
GURKA, DEZSÕ (Hrsg.):

Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena.
Wissenstransfer an der Wende des 18–19.
Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für
die gesammte Mineralogie zu Jena”.
[Német és magyar mineralógusok Jénában.
Tudásátvitel a 18–19. század fordulóján a „Jénai
Teljes Ásványtani Társaság” keretében].
Gondolat Kiadó, Budapest. 2015. 181 p.

A könyv német nyelvû cikkgyûjtemény, amely az
1797-ben alapított Societät für die gesammte Minera-
logie zu Jena (Jénai Teljes Ásványtani Társaság) kereté-
ben mûködött magyar egyetemi hallgatóknak, ásványku-
tatóknak és -gyûjtõknek állít emléket. A kötet kiadója
Gurka Dezsõ filozófiatörténész, aki már egy sor hasonló
témájú munkát jelentetett meg a XVIII–XIX. század for-
dulóján virágzó német felvilágosodásról és korai roman-
ticizmusról. A jelenlegi mû szerzõi német és magyar
mineralógusok és tudománytörténészek.

A bevezetõ cikket Klaus Heide, a Jénai Egyetem volt
ásványtanprofesszora írta, aki röviden magát a társasá-
got mutatja be. Kiemelten foglalkozik a társaság korabe-
li külföldi hatásával. Ez elsõsorban Magyarországon volt
jelentõs, de nagy tudományos befolyása volt Oroszor-
szágban és Ázsia távoli keleti vidékein is. Megállapítja,
hogy a társaság a sikereit elsõsorban néhány kiváló veze-
tõ személyiségnek köszönhette, akik közül a legfonto-
sabbak az igazgató, Lenz professzor, és a késõbbi, de
hosszú ideig aktívan mûködõ elnök, Goethe voltak. A
társaság tekintélyét mutatja, hogy kora vezetõ természet-
tudósai szinte mind tagjai voltak, de Lenz kiváló pedagó-
gus volt, aki nagy gondot fordított az egyetemi ifjúság
szervezésére is.

Birgit Kreher-Hartman, a jénai Ásványtani Múzeum
jelenlegi vezetõje a magyar kapcsolatokat tárgyalja bõ-
vebben a helyiek szempontjából. A magyarországi tagok
vagy ott tanuló diákok, vagy Magyarországon élõ, külsõ
tiszteleti tagnak megválasztott ásványgyûjtõk voltak. A
társaság elsõ elnöke is magyar ásványgyûjtõ volt, a te-
hetséges és érdeklõdõ ifjú erdélyi gróf, Teleki Domokos.
Az alapító tagok között 3 magyar is volt, akik közül
külön magyar titkárt választottak a soproni Bredeczky
Sámuel személyében. Tudománytörténeti szempontból
nagy értéket képvisel, és magyar szempontból nincs is
eléggé feltárva a múzeum irattárában megõrzött kiterjedt
levelezés. Hasonlóan fontosak a gyûjtött ásványok soro-
zatokba rendezett korabeli jegyzékei, amelyek közül so-
kat a magyar tagok küldtek ajándékba a társaságnak.

Az elsõ elnök, Teleki Domokos személyét Viczián
István és Deé Nagy Anikó, a marosvásárhelyi Teleki Té-
ka volt könyvtárosa mutatják be. Tragikusan korai halála
miatt csak nem egészen egy évig tölthette be ezt a tiszt-
séget, de ez alatt is lelkiismeretesen látta el hivatalát le-
velezés és ásványok adományozása révén. Már volt
olyan jó a postai rendszer, hogy ez nemcsak Jéna és Bécs
között, de Jéna és Marosvásárhely között is lehetséges
volt. Teleki halála után a jénai társaság még sokáig ápol-
ta az emlékét.

