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 MAGYAROK SZOVJET  
 MUNKATÁBOROKBAN  

Az Érdről és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére rendezett tudományos előadóü-
lést a Magyar Földrajzi Múzeum Szaba-
dulás nélkül címmel. Lendvai Timár Edit 
tervezésében nyílt meg erről a témáról 2015. 
október 21-én egy időszaki tárlat a múze-
um egyik kisebb kiállító termében. Az or-
szágosan is kirívó számú, kb. 3000–3500 fő 
elhurcolt miatt különösen indokolt volt a 
tárlatot Érden megrendezni.  A kiállítást 
nagy sikerére tekintettel állandósították. 
2016-ban pedig megjelent egy kétkötetes, 
tartalmában és küllemében is országos 
színvonalú könyv a munkatársnő szerkesz-
tésében, amelyet március 7-én mutattak 
be a múzeumban. Az első kötetben jeles 
szakemberek tanulmányai, a másodikban 
pedig a túlélő elhurcoltak, illetve hozzátar-
tozóik személyes visszaemlékezései kaptak 
helyet.

Történelmi összefüggésekben többen kü-
lönböző oldalakról közelítettek a tragikus 
történelmi eseményekhez. Kiemelkedik a 
tanulmányok közül dr. Bognár Zalán tör-
ténész, egyetemi docens bevezető dolgozata 

„Málenkij robotra” hurcolás a Kárpát-me-
dencében címmel. Dr. Kubassek János 
múzeumigazgató családi vonatkozásokat 
is tartalmazó, eredeti megközelítésű tanul-
mányt írt Irányított emlékezet – kényszerí-
tett feledés címmel. Dr. Stencinger Norbert 
az első és a második világháború hadifo-
golyügyét hasonlította össze. Pergel Antal 
Érd második világháborús katonai esemé-
nyeinek bemutatásával járult hozzá a téma 
megértéséhez. Lehoczki Zsuzsanna, múze-
umunk doktorandusz történésze az egyházi 

forrásokat vette górcső alá. Lendvai Timár 
Edit munkatársunk az alkalmazott művé-
szet oldaláról is megvizsgálta a kérdést. 

Többen rávilágítottak azon okokra, ame-
lyekkel az elhurcolás magyarázható, bár er-
kölcsileg és jogilag ezek teljesen elfogadha-
tatlanok: Budapest ostromának elhúzódása 
miatt a védősereg és hadifogolylétszám 
felnagyítása Malinovszkij marsall részé-
ről, oroszországi munkaerőhiány pótlása, 
élő erővel való kárpótlás, büntető szándék, 
nyilas gyanú, túlkapás stb. Bemutatták az 
orosz lágerek rendszerét és a magyar ál-
dozatok elhurcolásának útvonalát Baján, 
Temesváron át az oroszországi táborokig. 
Utal a kötet az oda vezető út során különbö-
ző betegségekben, pl. tífuszban elhunytak 
nagy számára is. Bemutatták a táborok sa-
nyarú életkörülményeit. A visszaemlékezők 
leírásaiból kitűnik, hogy mínusz 30–40 fo-
kos hidegben kellett dolgozzanak, fűtetlen 
barakkokban aludniuk, jóformán csak üres 
vagy káposztával, lucernával, csalánnal, 
borsóval ízesített levest, esetleg herepörköl-
tet fogyasztva kellett túlélniük a több éves 
fogságot. Sokan súlyos betegen tértek haza 
és nem sokkal később itthon hunytak el.

Helyi vonatkozásban a témában már ko-
rábban úttörő kutatásokat végző Dudás 
László történelemtanár Bumáska helyett 
málenkij robot címmel taglalta az érdi el-
hurcolás problematikáját. Lendvai Timár 
Edit a múzeumalapító Balázs Dénes szum-
gaiti fogságának eddig rejtőzködő doku-
mentumait dolgozta fel. Paulovits Istvánné 
könyvtáros a helyi Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár egyik forrásértékű dokumentu-
mát, Soproni Rezső visszaemlékezését mu-
tatta be. Kovács Sándor múzeumi könyv-
táros helytörténeti cikke bemutatta azokat 
az emlékműveket, amelyek helyben vagy 
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távolabb az érdi áldozatokra emlékeztetnek. 
Jellemző, hogy a legelsőket – még az 1990-
es rendszerváltozás előtt – az egyházak 
állították, a hivatalos önkormányzati vagy 
egyéni emlékművek csak később jöhettek 
létre. A fogságba kerültek neveit a kötet-
ben és a kiállításon teljességre törekvően, 
de nem teljes mértékben sikerült felsorolni 
(400 főt). Távolabbi helyekről, így Cegléd-
ről dr. Jójárt György, Tápiószentmártonról 
dr. Dusek László, Tárnokról dr. Muskovits 
Andrea tanulmányai elevenítették fel az 
ottani eseményeket. Ezzel a kötet országos 
horizontot kapva kilépett Érd régiójából.

A két kötet gazdag tartalma és illusztrá-
ciós anyaga, igényes tipográfiája, személy-
névmutatója és helységnévmutatója révén 
is méltán állítható a témában megjelent leg-
színvonalasabb könyvek sorába. Megjelené-
sét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
maximális anyagi és erkölcsi támogatása 
tette lehetővé. 

(Szabadulás nélkül. Érd és környéke 
lakosai a Szovjetunió munkatáboraiban 
1945–1954. I–II. Szerk.: Lendvai Timár Edit. 
Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2016. 319 és 
487 oldal + 10 oldal melléklet)

Kovács Sándor

 A JÁSZKUNSÁG   
 ÉS A NAGY HÁBORÚ   

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudo-
mányos Egyesület és a Túrkevei Kulturá-
lis Egyesület kiadásában napvilágot látott 
gyűjteményes kötet 14 szerző 22 írását adja 
közre. Komoly szerkesztői teljesítményről 
tanúskodik ez a terjedelmes könyv, ugyan-
is Örsi Juliannának sikerült megnyernie a 
helyi, megyei értelmiségieket a meglehe-
tősen sokrétű kutatások végzésére, és az 
eredmények publikálására. Amint a szer-
kesztői zárszóban említi, „A szerzők között 
vannak történészek, társadalomkutatók, 
néprajzkutatók, levéltárosok, muzeológusok, 
helytörténet-kutatók, tanárok, könyvtáro-

sok. Írásaikban közös az, hogy valameny-
nyien megyei vagy helyi dokumentumok 
kutatására, feldolgozására vállalkoztak. 
Ebből következik, hogy a mélyfúrásnak is 
tekinthető kutatás eredményei is elsősorban 
a hátország, Jász-Nagykun-Szolnok megye 
körképét rajzolják meg. A könyv tehát nem 
hadtörténeti, nem politikatörténeti, nem 
eseménytörténeti mű, hanem olyan társa-
dalomtörténeti összeállítás, amely az itt élők 
gondolkodásmódját, mindennapi életét mu-
tatja be, legyen annak szereplője a fronton 
harcoló katona, a fogságban szenvedő hadi-
fogoly vagy éppen az itthon aggódó édesanya, 
a mindennapi gondokkal küzdő család, vagy 
a művészeszközöket alkalmazó alkotó.” 

