásos kutatók munkái, másrészt
pedig alkalmazzák mindazokat a kutatásmódszereket és
szövegalkotási eljárásokat, amelyek az utóbbi évtizedekben jelentek meg a történettudományban. így például a
holisztikus látásmódot, a források új értelmezését, a narratív betéteket, az abdukciós és recepciókutatási módszereket, s érvényesítik a team-munka előnyeit is: az
egyes fejezeteket (koronként és témánként) autentikus
szakrégészek, szaktörténészek, természetkutatók írják.
A Veszprém megye északi részén (Pápa történelmi és
földrajzi árnyékában) fekvő község gazdag írott forrásanyaggal és tárgyi emlékekkel rendelkezik. Számos kutató, régész terepe volt már korábban is e táj: Beke Ödön,
Ilon Gábor, Mezei Zsolt, Exner István, Hamar Imre,
Horváth Attila, H. Szabó Lajos és mások végeztek részkutatásokat. a helyi iskola egykori igazgatója, Exner István (1927-2000) pedig gazdag tárgygyűjteményt hozott
létre.
A kötet tizennégy fejezetének jelentős részét Hudi
József, a többit a tudományterületükön jelentős szakmai
teljesítménnyel rendelkező szerzők készítették. A hétszáz oldalt meghaladó kötet bevezető tanulmányában a
község eddigi leíróiról, kutatóiról, jelesebb történeti személyiségeiről olvashatunk, majd a helynevekben tükröződő falutörténet számos különlegességével ismerkedhetnek meg a kötetet lapozgatok. (A közel háromszáz helyi név nemcsak a lokális földrajzi tér, az objektumok
megnevezésére utal, hanem arra is, hogy ezek hogyan
tükrözik a koronként változó tájhasznosítást, amelyek
mindig magukban hordozzák az éppen aktuális vagy történetileg hagyománnyá vált paraszti gazdálkodás emlékeit.)
A település természeti képe című fejezet Sonnevend
Imre munkája, aki nagy adatgazdagsággal jeleníti meg
az élő és az élettelen környezetet, amelyek a korábbi ko-

rokban alapvetően meghatározták a gazdálkodás formáit, lehetőségeit és haszonvételeit. A középkorig tartó
múltat Ilon Gábor, a középkorit Köblös József tollából
olvashatjuk, amelyeknek a szövegét számos ábra. táblázat és kitűnő jegyzetapparátus segít értelmezni. (Külön
érdekesség a településnév etimológiai vizsgálata.)
Vaszar évszázadokon át egyházi, főképpen a győri püspökség birtoka/birtokrésze volt. Ez különleges társadalmi viszonyokat eredményezett, amelynek hatása számos
vonatkozásban egészen a XX. század elejéig nyomon
követhető. A szerzők különös figyelmet fordítottak az
életmódváltozások megjelenítésére, mint amelyek által
tudott módosulni a helyi társadalom rétegződése, illetve
a helyi társadalmi változások hogyan hatottak az életmódra, ennek lassúbb vagy gyors átalakulására.
A további évszázadok történéseit (több fejezetben)
Hudi József írta meg. (Ebben külön epizód a török kor.
amely e térséget a pápai végvár közelsége miatt érzékenyen érintette: a környező falvak élelemforrásai mindkét
hadviselő fél számára fontosak voltak.) Különösen erőteljesen feldolgozott a polgári kor, valamint az utóbbi hat
évtized, mint amelyek olyan sorsfordító időszakok voltak, hogy Vaszar ma is magán viseli e két korszak gazdaság- és művelődéstörténeti, (s részben) politikai múltjának számos vonását. (Viszonyát a térség településeihez,
a faluközösség múltba nyúló identitását, neves személyiségei szellemi örökségét stb.)
Kitűnő néprajzi összefoglalót írt S. Lackovits Emőke,
aki a falu társadalma termelési hagyományait, hitéleti
gyakorlatát, a település-, ház- és lakáskultúra változásait,
s a személyközi kapcsolatokat tárta fel.
A kötetszerkesztők jelentős mennyiségű dokumentumot közölnek az Okmánytárban, s az Apparátus-részben
sorolják fel az adatközlőket, a levéltári forrásokat, a felhasznált (igen széles merítésü) szakirodalmat, s csatoltak
egy életrajzi kislexikont is.
A forráskutatásban elévülhetetlen érdemei vannak a
vaszari levéltári anyag nagy részét őrző pápai levéltár
vezetőjének. Somfai Balázsnak, aki számos más falumonográfiához is kitűnő áttekintő térképeket tervezett.
A kötet meglétének erénye az is, amelyet az Előszót
író polgármester, Varga Péter fogalmazott meg: „A helyszíni kutatást községünk lakói szívvel-lélekkel támogatták, amiért minden közreműködőnek köszönettel tartozom. Külön is köszönöm azon személyek, szervezetek,
cégek támogatását, hogy lehetővé tették a kötet közzétételét."
(Hudi József Mezei Zsolt szerk.: Vaszar község története. Vaszar Község Önkormányzata, 2010. 720 p.)