A magyar tagok a társaság elsõ éveiben nagyon aktí-
van mûködtek Jénában, a mineralógia mellett egyszer-

smind bekapcsolódtak az élénk természetfilozófiai szel-
lemi életbe is, amelyet a elsõsorban Fichte és Schelling
határoztak meg, de erõs volt Kant hatása is. Ezt a magyar
részvételt a könyvben Gurka Dezsõ ismerteti. Ebbõl ki-
derül, hogy a társaság elsõ éveiben a magyar tagok tar-
tották az elõadások egynegyedét. Különösen kitûnt Bodó
Sámuel, aki az elõadásaiban már a helyi filozófusok gon-
dolataira is aktívan reagált.

Viczián István másik írásában rámutat, hogy ugyan-
akkor a hazai szellemi életben a vallás és a gyorsan gya-
rapodó természettudományos ismeretek viszonya válik
érdekessé, annál is inkább, mert a mineralógiai társaság
aktív tagjai között sok teológus és lelkész volt. Ezek kö-
zül kiemelkedett Nagy Sámuel, aki alapító tagja, egy
ideig magyar titkára és elsõ magyar elõadója volt a jénai
társulatnak, miután itthon mint a debreceni Református
Kollégiumi könyvtárosa egy jelentõs természetteológiai
mûvet fordított le magyarra és dolgozott át. Hasonlókép-
pen Benkõ Ferenc, aki a Magyar Minerológia címû
könyvének megírása idején (1786) Nagyszebenben volt
református lelkész. Benkõt éppen Teleki Domokos ja-
vaslatára a jénai társulat tiszteleti tagjának választotta.
Úgy tûnik a magyar tagok megnyilatkozásaiból, hogy a
természeti ismeretek nem vezettek szükségképpen a hit
gyengüléséhez, sõt, a Teremtõ bölcsességének és hatal-
mának jobb megismerését segítették elõ.

Gurka Dezsõ a jénai társasági élet egy érdekes, az ás-
ványok iránt is érdeklõdõ tagját, báró Podmaniczky Ká-
rolyt mutatja be. Bányászati ismereteket tanulni ment Jé-
nába, mert elõtte Magyarországon a selmeci bányászati
kamara tanácsosa volt. Jénában Schelling közeli baráti
körébe kapcsolódott be, az õ révén Goethe, Hegel és
Schiller társaságába is gyakran eljutott. Majd Freibergbe
ment tanulni. Itt közeli barátságot kötött egy Novalis
mûvésznevû költõvel, Friedrich von Hardenberggel, aki-
nek a költészetét nagymértékben meghatározta az ásvá-
nyok világának szeretete. Az õ halála után elvette volt
menyasszonyát, Julie Charpentiert, és vele hazaköltözött
Magyarországra. Aszódi otthonuk a hazai német nyelvû
evangélikus értelmiség egyik központja lett. Értékes ás-
ványgyûjteménye halála után a Nemzeti Múzeumba ke-
rült.

A jénai társulat felismerte a kor talán legnagyobb ma-
gyar természettudósa, Kitaibel Pál jelentõségét, és
1800-ban tagjai közé választotta. Both Mária tudomány-
történész e kötetben arra hívja fel a figyelmet, hogy
Kitaibelnek köszönhetjük Magyarország egyik elsõ föld-
tani leírását is. Franz Waldstein gróffal együtt kiadott ha-
talmas botanikai könyvsorozata volt a Descriptiones et
Icones plantarum rariorum Hungariae. Ehhez írt egy
terjedelmes Praefatiot, elõszót, amely az ország fõ kõ-
zettípusait, ásványvizeit, ismert õsmaradványait tartal-
mazza, és más földtani jelenségeket is leírt. Ezt Rumy
Károly György latinból németre fordította, és a német
szöveget 1806-ban Jénában az ásványtani társaság meg-
jelentette.