A kötet bevezetőjében Bagi Gábor tör-
ténész ad tömör áttekintést az első világ-
háborúról, mintegy történelmi háttérként, 
viszonyítási alapként a könyv fejezeteinek 
írásaihoz. A szerkesztő öt fejezetbe sorolta 
a rendelkezésre álló írásműveket. Elsőként 
Tanulmányok az első világháborúról cím 
alatt hat cikket olvashatunk, amelyek kö-
zött a jászsági és karcagi katonák szerepét 
ismerhetjük meg az osztrák–magyar had-
seregben Besenyi Vendel és Pintér Zoltán 
írásaiból. Újszerű kutatási eredményt kép-
visel Bojtos Gábor feldolgozása az erdélyi 
menekültek elhelyezésének és ellátásának 
gondjairól, megyei feladatairól, amely téma 
eddig kevésbé került a vizsgálatok előte-
rébe. A katonalevelek alapján pedig Örsi 
Julianna foglalkozik a frontokon harcoló 
katonák és a hátországban élő családjuk 
közötti kapcsolattartás részleteivel. A má-
sodik fejezet a hadifogságba esett kunsági-
akról szól. Néhány értelmiségi naplójának 
ismertetése arról vall, hogy a nehéz hely-
zetben lévőknek a gondolkodásmódja, túl-
élési stratégiája mennyire más volt, mint a 
parasztembereknek. A feljegyzések arról 
is tanúskodnak, hogy a fogságba kerültek 
életkörülményei jócskán eltértek egymás-
tól, az értelmiségiek támaszkodhattak sa-
ját tudásukra, megszerzett ismereteikre, 
amint az Örsi Julianna és Bojtos Gábor 
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tanulmányaiból kitűnik. A harmadik fe-
jezet a háború áldozatainak állít emléket. 
Besenyi Vendel a jászberényi, Elek György 
a karcagi áldozatokról emlékezik meg. A 
következő fejezet olyan helyi vonatkozású, 
nyomtatásban fennmaradt irodalmi feldol-
gozásokat közöl, amelyeket a háborúban 
résztvevő katonák írtak vagy mondtak el. 
Ezek versek, visszaemlékezések, regénybe 
épített történetek formájában maradtak 
fenn. Az ötödik fejezet az emlékezés kü-
lönböző módját tárja elénk. Bojtos Gábor 
a megye világháborús emlékeit és a hősi 
sírokat veszi számba a tárgyi dokumentu-
mok és levéltári források alapján. A cen-
tenárium alkalmából rendezett múzeumi 
emlékkiállítások közül a Damjanich János 
Múzeum iskolai utazó kiállításáról és a túr-
kevei Finta Múzeum kiállításáról kapunk 
ismertetést, majd ezt követően három helyi 
vonatkozású könyv ismertetése ad képet a 
megye lakosságának kegyeletápolásáról. A 
kötetet a Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, 
Kunmadaras és Túrkeve első világháborús 
hősi halottainak névsorából összeállított 
Adattár zárja, amely a sűrűn sorakozó ne-
vekből nyolc teljes oldalt tesz ki.

Végezetül ismét a szerkesztőt, Örsi Ju-
liannát idézem, akivel teljes mértékben 
egyetérthetünk: „Mivel a szereplők, sőt az 
emlékállítók nemzedéke már nem él kö-
zöttünk, így napjainkban a kutatókra, a 
muzeológusokra, a művészekre, a tanárokra, 
egyszóval az értelmiségre hárul az a feladat, 
hogy a mai kor emberének, az ifjúságnak a 
történelmi tudatában is helyt kapjanak a 
Nagy Háború hősei, áldozatai, ezzel is gaz-
dagítva szülőföldjük szellemi értékeit. Így 
válik a magyar történelem személyes, egyéni 
történelemmé is.”

(Helytállás a hazáért, a családért. Jász-
kunsági emlékek az első világháborúról. 
Szerk.: Örsi Julianna. Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Tudományos Egyesület–Túrke-
vei Kulturális Egyesület, Szolnok–Túrkeve, 
2017. 328 oldal)

Selmeczi Kovács Attila

 SZŰCS BÉLA    
 VISSZAEMLÉKEZÉSEI  
 HADIFOGSÁGÁRA   

Találóbb címet – Egyedüli reményem – vá-
lasztani nem is lehetett volna. Hiszen Kál-
mán Farkas (1839–1906), Pápán teológiát 
végzett zeneszerző dallama egyik legcsodá-
latosabb református énekünk (276. sz.)! Szö-
vegét pedig ugyancsak híres személyiség 
írta: Fejes István (1838–1913), aki 1856–1868 
között szülőfalum, Lak tanítója volt, majd 
egyre fontosabb egyházkerületi tisztségek-
re választották. Előbb esperes, majd tanács-
bíró, végül Sátoraljaújhelyen haláláig püs-
pök (1913-ig).

Szűcs Ilona nagyon szeretett édesapjának, 
Szűcs Bélának (1922–2015) állított méltó 
emléket. Le kell írnom, mert büszkeséggel 
tölt el, hogy Szűcs Ilona édesanyja – hegy-
megi lány volt: Baranyai Ilona, Baranyai 
Imre lánya – nagymamám, Baranyai Zsófia 
(1890–1958) legkedvesebb testvére.

Nagyapám, Perényi István (1888–1965) 
Lak községben élt, a Hegymeg és Dámák 
közötti réten még az 1950-es években is 
kaszálta a nagymamám örökségebeli jó 
illatú füvet. Nagy élmény volt a szekérre 
magasan rakott széna tetején ülni! Hát még 
a csűrben, déli pihenőben a rongyszőttes 
szőnyegen szundítani! S hallgatni Ameri-
kát és Türkméniát megjárt nagyapám szí-
nes történeteit. (4 évet az USA-ban, 2 évet 
Türkméniában töltött. Hodzsendben hadi-
fogolyként. 1914. december. 31-én fogták el.)

Szűcs Ilona, aki több országos költői ver-
senyt nyert, több kötete jelent meg, a Kos-
suth Rádióban is szerepelt; könyvében rö-
vid bevezető után átadja a szót édesapjának: 
Szűcs Bélának, aki 81 évesen, igen friss me-
móriával írta le katonai és hadifogolyem-
lékeit. Lebilincselő olvasmány, amit szinte 
lehetetlen volt letenni!

Minden sorából kitetszik, hogy a legne-
hezebb éveit, küzdelmeit csak azért tudta 
jól elviselni, mert hitt Istenben és bízott, re-
ménykedett a hazatérésben.
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Átérezte fogolytársai sorsát, mindig meg-
emlékezett az időközben elhunytakról. Em-
beri nagyságára jellemző, hogy állandóan 
segített a nála elesettebbeken, a gyengébbe-
ken.

A legnagyobb fájdalmuk nem is annyira 
az embertelenül nehéz munka volt, hanem 
az állandó éhségérzet gyötrelme: mindig 
éhesek voltak! Ahogy találóan megfogal-
mazta: „Az egész hadifogság nem is lett 
volna olyan kibírhatatlan, ha nem vagyunk 
olyan éhesek.”