Tölgyesi József

VÁGVÖLGY1 ZOLTÁN (SZERK ):
Szentesi antológia - Válogatás
Szentes szépirodalmi múltjának kincseiből
Ma már csak kevesen tudják, hogy Szentes irodalmi
élete a XIX. század második félétől igen élénk volt. A
színház mellett népszerűek voltak az irodalmi estek, felolvasások. A helybeli szépírók többsége nem jutott el a
saját kötet megjelentetéséig, hanem beérték azzal, hogy
írásaikat a szentesi újságok időnként leközölték. Persze
az Írásművek között bőven voltak suta próbálkozások.
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de időnként akadtak igazi remekművek is. A korabeli
sajtóban megjelent elbeszélések, tárcák, versek, azóta a
távoli múlt homályába vesztek. Némely szerző országos
hírnévre tett szert, s korában nagy népszerűségnek örvendett. Nekik önálló verses- és novellásköteteik is megjelentek, de ezek ugyancsak régen feledésbe merültek, s
beszerzésük szinte lehetetlen.
Vágvölgyi Zoltán könyvtárosnak az a remek ötlete
támadt, hogy összeállít egy szépirodalmi antológiát a rég
elfeledett müvekből, ezáltal feltámasztva azok szerzőinek emlékét. Ehhez hasonló munka eddig még nem készült Szentesen, ezért bátran kijelenthető, hogy hiánypótló helytörténeti kiadványról van szó.
A kötetszerkesztő igen körültekintő munkát végzett
úgy a szerzők, mint az alkotások kiválasztása terén: az
egykori újságokból, prózai és verseskötetekből kigyűjtött művek sokszínű, változatos képet mutatnak. Az antológia 29 szerzőtől 104 szépirodalmi alkotást tartalmaz;
a szerzők születési időpontjuk szerint követik egymást.
A közlésre került müvek végén megtudhatjuk azok keletkezési dátumát.
Vágvölgyi Zoltán igényességére utal, hogy nem érte
be a régi újságokból és szépirodalmi kötetetekből kiválogatott művek szimpla közlésével, noha már ez is az újdonság erejével hatott volna. Ehelyett szorgalmas kutatómunkával közzétette valamennyi szerző életútját és
munkásságát; továbbá közli a kötetben szereplő műkedvelő írók, költők arcképét és sajátkezű aláírását. Vagyis
komplett képet, gazdag lexikális ismereteket kaphatunk
a könyv minden szereplőjéről. A tudományosságnak is
eleget tesz, amennyiben a szükséges helyeken szómagyarázatokat közöl; a kötet végén pedig hivatkozásjegyzéket és rövidítésjegyzéket helyezett el.
Tallózzunk egy kicsit a szerzők között. Az első közlő
1843-ban, az utolsó 1912-ben született. Foglalkozás szerint rendkívül változatos képet láthatunk: vannak közöttük tanítók, gimnáziumi és egyetemi tanárok, lapszerkesztők, újságírók, lelkészek, ügyvédek, háztartásban
dolgozók, városi tisztviselők, de még rendőrségi fogalmazó is. A sort Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész-esperes nyitja, aki a szomszédos Szarvasról
került át Szentesre i 883-ban. A több mint négy évtizedig
tartó itteni szolgálata a szentesi evangélikus egyház
fénykorának tekinthető. Vallási tárgyú írásai mellett szép
versei jelentek meg a Szentesi Lapban. A kötetben találkozhatunk Sima Ferenc (1853-1904) egykori néptanító
és lapszerkesztő nevével, akit eddig elsősorban politikai
működéséről ismerhettünk. Tudjuk, hogy ő volt a helyi
és a vármegyei 48-as függetlenségi ellenzék vezére, több
cikluson át országgyűlési képviselő. Korában híres volt
párbajairól, 3 - 4 órás parlamenti beszédeiről. 1897-ben
könyvet is írt Az obstrukció, mint parlamenti fegyver címen. Csak kevesen tudják, hogy számos regényt írt,
amelyeket saját újságjában tett közzé hosszú sorozatokban. Ezek mellett ragyogó tárcacikkeket és verseket is
publikált, amelyek közül néhánnyal megismerkedhetünk
az antológiából. A könyv külön érdekessége, hogy helyet
kapott benne a Sima család több tagja is. így Sima Ferenc gyermekei: László és Juliska, valamint unokája, iß.
Sima Ferenc. Sima Lászlóról (1884-1952)
tudhatjuk,
hogy a lapszerkesztés mellett regényeket és elbeszéléseket is írt, s ő készítette el Szentes város történetének első
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kötetét, amely 1914-ben jelent meg. Húga, Sima Juliska
(1888-1911) még csak 10 éves múlt, amikor megjelentek első versei apja lapjában. Később megrázó tudósításokat küldött Amerikából, ahol a papa emigrációs éveit
töltötte. A kiváló írói vénával megáldott leányzó 23 éves
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az unoka, ijj.
Sima Ferenc 1912-ben született, s nagy elődeit követve,
ő is író és lapszerkesztő lett, akinek több hangulatos versét tartalmazza a kötet.