A földtudományok e korai fejlõdési szakaszát a né-
met Werner által képviselt neptunizmus és az angol
Hutton által elõtérbe helyezett vulkanizmus (vagy pluto-
nizmus) követõinek harca jellemezte. Rózsa Péter azt
vizsgálta, hogy ez az elméleti vita hogyan tükrözõdött
Magyarország korabeli földtani leírásaiban. Általában
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azt lehet mondani, hogy a Magyarországra látogató kül-
földi utazók, mint pl. Townson, és fõleg Esmark a
neptunizmus elvakult hívei voltak. Ezzel szemben azok
a kutatók, akik Magyarországon születtek, vagy itt sze-
reztek hosszabb ideig terepi tapasztalatokat, mint pl.
Fichtel, Born Ignác vagy Kitaibel Pál, sokkal hajlamo-
sabbak voltak helyesen felismerni a vulkáni eredetû kõ-
zeteket is. Végül Beudant 1822-ben megjelent útleírása,
amely e korszak lezárásának tekinthetõ, már eléggé ki-
egyensúlyozottan értékeli a magyarországi kõzetek ere-
detét.

Ennek a harcnak egy jellemzõ epizódját tárta fel
Papp Gábor mesteri szakirodalmi és levéltári kutatások-
kal. A jénai mineralógiai társaság egyik magyarországi
tagja volt Sennowitz Mátyás eperjesi tanár, aki ásvány-
gyûjtõ túrát szervezett az Eperjes–Tokaji-hegységbe.
Eredetileg õ is vulkáni eredetûnek tartotta a hegység
nagy részét, mint elõtte Fichtel, és mint ahogyan ma is
annak tartjuk. Sennowitz azonban a kirándulás alatt
megváltoztatta véleményét, és „megtért” a werneri nep-
tunista felfogáshoz. Ezt azzal magyarázta, hogy a feltéte-
lezett vulkáni kõzetekben szép levéllenyomatokat talált.
A kirándulás után, 1813-ban elkészült kéziratos földtani
térképén ennek megfelelõen pl. a lávakõzetek már
„agyag-porfír” néven szerepelnek, Werner nevezéktaná-
nak megfelelõen.

A kötetet számos korabeli arckép, tájkép, térkép, a jé-
nai gyûjteménybõl való magyar és orosz eredetû ásvány-
példány felvétele egészíti ki. Az eddigi ismertetésbõl is
kitûnik, hogy a könyv nemcsak szûk szaktudományos
adatokat tartalmaz, hanem érdekes kultúrtörténeti és fi-
lozófiatörténeti körképet is nyújt a korról. A természettu-
domány fiatalkoráról ad képet, amelyet gyakran valóban
fiatalemberek mûveltek nagy tehetséggel, lendülettel és
idealizmussal.

Viczián István

Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840.
S. a. r..: Hudi József. Közrem.: Horváth Károly–
Köblös József–Kránitz Zsolt. Balatonfüred
Városért Közalapítvány, Balatonfüred, 2015.
(A Balatonfüred Városért Közalapítvány
kiadványai, 74.) 288 p.

2015. november 7-én könyvbemutatóra került sor
Balatonfüreden: Hudi József pápai levéltáros, a Dunán-
túli Református Egyházkerület Levéltára igazgatója értõ
gondozásában jelent meg a Balatonfüredi panaszkönyv,
1836–1840 címet viselõ munka. Egy olyan kötet ismer-
tetésének adott helyet a Vaszary Galéria, amely régóta
foglalkoztatta a Füred története iránt érdeklõdõ történé-
szeket, sõt, a nagyközönséget is. Ennek ellenére évtize-
deken át csak annak reménye élt, hogy az egyedülálló
történeti forrás nem veszett el vagy semmisült meg, ha-
nem csupán lappang valahol. A röviden csak Füredi pa-
naszkönyvnek hívott Panaszok, javítások ’s szépítések ja-
vallatoknak jegyzõkönyve valójában nem mást szolgált,
mint azt, hogy a balatonfüredi fürdõ, a Savanyúvíz ven-
dégei bejegyezhessék esetleges panaszaik mellett javas-
lataikat, ötleteiket arra nézve, hogyan és miként legyen
még inkább élvezhetõ a fürdõhely a közelrõl és messzi
tájról odasereglõ vendégek számára.