Egy jellemző eset: már házakhoz voltak 
„kiadva” dolgozni, amikor a gazdasszony a 
kecskének céklát hozott ennivalóként. Ők 
alig várták, hogy elmenjen, azonnal beke-
belezték a kecske elől. Még különlegesebb, s 
az éhes ember lelkiállapotát jól érzékelteti: 
esti félhomályban, „hazafelé” menet a föl-
dön heverő fagyott lóürüléket krumplinak 
nézték, mindkét nadrágszárukat megtöl-
tötték vele, ami aztán felmelegedve nagy 
csalódást okozott.

Szűcs Béla hazaérkezése után a Diós-
győri Gépgyárban dolgozott. Munkáját el-
ismerték. A hadifogoly éveiről igen keveset 
beszélt, bár maradandó nyomait magán vi-
selte, de lelkét nem törte meg.

Emlékét leginkább szűkebb családja – 3 
gyermeke, 6 unokája és 9 dédunokája – őrzi. 
Példa lehet mindannyiunk számára, mert 
a legnehezebb megpróbáltatások között is 
ember tudott maradni.

(Szűcs Ilona: Egyedüli reményem. Édes-
apám hadifogságának története. [Kovács 
G.-né], [Miskolc], 2017. 120 oldal)

Varga Gábor

 GYÓNI GÉZA VÁLOGATOTT  
 ÍRÁSAI A BÁCSKAI HÍRLAP  
 1913-AS ÉVFOLYAMÁBÓL  

 
Az I. világháború centenáriumi eseményei 
gyakorlatilag a feledés homályából hozták 
vissza a hazai köztudatba Gyóni (Áchim) 
Géza (1884–1917) alakját és költészetét. Bár 

hosszú évtizedek óta nem oktatják, beiga-
zolódott, hogy Gyóni változatlanul a Nagy 
Háború hősi halott és hadifogságba esett 
magyar katonáinak reprezentánsa, akinek 
munkássága elválaszthatatlan része a világ-
égés krónikájának. Halálának 100. évfordu-
lója évében 5 emlékező, tisztelgő kiadvány 
jelent meg. Az érintett könyvműhelyek 
közül a szabadkai Életjel Kiadó volt a leg- 
gyorsabb, Gyóni kötetbe foglalt szabadkai 
prózai írásainak 2016. decemberi kiadásá-
val mindenki mást megelőztek. Így volt ez 
Gyóni halálakor is, a szabadkai kegyeleti 
gesztusok számos méltó színvonalú emlé-
kező írást, nekrológot, verset eredményez-
tek, majd 1917 novemberében itt állították 
az első Gyóni Géza-emléktáblát is. 

A költő 1913 februárjában Nádassy József 
(1874–1925) színigazgató ajánlásával került 
a Bácskai Hírlaphoz. Sopronból jött, ahol 
a Cézár, én nem megyek című verse miatt 
az ügyészség látókörébe került, és újságírói 
tevékenysége ellehetetlenült. Szabadkán 
megélhetés, nyugalom és rengeteg munka 
várta. Szűkre szabott életéből másfél évet 
töltött itt, de oázis volt számára ez az idő-
szak. Gyorsan beilleszkedett, barátokra ta-
lált. Gyónit szerették Szabadkán. Tanúsítja 
ezt Braun Henrik (1869–1918), Katona Béla 
(1891–1948), Fenyves Ferenc (1885–1935) és 
Ambrus Balázs (1887–1941) számos vissza-
emlékezése. Utóbbi, Szabadka orvosa írta 
a legszebb nekrológot, és még verssel is 
tisztelgett Gyóni emlékének. A költemény 
szerepelt az 1917. november 29-i emléktáb-
la-avató műsorában is. A mementó Gyóni 
egykori lakóhelyén, a Virág utca 7. szám 
alatti lakóház homlokzatára került. Innen 
hirdette a költő mártíromságát és halha-
tatlanságát egészen addig, amíg lehetett, 
konkrétan 1920 májusának végéig, amikor 
szerb soviniszta tüntetők leverték a falról. 
Később, a II. világháborúban maga az épü-
let is megsemmisült.

Gyóni kifejezetten jó kapcsolatot alakí-
tott ki és ápolt a szabadkai színház művé-
szeivel. Nádassy direktort és családját már 
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Sopronban is jól ismerte. Káldor Dezső 
(1884–?) egy interjúban nyilatkozta róla: 

„Gyóni Géza a színészekről mindig csak jó 
kritikát írt, még a leggyengébbekről is. »Nem 
lehet az a színész olyan rossz, hogy én meg 
ne dicsérjem« – szokta volt mondogatni.”  
Thuróczy Gyula (1885–1959) és Komlós Vil-
mos (1893–1959) pedig hosszabb-rövidebb 
írásaikban emlékeztek meg az egykori bo-
hém barátról, míg Verő Janka (?–?) színész-
nő egyenesen a költő iránt érzett eltitkolt 
szerelmi érzéseit és halála miatti fájdalmát 
adta a világ tudtára. 

Gyóni szabadkai tevékenységének érté-
kelését, egyáltalán megismerését sajátos 
probléma nehezíti. Gyóni (Szolár) Ferenc 
(1882-1963), a költő sógora és irodalmi ha-
gyatékának gondozója a következőt írta 
erről 1943-ban: „Mikor évekkel ezelőtt a 
Magyar Nemzeti Múzeum hírlaptárában 
a szabadkai korhoz értem, megdöbbenés-
sel voltam kénytelen megállapítani, hogy a 
Bácskai Hírlap, az az újság, amelynek Gyó-
ni Géza segédszerkesztője volt, Budapesten 
nincs meg; a szabadkai nyomda nem küldte 
be a köteles példányokat.”

Ezért nagy jelentőségű, hogy 1985-ben 
Dér Zoltán (1928–2007) a szegedi Somogyi 
Károly Könyvtárban összeállította a Bács-
kai Hírlapban megjelent Gyóni-újságcik-
kek listáját, majd a következő évben sike-
rült begépeltetni is az írásokat. A végleges 
szerkesztés viszont a délszláv háborúk és 
a szerkesztő betegsége, majd halála miatt 
meghiúsult. A feledésbe merült, több évti-
zedes gépelt anyag szerencsére egy költöz-
ködésnél újból előkerült, és a tragikus sorsú 
Gyóni Géza halálának centenáriuma aktu-
álissá tette kötetté formálását. 