A korukban országos hírnévre jutott szentesi születési szerzők között említhetjük a fiatalon elhunyt Csáktornyái (Filó) Lajost (1858-1896), aki eredetileg jogi végzettségű volt, de több sikeres verses- és novelláskötetet
hagyott hátra, akárcsak Farkas Antal (1875-1940) egykori néptanító, a Szegedi Napló és a Népszava jeles
munkatársa. Kevesen tudják, hogy szépírói munkásságot
is folytatott a szentesi születésű dr. Négyesy László
(1861-1933) irodalomtörténész, egyetemi tanár, valamint Márkus László (1881-1948) színikritikus, drámaíró, színházi rendező, az Operaház igazgatója. Az antológiából nem maradhatott ki a városszerte ismert „széplélek", Szentes „csodabogara", Gulyás Pap Etelka (18761947), aki ha ódivatú ruhájában végigment a főutcán,
legalább egy emberöltővel visszaforgatta az idő kerekét.
A családi tragédiák sokaságán átesett asszony a jótékonyságra szentelte életét, s különösen sokat tett az elesettek, valamint a tüdőbetegek megmentéséért. Erről
szólnak költeményei is. Külön színt képviselnek Böszörményi Jenő (1882-1955)
református lelkész, Móricz
Zsigmond barátjának elbeszélései, amelyek az 1920-as,
1930-as években négy önálló kötetben jelentek meg.
Az antológiában szerepel még több helyben jól ismert név, így Derzsi Kovács Jenő, dr. Vajda Antal, Balogh Szabó Sándor, dr. Palasovszky Béla, Kun Sándor,
Beszédes István... és még folytathatnánk a sort. Összegzésként elmondható, hogy rendkívül tartalmas, olvasmányos, jó felépítésű, szakszerűen összeállított munkáról
van szó, amelyért elismerés és dicséret jár a kötetszerkesztőnek, Vágvölgyi Zoltánnak. Köszönet jár az antológiát gondozó, kiadó Szentes Városi Könyvtárnak is, amiért az ünnepek előtt egy remekművel lepte meg a város
lakóit.
(Szentes Városi Könyvtár Kht. Szentes, 2010. 246
P)
Labádi Lajos

Tatabánya lakótelepei és utcanevei
A modern értelemben felfogott, tudományos igényű
helynévkutatás mintegy százötven esztendős múltra tekinthet vissza Magyarországon. Pesty Frigyesé az érdem, aki az 1860-as években kezdte meg az akkori magyarországi helységek névanyagának szisztematikus
összegyűjtését, és lefektette a helynévkutatás tudományos módszerének elveit, hiszen a történeti és nyelvészeti alapokat nélkülöző naiv, népi eredeztetés és értelmezés
szinte egyidős magukkal a földrajzi nevekkel - gondoljunk csak a középkori krónika- és gestaírókra, például
Anonymusra. Monumentális, 68 kéziratos kötetes
anyaggyűjtése részben még ma is kiadatlan. A huszadik
században azután Mályusz Elemér és a nevéhez kapcso-

lódó történettudományi irányzat, a népiségtörténet sürgette a különböző típusú helynevek gyűjtését és rendszerezését, mint ami szükséges és nélkülözhetetlen előfeltétele a valóban tudományos igényű és színvonalú helytörténetnek. Mályusz 1931-ben publikált programadó tanulmányában (A népiség története. In: A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Magyar Szemle
Társaság. Bp., 1931. 237-268. p.) elsősorban a levéltárakat vélte alkalmasnak ezen országos program összehangolására. A könyvtáraknak nem szánt szerepet ebben a
nagy munkában; ennek alapvető oka feltehetően az volt,
hogy a két világháború közötti évtizedekben az akkori
könyvtárügy és könyvtári rendszer még nem volt felkészülve ezekre a feladatokra. Nyilvánvalóan egyébként
sem lehet ex cathedra kijelenteni, hogy ez vagy az a közgyűjtemény legyen gazdája az anyaggyűjtésnek és közreadásnak.
Hogy a két intézmény, a könyvtár és a levéltár
együttműködése milyen gyümölcsöző lehet, bizonyítja a
közelmúltban megjelent Tatabánya lakótelepei és utcanevei című kötet. Szerzője Tapolcainé Sárav Szabó Éva
könyvtáros, számos Komárom-Esztergom megyei vonatkozású helytörténeti könyv, tanulmány, bibliográfia
szerzője, aki 1993-tól Tatabányán a Városi Levéltár
munkatársa, amely intézmény a kiadvány megjelentetését vállalta. Adott volt tehát a helytörténész könyvtáros
és a primer forrásanyagot őrző gyűjtemény együttműködése, és ennek eredménye a minden szempontból figyelemre méltó összeállítás.
Települések utcanevei elvileg történetileg szervesen
alakulnak ki és értelemszerűen magukon viselik koruk
társadalmi értékrendjét, amely j ó esetben vállalja a múltat a maga teljességében. Szerencsésebb történetü országokban - bár van ilyen ország egyáltalán? - a politikai
változások nem dúlják fel annyira a társadalmi konszenzust, mint a különféle diktatúrákat átélt Kelet- és Közép-Európában, így hosszú századok óta változatlanok
az utcanevek és őrzik a település múltjának ezen szegmenséi. Nálunk sajnos az utcák, intézmények elnevezése
állandósult viták tárgya; épp most olvastam a Helyi Téma című újságban, hogy szűkebb lakóhelyem, a VIII. kerület Önkormányzatát megkereste a lakók egy csoportja,
miszerint az Ötpacsirta utca nevét változtassák gróf
Bánffy Miklós utcára. Minden tiszteletem és nagyrabecsülésem a kiváló erdélyi íróé, de remélhetőn nem változtatják meg újra az utca elnevezését, ugyanis 1804-ben
kapta ezt a nevet, de volt már 1874 és 1946 között Eszterházy utca, 1968-ig Puskin volt a névadója, majd akkortól 1991 -ig a könyvtáros Dienes László nevét viselte.