A fent említett remény nem bizonyult hiábavalónak,
Sólymos Szilveszter bencés atya jóvoltából 2003-ban si-
került fellelni a fontos forrást, amelynek jelentõségét
kellõen példázza, hogy a Füreddel foglalkozó írások úgy
is rendre használták azt, hogy csupán a korábbi közlések

révén volt módjuk – természetesen részlegesen – ismerni
a tartalmát. A panaszkönyv szerencsére éppen ott lap-
pangott, ahol a leginkább esély volt arra, hogy megma-
radjon: a Pannonhalmi Bencés Fõapátság Levéltárában.
Tekintettel a fentiekre, aligha meglepõ, hogy jószerével
rögtön az elõkerülése után megszületett a szándék arra
nézve, hogy a fontos történeti dokumentum könyv alak-
ban jusson el az érdeklõdõkhöz, kritikai kiadásban, hoz-
záértõ történész gondozásában. A megvalósítás Hudi Jó-
zsefre, a reformkori Füred tapasztalt kutatójára várt, az
„eredményt” pedig e sorok írója mutatta be a fent jelzett
idõpontban és helyen.

Hudi József mint a panaszkönyv sajtó alá rendezõje
maradéktalanul tett eleget annak, ami elvárható az ilyen
típusú forrás kiadásánál, sõt, „túl is teljesítette” az elvá-
rásokat. A kötet bevezetõjébõl megismeri az olvasó a
forrás keletkezését, annak hányatott történetét. Termé-
szetesen a forrásközlés elveit is bemutatja a dokumen-
tum közreadója, és a közlés során felmerülõ nehézségek-
kel is szembesülhet az olvasó szemléletes példák segítsé-
gével. Hudi azonban ezenkívül egy füredi historiográfiát
is az olvasók elé tár, áttekintve a füredi fürdõrõl született
történeti mûveket, ez pedig hiánypótló munkának nevez-
hetõ. Ezt követõen a teljes egészében közreadott panasz-
könyv tartalmát lapozhatja végig az olvasó. Az abban
szereplõ nevek, fogalmak, idegen szavak megértését,
megismerését gazdag jegyzetanyag segíti. Ez mutatja
leginkább azt a nagy munkát, amit a levéltáros elvégzett:
a panaszkönyvben szereplõ nevek töredékérõl bárki tud-
ná, ki is tisztelte meg a jegyzõkönyvet bejegyzésével, de
a többség esetében a korszak elmélyült ismerete nélkül
mindez nem volna lehetséges. A jegyzetek révén azon-
ban a nevek mögött rejtezõ személyiségek visszakapják
identitásukat, a puszta nevek helyett hús-vér emberek
egykor papírra rótt gondolatit olvashatjuk.

A panaszok sokfélék voltak: ma is ismerõsnek hat a
drágasággal, kényelmetlenséggel, zajjal kapcsolatos elé-
gedetlenség, de van, akit a kéjnõk vagy koldusok jelenlé-
te zavart, mások a fürdõi zene ügyében fejezték ki elége-
detlenségüket. A puszta kuriozitáson túl persze korjelzõ
is a panaszkönyv, kiválóan tükrözi a feudális maradvá-
nyok korabeli társadalmat terhelõ gátjait. Így akadt
olyan, aki – neve nélkül ugyan –, de a zsidóság jelenlétét
tartotta tûrhetetlennek… Elõfordultak azonban kifejezet-
ten építõ jellegû észrevételek is: volt, aki nõi énekkart,
mások egy rossz idõ esetén használható társalkodó helyi-
séget láttak volna szívesen (utóbbi, több évtizedes késés-
sel meg is valósult: ez volt a Gyógyterem/Kurszalon). A
kötet végül egy kis összeállítással zárul: Hudi József né-
hány hírlapi és levéltári forrást válogatott össze, amelyek
elolvasása remek háttérként szolgál a füredi fürdõélet
mindennapjainak megértéséhez, megismeréséhez.