A válogatás Gyóni újságcikkeiből közel 
száznegyvenet tartalmaz. Első írása 1913. 

február 11-én került a szabadkai olvasókö-
zönséghez, míg az év utolsó cikk december 
30-án született. Az írásokból meggyőződ-
hetünk, hogy Gyónit 1912-ben megalapo-
zottan választották a Vidéki Hírlapírók 
Országos Szövetsége igazgatóságának tag-
jává, továbbá színikritikusi tevékenysége 
is joggal szerepel a lexikonokban. Széles 
körű témaválasztás, a közérdek felisme-
rése és bátor hangú képviselete, a kényes 
témák (pl. antiszemitizmus) magabiztos 
kezelése, az újságírói eszköztár változatos 
alkalmazása jellemzi munkáit, igazolva, 
hogy tisztán látta kora Magyarországának 
aktuális társadalmi problémáit, és azokra 
modern válaszokat adott. Gyóni újságírói 
kvalitásainak megismerésén túl betekintést 
nyerünk az I. világháború előtti Szabadka 
utolsó békeévének mindennapjaiba, reális 
képet kapunk a város kulturális, művelő-
dési és politikai életéről. Mindennek éppen 
az ad hangsúlyos jelentőséget, hogy „büsz-
ke Bácska szívét” a történelem szeszélye 
néhány év múlva teljesen más civilizáci-
ós kultúrkörbe sodorta, és akkor minden 
megváltozott.  

Az olvasó tájékozódását, eligazodását 
Dévavári Zoltán utószóként jelzett alapos 
elemző háttértanulmánya, továbbá a szer-
kesztők záró jegyzete segíti. Utóbbiból ki-
derül, hogy az adatgyűjtésben történt ön-
zetlen közreműködésével dr. Ilia Mihály 
irodalomtörténész is elősegítette a kötet 
megjelenését. 

(Gyóni Géza: Jegyzetek a napról. Életjel 
Könyvek 168. Sorozatszerkesztő: Dévavári 
Beszédes Valéria. Szerk.: Dévavári Zoltán, 
Kulhanek Edina. Életjel Kiadó, Szabadka, 
2016. 185 oldal. Megjelent a budapesti Beth-
len Gábor Alap támogatásával.)

Valentyik Ferenc
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 A MAGYAR NÉPISMERET  
 ELŐFUTÁRAI ÉS KLASSZIKUSAI 

Ez a kötet bizonyítja, hogy Paládi-Kovács 
Attila pályája során a tematikus vizsgá-
latok (pásztorkodás, rétgazdálkodás, ál-
lattartó kultúránk, a munkásság néprajzi 
felfedezése) mellett a magyar néprajztudo-
mány történetén is rajta tartotta a szemét. 
A néprajz a Rajnától keletre, így nálunk is 
a nemzeti-kulturális gondok, sorskérdé-
sek megoldásának elősegítésére különült 
el a tudományok rendszerében, a nemzeti 
megújulás korában, a XVIII–XIX. század 
fordulóján.

A könyv a reformkori népismeret ágait, 
forrásvidékeit, eredményeit bemutató ta-
nulmányokkal indul: „A táj- és népismeret, 
a magyar tájak, népcsoportok, illetve a nem 
magyar népek és nemzetiségek, diaszpórák 
kutatását felvázoló dolgozatok mellett kü-
lön-külön találhatók a »felfedezők«, az 
előfutárok életrajzát, kilétét és népismereti 
munkáját bemutató rövid portrék. A »né-
pész«-nek felcsapó lelkészek, jegyzők, föld-
birtokosok, gazdatisztek, orvosok, diákok 
»kislexikona« tanulságos keresztmetszetét 
nyújtja a népisme iránt érdeklődő reformko-
ri értelmiségnek.” (10. old.) A kötet második 
fele az egyre jobban kialakuló, önállósuló 
néprajzi kutatás kiemelkedő tudósainak 
munkásságát mutatja be a XIX. század 
utolsó harmadából. Eredményeikre alapoz-
va a néprajz elméleti-módszertani alapokon 
nyugvó, egyetemi és akadémiai elfogadásra 
érett, múzeummal, tudományos társaság-
gal, folyóirattal, nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező szaktudománnyá vált. 

A Magyar Tudományos Akadémia pá-
lyázati felhívásai, jutalomtételei, díjai, ku-
tatóutakra, könyvkiadásra fordított anyagi 
támogatása, kutatási útmutatóul szolgáló 
kérdőívei, könyvtára is segítette a magyar 
néprajzi kutatások fejlődését. Néprajztudo-
mányunk korai képviselői közül többen is 
az Akadémia tagjai voltak (Erdélyi János, 
Kriza János, Szeder Fábián, Egyed Antal, 

Garay János, Orbán Balázs, Gegő Elek, Ipo-
lyi Arnold, Reguly Antal). 

A reformkorban induló táj- és népkutatás 
már első képviselőjével, Szeder Fábiánnak a 
palócokról megjelent dolgozatával, példát 
adott hasonló népismertetések megírásá-
hoz: Hollók Imre a gömöri barkókról, Plán-
der Ferenc Göcsejről írott munkájánál a 
minta Szeder Fábián műve volt. Paládi-Ko-
vács Attila értékelése szerint: „… a mintegy 
három évtizedig tartó nagy táj- és népkutató 
mozgalom eredményeként megteremtődött 
mind a magyar, mind a többi hazai nép táji 
és néprajzi csoportjainak további kutatásá-
hoz alapul szolgáló irodalma. A 19. század 
második felében a táj- és népleírás reform-
kori műfajai továbbéltek és fejlődtek, majd 
Kőváry László, Orbán Balázs, Pintér Sándor, 
s a század legvégén Jankó János új szempon-
tokat is érvényesítő monográfiáiban eljutott 
a csúcsra. [...] A táji csoportok, lokális közös-
ségek vizsgálata napjainkban is folytatódik, 
mert ezt a megközelítési módot és a közle-
ményeknek ezt a »műfaját« nem nélkülözhe-
ti a tudomány.  »Magyarország felfedezése« 
újra és újra elvégzendő, soha le nem zárható 
feladat a különböző tudományszakok ‒ köz-
tük a néprajz ‒ számára.” (62. old.)

Reformkori táj- és népkutatóink a tör-
téneti Magyarország nem magyar ajkú né-
peinek, életviszonyainak, népnyelvük, nép-
költészetük megörökítésében nem voltak 
szűkkeblűek: a nemzetiségek néprajzi feltá-
rása és bemutatása esetenként megelőzte a 
magyar köznép iránti érdeklődést.

Paládi-Kovács Attila az előfutárok és 
klasszikusok közül kötetében önálló tanul-
mányt szentelt Csaplovics Jánosnak, Fényes 
Eleknek, Erdélyi Jánosnak, Hunfalvy Pál-
nak, Herrmann Antalnak, Herman Ottó-
nak és Jankó Jánosnak. Maradandó műveik, 
tudományos eredményeik mellett foglal-
kozik életútjuk, pályaképük bemutatásával, 
tudós alkatuk alakulásával. Vizsgálta, hogy 
milyen szerepet játszottak nemzeti meg-
újulásunkban, kulturális örökségünk fel-
tárásában, méltó bemutatásában. Eredmé-
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nyeikre alapozhatott a XX. századi magyar 
tudomány tájaink monografikus kutatása, 
a tematikus vizsgálatok során (népköltészet, 
halászat, pásztorkultúra).