Tatabánya sajátos múltú település, a mai megyeszékhely négy faluból (Bánhida, Alsógalla, Felsőgalla, Tatabánya) egyesítéséből jött létre 1947-ben és az új város 1950 óta immár megyeszékhely is - névadója a legfiatalabb, jogilag mindössze 1902 óta létező egykori bányászkolónia. Tatabánya lett. A tanácsrendszer kialakulásakor négy megyeszékhelyet fosztottak meg alapvetően politikai okokból rangjától, és így lett Nógrádban Balassagyarmat helyett Salgótarján. Békésben Gyula mellőzésével Békéscsaba. Csongrádban Szeged lefokozásával Hódmezővásárhely (bár Tömörkény, Móra és Juhász
Gyula városa még a szocializmus alatt visszaszerezte korábbi rangját) és Komárom megyében a klerikálisnak

tartott Esztergom helyett Tatabánya megyeszékhely úgy,
hogy az „Esztergom" alak még a megye nevéből is eltűnt. Mindez azt jelenti, hogy a mai Komárom-Esztergom megye székhelye korántsem büszkélkedhet olyan
nagy múlttal és városias településszerkezettel, mint a
többi megyei jogú város, és ez utcaneveiben is érzékelhető. Alapos változtatásokra került sor 1947-ben, részben azért, mert a négy korábban önálló településen természetesen sok azonos nevü közterület volt.
Mindezen hátrányok ellenére többé-kevésbé Tatabányán is érvényesülnek az utcanevekben általában megfigyelhető sajátosságok. Vagyis - mint Tapolcainé a kötet
bevezetőjében ismerteti - a városban található utcák között akad irányt jelölő földrajzi név - ez a típus egyike a
klasszikus elnevezéseknek - , vannak a közterület tulajdonságát kifejező elnevezések, megfigyelhetünk a fekvésére utalót, egyesek a különféle mesterségekről, szakmákról lettek elnevezve, mások pedig az ott álló egykori
vagy mai jellegzetes épületek, intézmények emlékét őrzik. De elvont fogalmak épp úgy lehetnek névadók, mint
történelmi események, a jellegzetes növény- vagy állatvilág, netán anyagok vagy személyek. A történelmi változást az utcanevekben leginkább az elvont fogalmakról,
történelmi eseményekről vagy személyekről elnevezettek esetében lehet megfigyelni.
Tapolcainé munkája kitűnően szemlélteti mindezt. A
kötet bevezető részében rövid áttekintést olvashatunk a
mai Tatabánya kialakulásáról, az egyes meghatározó telepek létesítéséről, majd a 31. oldalon kezdődik a tényleges adattár, az „Utcanevek katasztere" című rész. A
szerző a vonatkozó szakirodalom nyomán, mondhatnók
a klasszikus, letisztult megoldásokat figyelembe véve
alakította ki az adattár szócikkeinek szerkezetét. A betűrendes részben a város valamennyi egykori és mai utcaneve megtalálható. Az egyes szócikkek élén a fett betűvel szedett utcanév olvasható, majd megtaláljuk az első
említés adatát, a következő sorban pedig az utca korábbi,
illetve későbbi elnevezését. Ezt követi a névmagyarázat,
utána a források felsorolása található. Tapolcainé a következő sorban azoknak a térképeknek évszámát adja
meg, amelyeken megtalálható a közterület. Ezután a városrész közlését olvashatjuk, majd elhelyezkedéséről kapunk információt, megjelölve, melyik utcával stb. párhuzamos, melyikről nyílik. „Ld. még" utaló vezeti el a
használót a kapcsolódó szócikkhez, végül az egyéb pontban különféle tudnivalók kaptak helyet.
A logikus, jól áttekinthető szerkezet konkrét tartalommal való kitöltése nem volt könnyű feladat, tekintettel arra, hogy a második világháborúban elpusztultak a
közterültek elnevezéséről döntő közgyűlések jegyzőkönyvei, így oylkor nem lehetett pontosan megállapítani
az adott út, utca stb. elnevezésének pontos dátumát.
Ezért a szerző a legkülönfélébb kiegészítő forrásokat is
felhasználta az anyaggyűjtéshez és az adatok pontosításához (térképek, újságcikkek, kéziratos és nyomtatott
monográfiák, iskolai anyakönyvek, sőt még a telefonkönyvek adatait is hasznosította).
Szemezgetve Tatabánya egykori és mai utcaneveiben, egy meglepő sajátossággal találkoztam. A mai megyeszékhely az 1950-es évek erős iparosításának, a bányászatnak köszönheti tényleges várossá válását, bizonyos értelemben „szocialista város" volt, ha nem is olyan
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tiszta formában, mint Komló, Ózd vagy Dunaújváros.