Végezetül szót kell ejteni az igényes kivitelrõl is:
szépen tervezett, kemény, színes címlap burkolja az igé-
nyes tartalmat, amelyet kiválóan tesz teljessé a gondos
képválogatás. Az illusztrációk nem pusztán díszítõele-
mek, hanem jelentõs tartalmak hordozói, éppúgy infor-
mációt nyújtanak az olvasónak, mint az írott források.
Összességében elmondható, hogy a reformkori füredi
fürdõélet egyik legsajátosabb karakterû, egyedi forrása
vált mindenki számára elérhetõvé. Olyan kiadásban,
amely a mögötte meghúzódó aprólékos munka révén
maximálisan megfelel a kritikai forráskiadás szabályai-
nak, mindazonáltal pedig szórakoztató olvasmány.

Katona Csaba
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M. MESTER KATALIN:

Somlóország II. Istenadta szép vidék
Öt évvel ezelõtt, amikor a Devecserben élõ tanárnõ,

M. Mester Katalin a kezünkbe adta a Somlóország – Is-
tenadta szép vidék „szép, zöld” könyvét, akkor azt hit-
tük, nem lesz már ereje folytatni a szinte kifogyhatatlan
ismereteket rejtõ Somló-hegy bemutatását. Örömmel la-
poztunk bele a 2015-ben megjelent Somlóország II.,
most barna borítású, közel 450 oldalas könyvbe. A szer-
zõ-összeállító sokoldalúságát bizonyítja, hogy a borítón
M. Mester Katalin Somlót ábrázoló festménye látható.

A könyv ajánlását ismét a hegy mellõl elszármazó
Ágh István költõ, A Nemzet Mûvésze és Tornai Tamás, a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa akkori elnöke fogal-
mazta meg. Ezt a könyvet a Somló környéki polgármes-
terek „nyilatkozatai” indítják, amelyekben röviden leír-
ják: nekik és a településeik lakóinak mit is jelent a Som-
ló. Izgalmas visszapillantásnak tekinthetjük, hogy a
Somlóról idézeteket olvashatunk Szeghalmy Gyula
1937-ben a dunántúli vármegyékrõl megjelentetett
könyvébõl. A Somló elhelyezkedésének részletezésén
túl 23 Somló körüli település rövid ismertetõjét is kapjuk
azok személyi adataival, akik a könyv elkészítését elõ-
mozdították.

A Szentmártoni Darnay Kálmán által lejegyzett Ar-
cheológiai közlemények a Somló környéki ásatásokról
fejezetben megfejtésre kerül a magyar földön lelt legré-
gibb szobormûvek egyike, a szõlõforgatáskor talált víz-
hordó leány bronzszobrocskájának története. Érdekes
történetekkel találkozunk, amikor elolvassuk A sümegi
Ramasetterek és a Somló (Márai Sándor), a Pápa és a
Somló (Hamvas Béla és dr. Hermann István könyvtár-
igazgató) és A Somló Vid életében (Péntek Zsófia adatai
alapján) írásokat. A Somló földtörténeti és vízföldtani
vázlatát dr. Papp Zoltán okleveles bányamérnök-hidro-
geológus adja, míg A Szent Lázár Lovagrend a Somlón
történetét dr. Kosza Ida és a szerzõ jegyezte le.