A XIX. századi népismeret előfutárai és 
klasszikusai munkássága, hatása, példája 
is hozzájárult XX. századi néprajztudomá-
nyunk európai elismertségéhez: a most el-
múlt század utolsó harmadában a magyar 
néprajzot együtt emlegették a német nyelv-
terület és a skandináv országok korábban 
igen fejlett néprajztudományával. Ezred-
fordulónk etnográfus nemzedékei előtt áll 
a feladat, hogy ezt a pozíciót megtartsák, 
lehetőség szerint megerősítsék, a korábbi 
nemes hagyományokat folytassák.

(Paládi-Kovács Attila: Magyar népisme-
ret a 19. században. Előfutárok és klassziku-
sok. Budapest, 2016. 298 p., 42 fekete-fehér 
illusztráció. Akadémiai Kiadó)

Lukács László

 A SZEKSZÁRDI ALSÓVÁROS  
 EMLÉKEZETE   

2016 elején két szokatlan formájú, fekvő 
téglalap alakú könyv jelent meg Szekszár-
don. Nagy Janka Teodóra Közös hitben a 
családért, a szőlőért, a földért, valamint 
Szabó Géza Szekszárd alsóvárosi tér-képek 
című műve. A tudós szerzőházaspár köny-
vei külsőre fölöttébb hasonlítanak egy-
másra. Borítójuk alapját egy XIX. századi 
kataszteri térkép részlete adja. Nagy Janka 
Teodóra néprajzkutató könyvén a térkép 
fölött egy hagyományos öltözetű alsóvárosi 
család 1903. évi látványos archív fényképe 
lebeg. Szabó Géza történész szerepben is 
tevékenykedő régész könyvén a térképből 
egy hajdani alsóvárosi polgári ház fényképe 
emelkedik ki. 

A két könyv ugyanarról a területről, az 
1970-es években lebontott Alsóvárosról, il-
letve annak kényszerűségből széttelepült 
népéről szól kétféle megközelítéssel. Az 
egyik néprajzi szemléletű. A hajdani népé-

letet általában és annak bizonyos elemeit 
részletezve mutatja be. A másik népesedés-
történeti megközelítésű. A népélet alapjá-
nak tekinthető újkori alsóvárosi famíliák, 
háztulajdonosok névsorainak rekonstruá-
lására vállalkozik.

A szerzők és társadalmi segítőik arra tö-
rekedtek, hogy egy dunántúli nagy múltú 
jeles város karakteres városnegyedét mu-
tassák be a leírt szavak és a válogatott fény-
képek erejével.

Egy-egy városrész néprajzi kutatása nem 
túl gyakori a magyar néprajztudományban, 
de nem is egyedülálló. Álljon itt néhány 
példa a néprajz által „elhíresített” városré-
szekről!

Szeged-Alsóváros. Amíg magyar nép-
rajztudomány lesz, a szegedi Alsóváros 
mindig viszonyítási pont, adat-forráshely, 
hivatkozási terület marad. Bálint Sándor 
amit Szegedről feltárt a tudomány számá-
ra, az nagyrészt a paraszti lakosságú haj-
dani Alsóvárosból származik, amelynek 
hagyományőrző szegedi népéből maga is 
vétetett. 

Kolozsvár-Hóstát. Kolozsvár azokkal 
a klasszikus adatokkal jelenik meg a ma-
gyar néprajz tablóján, amelyeket az 1940-es 
években tártak föl jeles magyar néprajz-
kutatók az azóta felszámolt, örökre eltűnt 
Hóstát nevű városnegyedben.

Székesfehérvár-Palotaváros. A szekszár-
di Alsóvároshoz hasonlóan ugyancsak fel-
számolták a szocializmus „városfejlesztő” 
apostolai. Kutatócsoport kutatta. 1982-ben 
kis kötet jelent meg róla Palotavárosi írá-
sok címmel. 1990-ben egy nagyobb kötetett 
is kiadott a hajdani patinás városnegyed-
ről Palotavárosi emlékek címmel Demeter 
Zsófia, Gelencsér József és Lukács László.

Ebbe a tudománytörténeti vonulatba il-
leszkedik az utóbbi 10 év Szekszárd-alsóvá-
rosi kutatása és a Szekszárd Alsóvárosi Em-
lékek sorozatot elindító most ismertetendő 
két könyv.

Nagy Janka Teodóra műve, célját tekint-
ve, néprajzi könyv, de nagyon helyesen tör-
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téneti jellegű fejezetekkel kezdődik. Ezek 
a bevezető könyvrészek természetesen hol 
Szekszárd egészéről szólnak, hol leszűkül-
nek Alsóvárosra. Pontosabban, a várostör-
téneti folyamatokat úgy mutatják be, hogy 
lehetőleg alsóvárosi példákat emlegetnek.

Dicséretes, hogy a történeti fejezetek te-
lepülés- és népesedéstörténetre koncent-
rálnak, és nem kalandoznak el a politikai 
história útvesztőiben. A szükséges mérté-
kig térnek ki az Alsóvárost érintő egyház-, 
társadalom- és művelődéstörténetre.

A történeti jellegű fejezetek megírásakor 
Nagy Janka Teodóra jeles történész elődök 
tanulmányaira, könyveire támaszkodha-
tott. Elég itt Csizmadia Andor, Fraknói Vil-
mos, Szilágyi Mihály, Tóth Zoltán szekszár-
di műveire utalnom. Ez a tény azonban nem 
tette játszi könnyeddé a szerző munkáját.

Középkori csatákról, XX. századi po-
litikai küzdelmekről viszonylag könnyű 
szép magyar nyelven, közérthetően, esszé 
stílusban írni. Nem úgy a XVIII. századi 
magyarországi parasztság úrbéri viszonya-
iról, a XIX. századi jobbágyfelszabadítás 
ezernyi bonyodalmáról. Ezeknek a „föld-
közeli” témáknak különleges szaknyelvük 
van, amelynek alapja a XVIII–XIX. száza-
di magyar és latin úrbéri szóhasználat. Ha 
ezen a szaknyelven ír valaki történelmet, 
szakmailag tökéletes művet alkothat, de a 
témában járatlan, XXI. századi olvasó ke-
veset ért belőle. Nagy Janka Teodóra igye-
kezett megtalálni a megfelelő nyelvet, szó-
használatot. Összefoglaló áttekintéséből a 
nem szakmabeli olvasók is megérthetik a 
XVIII–XIX. századi alsóvárosi elődök nem 
könnyű sorsának alakulását.

Az „Utcarajz” a XX. század közepéről 
című fejezet valamiféle átmenet a történeti 
és a néprajzi könyvrész között – tartalom és 
módszer tekintetében egyaránt. Legfonto-
sabb alkotóeleme az alsóvárosi társadalmi 
rétegek, foglalkozási csoportok bemutatása. 
A hajdani Alsóváros területén a XX. század 
közepén, a felszámolás előtt az alábbi réte-
gek éltek együtt: 1. Parasztgazdák, 2. Predi-

ális nemesek utódai, 3. Iparosok és kereske-
dők. Utóbbiak teljes névsora szakmánként 
csoportosítva bekerült a kötetbe. Hatalmas 
feltárómunka húzódik meg a hosszú névsor 
mögött.