Ezért nem kis meglepetéssel tapasztaltam, hogy a városban nem neveztek el közterületet Marxról, Engelsről,
Leninről, Sztálinról, Rákosiról. A kötelező munkásmozgalmi tiszteletkört elsősorban a helyi párttradíciók ápolásával tudták le a város akkori vezetői. Kétségtelenül érdekes történeti téma lenne kideríteni, hogy volt-e „felülről" valamilyen nyomás, amit sikerült valahogyan kivédeni, vagy teljes egészében helyi ügynek tekintődött a
közterületek elnevezésének kérdése a szocializmus évtizedei alatt.
Viszonylag kevés utat, utcát, teret stb. neveztek el a
bányászathoz kapcsolódó szakszavakról, ugyanakkor
Tatabányán is kialakult az ún. névbokrok rendszere, vagyis az a jelenség, hogy egy-egy kisebb negyed közterületeit azonos fogalmi hálóba sorolható entitásokról nevezik el (növények, honfoglalás, 1848/1849 stb.).
A kötet előszavát a kiadó intézmény igazgatója. Ravasz Éva írta és ö volt a kiadvány szerkesztője is. A szerkesztéssel kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy nem található térképmelléklet. Az irodalomjegyzékben szerepel a térképek jegyzéke is, ezek közül legalább az 1927-es helyszínrajzot és egy újabbat
mindenképpen jó lett volna közölni, hiszen a szócikkekben ugyan megtalálható az adott utca elhelyezkedésének
meghatározása, de ez nem pótolhatja a vizuális megjelenítést. Főleg azon a használók számára könnyítette volna
meg ez a kutatást, akik csak kevésbé ismerik a várost, és
szükségszerűen bizonytalan fogalmaik vannak a mai Tatabányát alkotó négy egykori falu elhelyezkedéséről.
A Tatabánya lakótelepei és utcanevei fontos helytörténeti munka nemcsak Komárom-Esztergom megye településeinek könyvtáraiban, hanem hasznos módszertani
segítséget is jelenthet mindazon helytörténészeknek,
akik saját városuk, falujuk utcaneveinek összegyűjtésére
vállalkoznak.
(Tapolcainé Sárav Szabó Eva\ Tatabánya lakótelepei
és utcanevei. Tatabányai Levéltári Füzetek 12. Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára. Tatabánya, 2010. 210
P)
Pogány György

Tengerentúli könyv reneszánsz
A magyar irodalomtörténet legszebb lapjaira kívánkozó hír érkezett a tengerentúlról: az Egyesült Államok
könyvpiacán jelenleg négy kiadó kínálatában szerepelnek a gyóni születésü világjáró misszionárius, gróf Vay
Péter (1864-1948) művei. Összesen nem kevesebb, mint
kilenc kötetből válogathatnak az olvasók. Ilyen kitüntető
érdeklődés - az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre kivételével - ritkán ér magyar szerzőt ezen a földrészen. A
kiadók közös jellemzője, hogy a kultúrtörténeti értéket
képviselő antikvár kötetek újbóli (reprint) kiadása meghatározó eleme üzletpolitikájuknak. A sort 2009-ben a
Whitefish (Montana állam) székhelyű Kessinger
Publishing LCC nyitotta, melyet még ugyanebben az évben a New York-i Cornell University Library folytatott.
Néhány hónap múlva, de már 2010-ben a Nabu Press
(Charleston, Dél-Karolina), majd a General Books LLC
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(Memphis, Tennessee) bővítette tovább a kínálatot. A világháló korszakában minderről olvasóink is könnyen
meggyőződhetnek, hiszen a művek számos internetes
könyvforgalmazással foglalkozó amerikai cég terméklistáján megtalálhatóak. A piacvezető multinacionális
Amazon.com honlapján például mind a négy kiadó kiadványa szerepel, puhakötésben a kötetenkénti árcentrum
mintegy 30 dollár, míg kemény kötésben 40 dollár feletti
a jellemző ár, de 328 dollárért különleges, gyűjtői igényeknek megfelelő formátum is vásárolható.
A kiadók szerkesztőinek figyelmét tulajdonképpen
gróf Vay Péter két, több mint száz éves munkája érdemelte ki. A „Kelet császárai és császárságai'
már
1906-ban is komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki,
másfél éven belül három világnyelven: angolul, németül
és franciául is az olvasók kezébe kerülhetett. A mostani
reprint kiadások az Empires and Emperors of Russia,
China. Korea and Japan" címmel még 1906-ban megjelent angol nyelvű változaton alapulnak. Annak idején
John Murray Londonban, míg az E. P. Dutton And
Company New Yorkban adta ki. A másik mű 1910-ben
Budapesten, a Szent István Társulat kiadásában jelent
meg .Amerikai naplókivonatok, útijegyzetek,
levéltöredékek" címmel. A kötet érdekessége, hogy ezúttal angol
és német kiadásban két évvel korábban. 1908-ban került
a könyvpiacra. Az angol nyelvű kiadó ismét a londoni
John Murray, aki „The inner life of the United States"
címmel 450 oldal terjedelemben jelentette meg a kiadványt. Berlinben ugyanakkor 318 oldalon Gebrüdel
Paetel ,J</ach Amerika in einem
Auswandererschiffe:
Das innere Leben der Vereinigten Staaten" címmel jegyzi kiadóként a kötetet. A Távol-Kelet szakértőként számon tartott gróf Vay Péter méltatlanul kevésbé ismert
művei közé tartozik, még az antikvár könyvek piacán is
alig-alig bukkan fel belőle egy-egy példány. Az amerikai
kiadók a John Murray-féle angol nyelvű kiadással jelentek meg újólag, de a Nabu Press jóvoltából a német nyelvű változat is megvásárolható.