A maga nemében ritkaságszámba megy a Somló és
környéke harangjai fejezet. A 23 templom tornyában és
4 kápolnájában lévõ harangokat, azok méreteit, több
esetben zenei hangját és a katolikus templomoknál –
ahol ezek elérhetõek voltak – a harangok feliratait, fény-
képeit is közlik településenként Somlóvásárhelytõl a
devecseri Ökumenikus-kápolnáig. Az író-szerkesztõnek
Miklós Márton és Major László segített a fejezet tartal-
mas összeállításában.

Nemcsak a tüskeváriaknak jelenthet ismeretbõvítést
a Bepillantás Házy Alajos plébános feljegyzéseibe, ame-
lyet 1863 februárjától 1879 májusáig vezetett. Többször
találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy a somlai a nászéj-
szakák bora. Ennek és a gyógybor történetét fogalmazza
meg Csoma Zsigmond. A Somlói emberek fejezetben
múltidézõben (Varga) Gyula bácsinál, Kozarits Zoltán
író, költõnél, Papp Mihálynál, a volt „toronyõr”-nél és
Kovács Norbert néptáncos, koreográfusnál járt jegyzet-
tömbjével M. Mester Katalin.

A Somló mai arca fejezetben részletes elemzést ka-
punk a hegy birtokszerkezetének és telepített szõlõfajtái-
nak változásáról napjainkig, a megújuló Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa mûködésérõl, a Nagy-Somlói Borvi-
dék Hegyközsége rendtartásáról, a Somlóért Nonprofit
Kft. munkájáról, a Gemara (Gerence–Marcal–Rába és
Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület) vidékfej-
lesztési stratégiájáról és a Somló és Környéke Borút
Egyesületrõl. A könyv közli a somlói taposókút felújítási
tervezetét. A szerkesztõ bemutatja a kiscsõszi Az Élõ
Forrás Hagyományõrzõ Egyesületet, a „Csillagot iszom

a borral” – Ki tud többet a szülõföldrõl? vetélkedõ kér-
déseit, melyet Nagy András, Nagy László költõ fia állí-
tott össze.

A Keresztmetszet fejezetben szõlõs- és boros gazdá-
kat, valamint pincészeteket közel 200 oldalon mutat be
fényképekkel a szerzõ. Nem „válogatta” a gazdákat,
csak azokkal beszélgetett, akik erre nyitottnak mutatkoz-
tak. A családi birtokosok ajánlották barátaikat és ismerõ-
seiket a bemutatásra. A nagyobb pincészeteket, gazdasá-
gokat nem lehetett kihagyni ebbõl a könyvbõl sem, mert
õk változtak a legtöbbet az elmúlt közel öt évben. Így ke-
rült bemutatásra 60 gazdaság és 5 vendéglátással foglal-
kozó somlói egység. A fotóarchívumon túl 37, a somlais
palackokon található borcímke fényképét és leírását köz-
li M. Mester Katalin. (A szerzõ kiadása, Veszprém,
2015)

Bándi László

Tanúságtétel és példázat
Miért írnak az emberek emlékiratot és naplót? S mi-

ért akarnak mindenáron a nyilvánosság elé lépni? – to-
lultak fel bennem a kérdések, amikor olvasni kezdtem a
Bakonyszentlászlón élõ, 91 éves Somfai László Egy
cserkész élete I. 1925–1984 címû kötetét. Nekem Márai
Sándor intelme a mérvadó: „Az önéletrajz csak akkor jo-
gosult, ha az író a személyes létezést az univerzális léte-
zés szerves kiegészítõ mikrokozmoszának érzi. Tehát nem
arról ad hírt, ami vele és körülötte történt, hanem azt
rögzíti, hogyan történt meg a világ benne.”