Az Ásó ucca népe és az Ásó uccai család 
című fejezetek végképp a néprajz világába 
viszik el az olvasót. Nagy Janka Teodóra 
ezekben a fejezetekben a volt alsóvárosiak 
emlékeire alapozhatott, az emlékeket meg-
toldva, szembesítve a számba jöhető levél-
tári dokumentumokkal, például hagyatéki 
leltárakkal.

Nagy Janka Teodóra egy helyen „közös-
ségi könyvnek” nevezte művét. Ezzel arra 
utalt, hogy a megjelenés előtt több egyko-
ri alsóvárosival elolvastatta kéziratát. Ezek 
az olvasások és az utánuk következő meg-
beszélések sok ellentmondást, vitát hoztak 
felszínre, amelyek jelezték a XXI. századi 
hagyományos magyar néprajz behatárolt 
lehetőségeit, lépten-nyomon jelentkező 
gondjait. 

A nehézségek többségét az a tény okozza, 
hogy az idő múlik. Az idős adatközlők egy-
re későbbi időszakokra emlékeznek. Aki 
ma, 2016-ban 80 éves, az 1936-ban született. 
Következésképp, az 1950-es évek közepén 
vált felnőtté. Olyan korban, amely már a 
hagyományos paraszti és kézműves élet-
forma bomlásának idejét jelentette. Tehát 
az idős adatközlő sok esetben egy bomló, 
átalakuló világ hagyománytöredékeit tudja 
csak felidézni a korábban teljesnek látszó, 
ámbár akkor is változó hagyomány helyett.

A néprajzkutató szerző jól kezelte az idő 
múlásából, az emlékezések ellentmondása-
iból adódó nehézségeket. Maradandó képet 
alkotott a szekszárdi Alsóváros XX. század 
első felében jellemző népéletéről, különö-
sen az alábbi témákról: a házról, a ház be-
rendezéséről; a gazdálkodásról, különös 
tekintettel a szőlőművelésre; a viseletről; a 
táplálkozásról; az emberi élet fordulóinak 
szokásairól: a születésről, a gyermekkorról, 
a párválasztásról, a házasságkötésről, az 
öregségről, a temetésről.
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Szabó Géza könyve jobbára neveket tar-
talmaz, mégpedig hajdani alsóvárosiak ne-
veit. 

A másfél oldalnyi bevezető szöveg azok-
ról a kutatói gyötrelmekről ad képet, ame-
lyek a mű létrehozását kísérték. Kiderül be-
lőle, hogy milyen források alapján állt össze 
a hatalmas névtár és milyen buktatókkal 
kellett megküzdenie alkotójának.

A mintegy 2000 személynevet tartalma-
zó, utcák szerint csoportosított, táblázatok-
ba rendezett névtár a következő kérdésre 
igyekszik felelni: az 1860. évi telekkönyv 
alapján meghatározható alsóvárosi telkeket 
ki, melyik família birtokolta 1846-ban, 1850 
táján, 1900-ban és 1970 körül?

Bár a családi hálók és a magyarosított 
nevek tengerében a magamfajta idegennek 
nehéz az eligazodás, úgy vélem, hogy ritka 
a kontinuitás. Alig lehet olyan telket találni, 
amelyet 1846-tól 1970 tájáig ugyanaz a csa-
lád birtokolt. A tulajdonosváltozásoknak 
sokféle oka lehetett. Ezek között valószínű-
leg jelentős szerep jutott a leányági öröklés-
nek, illetve annak a ténynek, hogy több te-
lek a családba került vő nevén futott tovább 
a hivatalok nyilvántartásaiban.

A kötetben látható egy korszerűnek szá-
mító, de a magyar településkutatásban még 
nem kellően elterjedt térábrázolási módszer. 
Ennek lényege: a telekkönyvi térképrészle-
tek fölé pauszpapíron odahajtható az ábrá-
zolt terület mai légifényképe.

Amikor fentebb azt írtam, hogy a kötet 
jobbára neveket tartalmaz, fölöttébb pozi-
tív értékelést fogalmaztam meg. Egyrészt 
azért, mert tudom, mekkora munka rejlik 
ennyi sok név összegyűjtése mögött. Más-
részt vallom, hogy a neveknek óriási jelen-
tőségük van a további népesedéstörténeti, 
családtörténeti kutatásban, az adott hely-
hez tartozás tudatának őrzésében – általá-
ban a gyökerek keresésében.

Sajnos a magyar történetírásban nehezen 
válik gyakorlattá a személynevek tömeges 
közlésének szokása. 30-40-50 évvel ezelőtt 
a kiadók és a szerkesztők szinte bűnös, ér-

téktelen cselekedetnek tekintették, ha vala-
melyik szerző nevekkel töltötte meg köny-
ve, tanulmánya lapjait. Megjelentek olyan 
nagyméretű tanulmányok a XVIII. századi 
magyarországi belső népmozgásról, ame-
lyekben nem szerepelnek családnevek. Lé-
tezik olyan több száz oldalas helytörténeti 
monográfia, amelyből nem lehet megálla-
pítani, hogy mely családnevek számítottak 
jellemzőnek a kutatott településen. Az utób-
bi években jó irányban változott a helyzet. A 
kedvező változást jelzi többek között Szabó 
Géza bátor névközlő igyekezete is.

Nagy Janka Teodóra és Szabó Géza új 
könyvének egyaránt nagy érdeme az archív 
fényképek közlése. A kötetekben rengeteg 
olyan fotó jelent meg, amely volt alsóvárosi 
családok albumaiból, fényképes dobozai-
ból került elő. A közölt képek nem viselnek 
sorszámot, de rövid, felületes számolással 
is megállapítható, hogy Nagy Janka Teo-
dóra könyvében több mint 130, Szabó Géza 
könyvében pedig több mint 70 archív kép 
szolgálja a mondanivalót. A közölt képek 
többsége gazdagítja a szekszárdi és a ma-
gyarországi népismeretet.

Az ismertetett kettős könyv nagy nyere-
sége a hajdani alsóvárosiak közösségének, 
Szekszárd városának és a magyar tudomá-
nyosságnak egyaránt. Köszönet illesse érte 
az alkotókat és a kiadót!

(Nagy Janka Teodóra: Közös hitben a csa-
ládért, a szőlőért, a földért. Szekszárd Alsó-
városi Római Katolikus Közhasznú Egyesü-
let, Szekszárd, 2016. 146 oldal; Szabó Géza: 
Szekszárd alsóvárosi tér-képek. Szekszárd 
Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú 
Egyesület, Szekszárd, 2016. 78 oldal)

Bárth János

HOMMAGE À SERÉNYI ÁRPÁD 

Több évtizedes, célirányos kutató-, gyűjtő-
munka összegzésével ismerkedhet meg, aki 
Megyeri Anna Serényi Árpád, Zalaegerszeg 
és Göcsej fotográfusa című monográfiáját 
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kezébe veszi. Az igényes előállítású kötet 
azonban jóval több, mint a nemzetközileg 
jelentős sikereket elért fotográfus munkás-
ságának bemutatása. Serényi Árpád életé-
nek fontosabb szakmai, köz- és magánéleti 
állomásaihoz is kötődően Zalaegerszeg te-
lepülési arculatáról, fejlődéséről, társadal-
mi eseményeiről, a várost körülvevő térség, 
elsősorban Göcsej mindennapjairól, kul-
túrájáról, építészetéről szerezhet fotókkal 
dokumentált ismereteket az olvasó. Ebből 
fakadóan egyszerre életrajzi monográfia, 
település- és fotográfiatörténet, tájegységi 
néprajzi dokumentumtár. Az egyébként 
többrétegű feladatot is kijelölő vállalást a 
szerző egyedi, folyamatos figyelmet követe-
lő – fotós nyelven szólva – „képsík kezelés-
sel” oldja meg. Fejezetenként váltja a közeli 
(Serényire irányuló), a távoli (Zalaegerszeg 
központú), a közép távoli (a város fényké-
pész ipara), a nagy távoli (Göcsej, Hetés és a 
Balaton tematika) horizontokat.  