A Vay köteteket természetesen hiába keressük a bestseller listákon, hiszen a kiadók eleve nem tömeg, hanem
értelmiségi réteg igényeket céloztak meg. Az amerikai
öntudatot erodáló többsíkú válság tette időszerűvé a két
kötet mondanivalóját: a gazdaság visszaesésén, a megélhetés nehézségein túl a terrorfenyegetettség miatt megcsappant biztonság, az iraki háború katonai és erkölcsi
fiaskója, a dollár tartós gyengesége az euróval szemben,
a világelsőség elvesztésének lehetősége, egyáltalán gondolata. A „Kelet császárai és császárságaidban gróf Vay
Péter megfigyeléseire, elemzéseire támaszkodva, a várható fejlődési pályákat vázolva nem kevesebbet állított
1906-ban, mint hogy a világgazdaság új centruma a kelet-ázsiai térségben alakul ki. Már a japán csoda és az
ázsiai kistigrisek világgazdasági térnyerése is őt igazolta. Az utóbbi években Kína minden korábbi világgazdasági listát átírt, jelenlegi teljesítményével a kutatók szerint néhány évtizeden belül az Egyesült Államok elsőségét is veszélyezteti. A vitathatatlan kultúrtörténeti értékek mellett tehát az amerikaiak aggodalma és a gazdasági kihívó vetélytárs iránti kíváncsisága motiválta a kiadók döntését. Ennél lényegesen több, a tükörbe nézés
igénye kellett az,Amerikai naplókivonatok" kiadásához.
Gróf Vay Péter egy 1919-es levelének összegzése szerint

tizennégy alkalommal járt az amerikai földrészen, tapasztalatait - mondhatni félúton, félidőben a hetedik út
után rendezte kötetté. Az esetek többségében lelki gondozóként az európai kivándorlókat kísérte az óhazából
az újhazába. Számba vette a kivándorlások okait, az ebből származó veszteségeket, javaslatokat fogalmazott
meg azok mérséklésére. Figyelme természetesen a fogadó országok: az Egyesült Államok és Kanada körülményeire is kiterjedt. Bejárta a jelentősebb magyarlakta területeket, ha újsághirdetéseire választ kapott, a legtávolabbi farmra is elvitte a magyar szót. Tudósított az 1901
és 1909 között elnöklő Theodore Roosevelt beiktatási
ünnepségéről, aki több alkalommal fogadta hosszabb kihallgatásokon. Átfogó, az amerikai élet minden területére kiterjedő elemzéseket készített, nem spórolt a kritikával s ezt a szándékát nem is titkolta. „Ha kezdetben csak
a fényt tatjuk, nagyon érthető. Mert hiszen van itt sok,
ami nagyon ragyog és csillogó. De éppen ezért nem hiányozhat a fény nyomában az árnyék sem" - rögzíti a kötet elején. Többek között a töke mohóságára, a társadalom perifériájára szorult rétegek esélytelenségére, a világuralmi törekvések veszélyeire is felhívta a figyelmet,
azaz munkája kiváló történelmi forrás az amerikai önértékeléshez.
Az idő mindenkinek megadja azt, ami neki jár. Gróf
Vay Péter emlékével, munkásságának megítélésével évtizedekig mostohán bánt a nemzeti emlékezet. A hazai
erőfeszítések koronájaként az újból kiadott művek lezárták ezt a korszakot. Minden kötet csattanós válasz a
többnyire udvariasan hallgató kétkedőknek, erőt adó biztatás az életmű elismeréséért küzdőknek, s egy-egy tisztelgő főhajtás a nagy tudású elhivatott szerzőnek, a kereszténység egykori utazó nagykövetének.
Valentyik Ferenc

Ú j kiadványsorozat indult
egy „régi" intézményben
2011. május 18-án a Múzeumi Világnapon mutatták
be a Tatabányai Ipari Skanzenben (Szabadtéri Bányászati Múzeum) más programok között a 2008 óta a Megyei
Múzeumi Igazgatóság kereteiből kivált és területi múzeumként működő intézmény első, 2010. évi évkönyvét.