Somfai László memoárja megfelel ennek a kritéri-
umnak, az élet célja ugyanis önmagunk megismerése.
„Magántörténelme” lineárisan halad elõre a megörökí-
tett évtizedekben. A könyv egyik legfõbb erénye, hogy
bemutatja azt a nem éppen szokványos folyamatot (a
mostani ifjúságnak tanulságul szolgálhat), ahogy egy
pesti születésû, munkáscsaládban nevelkedõ fiatalember
meghódítja a vidéket, ráadásul az ország talán legvadre-
gényesebb táját, amely aztán nem ereszti el többé, fogva
tartja. Somfai László sorsában nincsenek bulváros, rend-
kívüli epizódok, élete átlagosnak mondható, ám a tizen-
évesen elsajátított „kiscserkészi” lendület és elhivatott-
ság mindvégig meghatározza jellemét és tevékenységét.
„Azt lehet mondani, hogy életemet teljesen a jobb elérése
érdekében töltöttem el. Pihenni különösebben nem kí-
vántam, ezért szabadságot sem vettem ki sohasem. Igye-
keztem egészséges életmódot folytatni, betegállomány-
ban nem voltam soha. Nem vágytam balatoni villára,
csak azt kívántam, hogy gyermekeim tisztességgel indul-
janak el az életbe” – írja vallomásában.

A kötet a túlságosan részletezõ családi alapkrónika
után válik igazán gördülékennyé; a jávorpálos bajuszú
és karakterû, vállalkozó kedvû, a váratlan feladatoktól
vissza nem riadó fiatalember elmerül az élet sûrûjében.
A memoárban politikamentesen megelevenednek a föld-
reform évei: Veszprém megyei falvakban szervezi a
földmûves-szövetkezeteket. Plasztikusan ábrázolja ezt
az idõszakot, miközben ésszerûen mérlegelve látleletet
ad a korról és alázatosan, becsülettel végzett munkájáról.
Amikor rákényszerül, élelmes és invenciózus vállalko-
zó. 1947-ben letelepedik és megházasodik Bakony-
szentlászlón. Három gyermeket nevelnek. Sorjáznak a
feladatok: szövetkezeti ügyvezetõ, vándorkönyvelõ
öt-hat szövetkezetben, majd felkérésre revizor. Sikkasz-
tásokat, leltárhiányokat leplez le. Erdei Ferenc és Veres
Péter szellemében dolgozik – a népért. Márai írja a Nap-
lójában: „Csak egy feladatom lehet: a minõségi munka.
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De ez a munka csak világnézeti kompromisszum nélkül
lehet minõségi értékû.” Somfai László erre nagyon
ügyel, egészen 1984-ig, amikor is nyugdíjba megy. Õ
már a keserûen „legendás” ötvenes években európai em-
ber volt. Kapja is a pofonokat rendesen; nyílt, újat akaró
hajlama féltékenységet gerjeszt. Intrikák örvényébe ke-
rül. Eljött a termelõszövetkezetek ideje. Sértõdöttséggel,
piti érdekekkel, pártfunkcionáriusok hiúságával és ho-
mályos manipulációival szembesül.

„A legnehezebb helyzetekben is kész volt a végsõkig
kitartani értékei és hitvallása mellett. Bátor elképzelései,
merész vállalkozásai vezették elõre az úton, s jutott odá-
ig, hogy mögé álltak az emberek, támogatták az úton,
ami persze sohasem volt egyszerû, nem volt nehézségek-
tõl mentes. De sohasem adta fel, küzdött, ha kellett ér-
velt, s ezekben mindig volt olyan, amit érdemes volt meg-
fontolni, számba venni. Így is történt, ez hozta meg a
méltó sikereket” – jellemzi menye, Somfai Sándorné
Volf Edit.

Az Egy cserkész élete – írásos és képes dokumentu-
maival – több mint egy önéletrajz prezentálása. Tanúság-
tétel és példázat a tisztaságról, egy jobblétért ringbe szál-
ló és közösségért élõ ember lelki és testi erkölcsiségérõl,
megingathatatlanságáról. Nem partikuláris mû, a szerzõ
a „benne megtörtént világot” idézi meg az újabb és újabb
nemzedékeknek, ezért széles körben ajánlott olvasmány.