A Bevezetőben a szerző röviden vázolja 
a fényképészmester-fotóművész életmű- 
vének jelentőségét, a Göcseji Múzeum 
Serényi-gyűjteményének kialakulását. Első- 
sorban a külföldi sikerek és elismerések, 
illetve a hazai művészvilág, kritika vissz-
hangtalansága közötti diszkrepanciát. 
Vele együtt a helyi törekvéseket a város 
és vidéke történetét dokumentáló életmű 
megmentésére.

A második rész, A befogadó város, Za-
laegerszeg a település fejlődéstörténetével, 
társadalmi jelentőségének, életének meg-
rajzolásával foglalkozik. Az olvasó tömö-
rítve, a legfontosabb momentumokra re-
dukálva szerezhet ismereteket a városról a 
XIX. és XX. század dereka közötti időben. 
Megtudhatjuk, hogy bár a település 1850 
tájékán „Dunántúl fejlődő városai közé 
tartozott, az 1871-es községi törvény élet-
belépése után mégis csak nagyközségként 
szerveződött újjá.” A vasútépítések korai 
időszakában a fő vasútvonal elkerülte, így 
fejlődése megakadt. Beruházásai főként 
arra irányultak, hogy a sáros-poros kis-

város a megyeszékhelytől elvárható szol-
gáltatásokat tudja nyújtani, a polgári kor 
igényeinek megfelelően. Csupán néhány 
igazán jelentős középületet emeltek ebben 
az időszakban. 1885-re erősödött meg a vá-
ros anyagi helyzete annyira, hogy vezetői 
úgy gondolták, „képes felvállalni a rende-
zett tanácsú város magasabb közigazgatási 
költségeit”. A korral együtt haladó, a szá-
zadfordulón is átívelő modernizáció ekkor 
vette kezdetét. Városi bérház, polgárházak, 
közintézmények sora (központi elemi isko-
la, gimnázium, polgári leányiskola, kórház), 
templomok, szálloda (Arany Bárány) épült 
vagy bővült (Vármegyeház, Törvényszék). 
Ipari üzemek létesültek (téglagyárak, mag-
pergető, kékfestő gyár). Megtörtént a város 
villamosítása, bekapcsolódott az ország 
vasúthálózatába.

Az első világháború és következményei 
a megyeszékhely életét sem hagyta érintet-
lenül. A városvezetés azonban megtalálta a 
kitörési pontokat, a leginkább falusias jelleg 
felszámolását a közutak szilárd burkolásá-
val, a lakásépítéssel, az egészségügyi ellátás, 
a közösségi élet, a sportolás lehetőségeinek 
javításával. A településen járda ugyanis alig 
volt, a por, eső utáni sár keserítette a la-
kosság életét. Új utcák sorát nyitották meg 
lakó- és kertes házak, villák építésére. „Az 
1932-ben készült számvetés szerint az előző 
tíz esztendőben közel hatszáz új ház épült 
Zalaegerszegen.” Az utak szegélyét, a tere-
ket, a főbb közlekedési utak kereszteződését 
parkosították. A fejlődés, az urbanizálódás 
okszerűen járt együtt a népesség koncent-
rációjával. Míg az 1890-es évek tájékán 
mintegy hatezer lakosa volt a településnek, 
1941-ben már 13 967. Mindennek, az 1920 és 
1940 közötti átalakulásnak a zömét Serényi 
Árpád fotói, képeslapjai őrzik, dokumentál-
ják. „Az itt letelepülő Serényi Árpád fényké-
pésztől a »virágos város« hívogató szlogen-
jének megerősítését várták a város vezetői” 

– fogalmazza meg a szerző.
A harmadik szerkezeti egység, a Fényké-

pész kortársak azt a szakmai környezetet 
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mutatja be, amelybe Serényi 1920-ban öz-
vegy Salyné alkalmazottjaként belecsöp-
pent. Zalaegerszegen a fényképész-mes-
terségnek ugyanis már a századfordulón 
komoly jelenléte volt. Antal József édesapja, 
Antal Béla is ezt az ipart űzte a városban 
1895 és 1911 között. Ő 1913-ban kapott saját 
jogon iparengedélyt. Neki azonban nem 
sikerül megvetni lábát a városban. Vajda 
Dóri 1912-ben Szigeti főhercegi kamarai fo-
tográfus utódaként kapott iparengedélyt. Jó 
minőségű munkái okán nem véletlenül lett 
kedvelt vállalkozó. Klientúrája más körből 
verbuválódott, mint Serényié. Egyébként 
jó kapcsolatot tápláltak egymással. Serényi 
Árpád temetésére készíttetett koszorújának 
felirata is erről tanúskodik: „Isten Veled 
felejthetetlen kartársam! Vajda és családja.” 
Merkler Ferenc, az asztalosmesterségben is 
gyakorlatot szerzett iparos 1924-ben érke-
zett a városba. A többi műterem árnyéká-
ban kevés megrendeléshez juthatott, mert 
érkezése évétől haláláig mindkét mestersé-
get gyakorolta. Özvegye 1939-ben a műkö-
dést megszüntette. Bendly Ferenc 1935-ben 
költözött a városba. Kedvelt fotográfus lett. 

„Sorsa az ötvenes években fordult rosszra, 
amikor kitelepítették.”

A pályatársak közül a legnagyobb jelen-
tősége a Saly család vállalkozásának volt Se-
rényi életében. A családfő, Saly Viktor 1902-
ben telepedett le Egerszegen. Az elegáns, 
Nyugaton vásárolt felszereléssel berende-
zett műtermet a helyiek és a környékbeliek 
egyaránt megszerették. A mester azonban 
az első világháborúban szerzett sebesülé-
sek miatt 1917-ben elhunyt. Felesége, aki 
mellette kitanulta a mesterséget – három 
leányuk nevelése mellett – özvegyi jogon 
tovább működtette a vállalkozást. Szüksé-
gesnek vélte azonban egy férfi alkalmazott 
szerződtetését. Így került Serényi Árpád 
1920-ban Zalaegerszegre.