Az új- és a legújabb-kori történeti gyűjtemény szervezése 1967-től még Tatán kezdődött, ami 1971-től Tatabányán töretlenül folytatódik. 1975-től a Munkásmozgalmi-és Ipartörténeti Múzeum lokálpatriotizmust erősítő és megtartó erőt támogató tevékenységében a szénbányászati hagyományok ápolása, az életmód-történeti értékek feldolgozása és bemutatása a rendszerváltást követően is folytatódott. A bányászat itteni megszűnését követően 1990-ben már folyt a munka az Ipari Skanzenben,
valamint az oktatástörténeti-iskolatörténeti bemutató
gyűjteményben. 1 Ezek azok a területek, amelyek kiemelkedők szakmai munkájukban és e „csinált város" múltját
1
Az állandó kiállítás vezetőjét 1978 után újabban 1998-ban
(ez évben angolul is), az Ipari Skanzen kiállítás-vezetőjét
1999-ben, 2003-ban és 2009-ben jelentették meg. (Utóbbi angol
nyelven 2000-től olvasható.) Az oktatástörténeti kiállítás vezetője a már a Szabadtéri Bányászati Múzeumban új otthont kapott
gyűjteményt bemutatandó - 2007-ben látott napvilágot.

reprezentálják. Tatabánya várossá nyilvánításának 50.
évét követően 1998-ban. munkássága elismeréseként az
intézmény megkapta az ,£v múzeuma 1997" kitüntető
címet. Később a Tatabánya Kultúrájáért díjat is elnyerte
a múzeum kollektívája.
A múzeum tudományos munkásságában nagy szerepe volt és maradt az oktatástörténetnek, amit kiadványai
is reprezentálnak. : Kiemelkedő jelentősége volt 1997ben „A múlt őrzése a jelenben" című várostörténeti konferenciának, és az ebből készült történeti tanulmányok
gyűjteményének.' Mindezekből világosan látszik, hogy
a korábbi, „csak gyűjteményekhez kapcsolódó" kiadványok után a terület. Tatabánya múltját komplex módon, különböző korszakokhoz kapcsolódó részlet-tanulmányok felvonultatásával, a legfrissebb tudományos
eredmények közlésével évkönyvek formájában kívánják
tovább árnyalni. A tematikában ez annyiban jelent koncepcióváltást, hogy az egyes részterületek összefoglalása
után mostantól időrendben, az egész történeti folyamathoz kapcsolódó legújabb ismereteket közlik e sorozat-nyitó kötettel.
Kisebb tudományos dolgozatok rendszeres közreadására mostantól nyílik lehetősége a múzeumnak. Ez,
mármint a kisebb dolgozatok kisebb terjedelme azt is jelenti, hogy a környező múzeumokban folyó kutatásokról
szóló beszámolókkal egészítik ki a tatabányai tartalmú
írásokat. A tucatnyi tudományos közlemény negyedét írták a helyi múzeum dolgozói. Helyi szerző még a Városi
Levéltár, illetve a Vértesi Erdészeti és Faipari ZRt.
egy-egy munkatársa (Simonik Péter, Riesing István). A
többiek részben a megyéből, részben budapesti tudományos intézetekből kerültek ki. Az ő munkáikat tekintve
látható: három közlemény nem tatabányai tematikájú
(Tokod, Komárom, illetve Esztergom, Gasparik Mihály
Kele Sándor, Számadó Emese és Tokai Gábor tanulmánya.)
A kötet tematikailag igen változatos, az előzőekben
említetteket leszámítva Tatabánya és környéke paleobotanikai, biológiai, geokémiai-geofizikai, régészeti, művészettörténeti, történeti vonatkozású munkákkal van jelen. Közülük kiemelésre érdemesnek gondolom „A
Várgesztesi-medence élővilága" című tanulmányt, annak is bíztató konklúzióját: „a medence
természetvédelmi helyzete összességében szerencsésnek, jelenleg jónak
ítélhető. Sorsa a kezünkben" (Riesing István).
A régészeti tematika fontos a múzeum munkájában.
Közleményei közül a Szelim-barlang legújabb feltárásainak, régészeti és földtani kutatásainak összefoglalása
Kisné Cseh Julianna tollából. Melléklete érdekes forrásokat közöl a Szelim-barlanghoz füzödő legendákról, az
1934. évi ásatások sajtóközleményeiből ad áttekintést.
Kövesdi Mónika tatai művészettörténész annyiban
kapcsolódik a Tatabányai Múzeumhoz, amennyiben az
2
A földrajz, ének és rajztanítás múltja 1996. Népiskolák
1997. a tanügyi igazgatás története 2001 és más konferenciák
anyagai.
3
A múlt őrzése a jelenben: Tatabánya várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásainak anyaga. Tatabánya. 1997. október 1.. Tatabányai Múzeum (1998): 92 p.. ill. (Tatabányai Múzeum. Tudományos füzetek 2.)
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1990-es évektől kisebb nagyobb időközönként képzőművészeti nyári táborokat rendeznek az Ipari Skanzenben. Ezzel együtt értékelendő szerzőnek Dobroszláv Lajos tatabányai éveiről (1947^18) a kötetben közölt gondolata: „Gyönyörű tájak, ragyogó portrék, jelentős alkotások ezek, amelyek a mai Tatabánya
művészettörténeténekjelentős, kimagasló fejezetét képezik. Emellett őrzik
a tradicionális városképet, és tulajdonképpen
mindent
elárulnak a korszak (a háború előtti évek, a Mák Rt. időszaka) hétköznapjairól, életérőr. A történelem vizuális
forrásai, melyre még visszatérek Dallos István kötetzáró
tanulmánya kapcsán.