(Magánkiadás, Bakonyszentlászló, 2015)
Kellei György

Makó sportja képekben
a kezdetektõl napjainkig

Hazánk sporttörténete tele van kiemelkedõ eredmé-
nyekkel. A sikeres sportolók azonban egy-egy sportklub
magas színvonalú munkájának köszönhetõen érhetnek el
nagy sikereket. A dél-alföldi kisváros, Makó sporttörté-
nelme is büszkélkedhet szép eredményekkel. Ezeket
gyûjtötték össze a Makó sportja képekben a kezdetektõl
napjainkig címû könyv szerzõi.

Ahogy azt a cím is jelzi, nem hagyományos történeti
munkáról van szó. A város sporttörténetét sportágan-
ként, képekben ismerhetik meg az érdeklõdõk.

A szerkesztõbizottság Halász Tamás vezetésével a
teljességre törekedett: több mint 100 év képei láthatóak,
28 sportágból, közel 400 oldalon, 700 képpel. A könyv

anyagának alapját a Makói Sportmúzeum gyûjteménye
biztosította, de adtak hozzá képeket volt sportolók, veze-
tõk, szurkolók is.

A könyv szerkezete sportágak szerint épül fel. Min-
den fejezet elején az adott sportág rövid története olvas-
ható, természetesen makói vonatkozásban. Megtalálható
a képek között például Erdei János olimpiai ötödik he-
lyezett ökölvívó portréja (jelenleg a makói városi sport-
csarnok viseli a nevét), de megtekinthetõ a másodosz-
tályban 2009-ben bronzérmet szerzõ, a Ferencvárost ha-
zai pályán 2–1-re legyõzõ labdarúgócsapat csoportképe
is.

A végtelenségig lehetne sorolni azt a sok sportsikert,
amelyet Makó városának atlétái, ökölvívói, sakkozói,
kézilabdázói és labdarúgói elértek mind hazai, mind
nemzetközi szinten. A kötet legfontosabb célja ezeknek
a sportsikereknek a megõrzése és átadása volt az örökké-
valóságnak.

Az elõszót Dr. Keczer Tamás, az Országos Sporthi-
vatal nyugalmazott államtitkár-helyettese írta. Kiemelte,
hogy a sportnak fontos szerepe van a példaképválasztás-
ban, ugyanakkor a kultúra szerves része és természetesen
segíti az egészség megõrzését is. Egy Makó méretû vá-
rosban pedig erõsíti a lokálpatriotizmust.

A fõszerkesztõ, Halász Tamás kitûnõ munkát végzett
a képek digitalizálása és szerkesztése során. A grafikai
munka végeredménye miatt Kardos Tibor érdemel dicsé-
retet. Azonban ez a sok munka mind elveszett volna, ha
nincs egy önzetlen támogató, aki a saját erõforrásaiból
ajánlott fel a köz javára. Ménesi Gábor – korábbi labda-
rúgókapus, közel két évtizede a makói labdarúgás fõ tá-
mogatója és vezetõje – vállalta a könyv kiadását. Manap-
ság talán meglepõ lehet, hogy mindezt úgy tette, hogy
egyetlen forint hasznot sem hajt számára a könyv kiadá-
sa, hiszen az album pontosan a nyomdai elõállítás költsé-
gén volt elõrendelhetõ.

A kötet bemutatására 2016. május 7-én, Makó város
születésnapján került sor a Korona Szálló zsúfolásig telt
dísztermében, közel kétszáz érdeklõdõ elõtt.

A szerkesztõbizottság tagjai: Forgó Géza, Kovács
Sándor, Márton Imre, Ménesi Gábor, Molnár László és
Zeitler Ádám.

(Fõszerk.: Halász Tamás. Centon Kft.–Ménesi Gá-
bor, Makó, 2016. 396 p.)

Zeitler Ádám
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