A tanulmány további, mintegy kétharma-
da, kilenc részben Serényi Árpád életútját, 
munkásságát követi nyomon. A fotográfus 
Zalaegerszeg előtti életéről a születési, isko-

lázási adatok1 mellett megtudhatjuk, hogy 
felszabadulását követően szakmáját jósze-
rével alig gyakorolhatta. A világháború ki-
törésekor bevonultatták. Sebesülten esett 
orosz hadifogságba, ahonnan 1918 február-
jában rokkantsága okán került haza. Sérü-
lései egy életre elkísérték. Hallása megrom-
lott, jobb keze szinte használhatatlanná vált, 
veseproblémák gyötörték. Hallatlan akarat-
erővel bal kezét használta olyan mesterség-
beli feladatok végzésére is, mint a retusálás. 
Leszerelése után Sopronban, Budapesten, 
Szombathelyen próbált egzisztenciát alapí-
tani, de végül özvegy Saly Viktorné hívásá-
ra érkezett Zalaegerszegre. Rövidesen a mű-
terem társtulajdonosa lett. A közös szakmai 
sikerek ellenére – minden bizonnyal a város 
és a környék notabilitásai, egyszerű polgá-
rai között szerzett személyes kapcsolatoktól 
is felbátorítva – fél évtized múltán az önál-
lósodás igénye fogalmazódott meg benne. 
1926 októberében nyitotta meg önálló mű-
termét a Batthyány utca 4-ben. 

Közben a város egyre elismertebb polgá-
raként a társadalmi elittel alakított ki, ápolt 
kapcsolatot, több civil szerveződés tagja, 
támogatója lett, azok rendezvényeit – akár-
csak a város jelentős eseményeit – rendsze-
resen megörökítette. Közülük kiemelkedik 
a ferences templom és kolostor építésének 
dokumentálása (az építésről, a felszente-
lésről készített albuma Zita királynéhoz is 
eljutott), Bethlen István miniszterelnök, 
József királyi herceg, Klebelsberg Kunó lá-
togatásának fotózása. Az őt befogadó város 
iránti szeretete, lokálpatriotizmusa nyilvá-
nul meg a Csány-szobor létesítésével, a re-
formátus templom építésével kapcsolatos 
felajánlásaival.

Mesterségbeli kvalitásai, nemzetközi si-
kerei okán kérte fel a Vármegyei Törvény-
hatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizott-

1 1897-ben, a Vas megyei Hegyfaluban született. 
Szülei: Scherer Alajos állomás-elöljáró és Rasztovics 
Margit. Szombathelyi és zsombolyai középiskolai ta-
nulmányait követően Knebel Jenő műhelyében sajátí-
totta el a mesterségbeli tudást. 1914-ben szabadult fel.
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ság, készítsen felvételeket Zalaegerszegről 
és Göcsej kies tájairól. 1932 nyarán útitársai, 
tanácsadói társaságában mintegy hetven 
felvételt készített a tájegység néprajzi ér-
tékeiről, szépségeiről. „1933 tavaszán újra 
útnak indultak, Bak, Söjtör, Pusztaszent-
lászló, Pusztamagyaród, Bánokszentgyörgy, 
Gutorfölde, Ortaháza, Páka, Csömödér, 
Kissziget, Zebecke, Karácsonyfa és Mikefa 
községekben jártak.” A nagyszabású kép-
sorozat ebben az esztendőben el is készült. 
Ugyanekkor állította össze diapozitívok-
ból álló, a kultuszminisztérium tetszését 
is elnyerő diasorozatát. A minisztérium 
három példányt terjesztési céllal meg is 
rendelt belőle. Sikeres lett a Népművelési 
Bizottság kérésére készített balatoni kép- és 
diasorozata is. A téli Balatonról készült, a 
balatoni várakat megörökítő fotói kiállítá-
son szerepeltek, képeslapokon jelentek meg. 

„A Balaton zalai partjának kül- és belföldi 
propagandájára diapozitív sorozat is készült. 
1936 januárjában mutatták be a 100 színes, 
remekbe készült felvételét a vármegyeháza 
nagytermében.” Társadalmi aktivitásának 
egyik színfoltja a cserkészmozgalomhoz 
kötötte. Az 1933-as gödöllői 4. Cserkész Vi-
lágdzsemborin több mint kétezer felvételt 
készített. Cserkésztisztként szívesen foglal-
kozott a fiatalokkal. Rendszeresen vezetett 
foglalkozásokat, 1937-ben bábcsoportot is 
szervezett.

Külön fejezetet szentel Megyeri Anna 
a város kiemelkedő rendezvényeivel kap-
csolatos munkáinak (1934. évi repülőnap, 
a húsvéti határjárás, az 1935. és 1936. évi 
Göcseji Hét). Az itt készített képek a város 
és vidéke társadalmi, politikai, kulturális, 
gazdasági életének dokumentumai, hiteles 
korlenyomatok. A Sikerek Párizsban, sze-
rény lehetőségek itthon rész elsősorban az 
elismeréssel járó külföldi bemutatkozáso-

kat a hazai kisebb elismerések ellenpont-
jaként mutatja be. Az azonban a korábbi-
akban is kiderült, hogy már 1925-ben Saly-
néval közösen jegyzett fotóval az Országos 
Faluszövetség zalaegerszegi kiállításán 
ezüstérmet nyert. Első külföldi elismerése 
a svédországi Göteborgban rendezett Nem-
zetközi Fényképkiállításhoz kötődik (1930). 
Ugyanebben az évben Trondheimben, Pá-
rizsban, Zaragozában is jelen volt rangos 
kiállításokon. Az eddigi kutatások eredmé-
nyeként ismert kiállítási megjelenéseket és 
szerepléseket egyébként a kötet utolsó sza-
kasza tartalmazza. 

A szakmai kulisszatitkokat, alkotói elve-
ket villantja fel a Serényi Árpád műhelyében 
fejezet. Tartalmazza a tanítványok, mun-
katársak névsorát is. Serényi Árpád élete 
utolsó éveiben sokat betegeskedett. Sok időt 
töltött szanatóriumban, kórházban. Fiata-
lon, 1941. április 4-én hunyt el. 

A bőségesen, mintegy 180 fotóval illuszt-
rált tanulmányban leírtakat 150 oldalon, te-
matikus rendbe szedett további 276 fénykép 
gazdagítja.

A Bevezetőben feltett kérdésre – „Vajon 
nagy művész volt-e Serényi Árpád?” – Me-
gyeri Anna nem válaszol sem „Igen!”-nel, 
sem „Nem!”-mel. Valljuk be őszintén, ez 
nem is a kutató muzeológus feladata. Ténye-
ket közöl, összefüggéseket láttat, s azokat 
dokumentumokkal, az alkotói tevékeny-
séget reprezentáló alkotásokkal támasztja 
alá. Az, hogy tanulmányát a fotográfus ha-
lálát követő egyik méltatás idézésével zárja 

– „Serényi alkotásai mindig értékek marad-
nak, neve a művészetek könyvéből sohasem 
törlődik ki” –, egyfajta állásfoglalás.

(Megyeri Anna: Serényi Árpád, Zalaeger-
szeg és Göcsej fotográfusa. Göcseji Múze-
um, Zalaegerszeg, 2017. 258 oldal)

Borsos Árpád