Simonik Péter levéltáros tanulmányában a MÁK Rt.
munkásai migrációját befolyásoló tényezőket elemezve
megállapítja: „...a bányamunkások vándorlásának
irányát és intenzitását elsősorban a MAK Rt. gazdasági érdekei határozták meg. Ezek az érdekek pedig elsősorban
a szén iránti kereslet változásához
igazodó
munkaerő-politikán, valamint a társulat által működtetett jóléti
intézményrendszeren
keresztül éreztették
hatásukat."
Menni vagy maradni? A munkavállalók migrációját befolyásoló tényezők a tatabányai bányatelepen (1896—
1945).
Altdorferné Pál Gabriella a felsőgallai németség II.
világháború utáni sorsáról összefoglalóan megállapítja:
„Tatabánya intenzív fejlődése az itt maradásban segített,
azonban a nemzetiségi lét megélésében a hazai politika
és a város nagyfokú etnikai keveredése is gátló tényező
volt sokáig." A felsőgallaiak sorsa a II. világháború után
című jelen értekezéssel kapcsolatban is csak azt idézhetem, amit korábban írtam. Kívánom, hogy a téma iránt
érdeklődők alapműként, a magyarországi nemzetiségek
ajánlott irodalomként, a felsőgallaiak kötelező olvasmányként használják. 4

4
Telepítés, hagyomány, identitás: a „Német telepesek honfoglalása Felsőgallán 1733-ban" cimü konferencia előadásai.
Ainsiedlung, Tradition, Identität: die Aufführungen der Konferenz „Die Landnahme der deutschen Ansiedler in Galla 1733".
Német Nemzetiségi Altalános Művelődési Központ. Széchényi
István Művelődési Ház, 2010. 69 p.. ill. (magyar, német nyelven). --Alsó- és Felsőgalla betelepítésének 275. évfordulója alkalmából 2008. június 7-én rendezett konferencia anyaga. - Az
idézet helye a kötetről szóló ismertetőben: KEM- Lib 2011 2. sz.
16.
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Kevesen tudják, hogy a megyei közgyűjtemények
közül a Tatabányai Múzeumnak van a leggazdagabb fotógyűjteménye. Ez nem meglepő, ha tudjuk, több országos tanácskozás anyaga, „Tudományos füzetek" születtek a témához kapcsolódóan. 5 Itt Dallos István a helyi fotósélet szervezője, számos kötet illusztrátora, kiállítás
rendezője a fotót, mint helytörténeti forrást mutatja be.
„a dokumentum funkció betöltésére annak a fotónak,
amit dokumentumnak tekintünk, térben és időben meghatározott konvencióknak, előírásoknak és formai követelményeknek kell megfelelni." A kort és a korban látható
helyszínt dokumentáló fénykép felfogás jegyében három, Dallos István által készített kiállítás kapcsán ad
egyfajta választ a fotó, mint forrásanyag mibenlétére.
„... a múlt rekonstruálásának
eg)>ik eszköze, felidézője
és egyben a jelenre is ható művészi élmény. Egy új kiállítási kontextusban egyben új értelmezést is nyerhet. Csak
rajtunk múlik, hogy e lehetőségeket hogyan tudjuk, vagv•
akarjuk kihasználni."
A Tatabányai Múzeum Evkönyve I. kötete számos
fekete-fehér fotót, térképvázlatot, rétegrajzot, grafikákat,
ábrákat, táblázatokat tartalmaz. Mindezekkel jól illusztrálja az angol nyelvű rezümékkel összefoglalt, irodalomjegyzékkel, lábjegyzetekkel kísért valamennyi tanulmányt. Összességében jól reprezentálja az itt és a megyében folyó, elsősorban Tatabányát és környékét érintő
tudományos kutatások legújabb eredményeit. Publikációs lehetőséget teremt a megyehatárokon kívül dolgozó
kutatóknak, a megyeszékhely és környéke történetének
új aspektusaira világít rá.
(Tatabányai Múzeum 2010. Tatabányai Múzeum Evkönyve I. Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum. Tatabánya, 2011. 205 p.)
Horváth

Géza

5
Országos Fotótörténeti Konferencia: Érték a fotóban: Országos Fotótörténeti Konferencia előadásainak anyaga, Tata,
1993. szeptember 27-28.. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, 1994. 210 p., ill. (Tudományos fíizetek 9.) „A fénykép a közgyűjteményekben". Országos Muzeológus Konferencia előadásainak anyaga. Tatabánya,
1999. július 5-6., Tatabányai Múzeum, 1999. 85 p., ill. (Tatabányai Múzeum. Tudományos fíizetek 4.) Tatabánya anno: képek a
régi Tatabányáról. Tatabánya anno: photographs from old Tatabánya, Tatabányai Múzeum, 2001. 175 p.. ill. (angol, magyar
nyelven). - Fotóalbum: Fűrészné Molnár Anikó: Tatabánya elődtelepüléseinek fotográfusai: a Tatabányai Múzeum fotógyüjteménye. In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei. A Dunántúl középső bronzkora és kapcsolatai. Tata, 1999. október-7. 2000. 431-442.

