
Ai  idén százéves a film. Vagyis kereken száz esztendeje volt az 
első nyilvános filmvetítés. A Lumiérc testvérek adták saját, A 

vonat érkezése című alkotásukat. A történet ismert: amikor a nézők, 
a világ első nézői meglátták a közelgő vonatot, rémülten kirohantak 
a teremből.

A mozit valószínűleg akkor kellett volna betiltani. Rögvest. 
Hiszen már ott sejthető volt, hogy a hatása olyan riasztóan szuggesz- 
tív, hogy a nézőt szinte kiszolgáltatottá teszi. Tolsztoj látott filmeket, 
és már a század legeslegelején megjósolta, hogy a film „hadjárat az 
irodalom és a művészet eszközei ellen..., ha úgy vesszük, közelebb áll 
az élethez.” És e hadjárat, akárcsak Napóleon néhány hadjárata: túl 
jól sikerült, s mivel a hódítás totális lett, mint az lenni szokott: a film 
bizonyos értelemben zsarnokká is vált. Tehát az már-már nem is 
kérdéses, hogy lesz e még egyszer százéves a film. l-esz. S hogy az 
emberiségnek lesz-e még száz éve?

Ez már sokkal kétségesebb.
Mindenesetre ma Magyarországon egy könyv nyilvános be

mutatója korántsem olyan „társadalmi esemény”, mint egy új fil
mé. Igaz, az olvasáshoz nem is igazán célszerű kiöltözni. Bár. A 
tiszteletet a könyv még inkább megérdemelné. Márcsak élemedct- 
tebb kora miatt is.

Gothár Péter friss filmjének, a Részlegnek vetítésén megjelent 
a magyar kulturális élet szinte minden, Gothárhoz közelálló sze
mélyisége, és az ő rajongóik. Esterházy Péter írót például fiatal 
bölcsészhallgatók csoportja kísérte folyvást, s hogy jó-e ez egy 
komoly írónak — mármint ez a szertelen rajongás? Ha az illető 
csinos és nőnemű, akkor valószínűleg kellemes lehet, máskülönben 
biztosan teher.

A film egyébként — bár a külsőségek akadályozták az elszán- 
tabb odafigyelést — az utóbbi esztendők legjobb filmje.

Gothámál lettek igazán naggyá a képi kifejezés azon kísérletei,- 
melyekért Szász János tavaly Felix-díjat (európai Oscart) kapott 
Megkockáztatom, mert filmjét nem ithon, hanem a Gyergyóban for
gatta. Ott, ahol az alapmű szerzője, Bodor Ádám is élt

Bodor bizonyos értelemben a legjobb mai magyar író. Olyannyi
ra pontos és okos, hogy néha csupán emiatt lesznek művei ironiku
sak. A részleg ráadásul az egyik legjobb alkotása. Minden mondata 
kemény, és annyira képszerű, hogy első olvasásra úgy tűnhet: leg
alább akkora képtelenség filmet csinálni belőle, mint Hegel Szellem
fenomenológiájából. De Gothár akkora cáfolatot csinált hogy le a 
kalappal (ebben a meleg februárban). Evidens volt, hogy a film for
gatókönyvébe bele kellett írni kicsit a Sinistra-körzetet is. Mint ahogy 
az is, hogy Romániában román operatőrrel kell forgatni.

Gothár a kitűnő Vivi Drágán Vasilét választotta, valószínűleg 
nem csak azért, mert egy napon született vele. A főszerepet, bár a 
szintén Gothár-féle, szintén kitűnő rádiójátékban Eszenyi Enikő ját
szotta; most Nagy Marira osztotta rendező. Talán mert Eszenyi túl 
szép lett volna Veisz Gizellának. Amint fürdik. És a „férfi” nézi, 
„mintha egy menyét ülne a lavórban”. '

Szőke András új filmjéről szintén elmondható, hogy a legjobb 
eddigi alkotásai körül.

Címe: Ilyen az élet.
A cím azt sejtetné, hogy Szőke a szokásos magyar burleszkct 

forgatta le, de ez a film néhol egészen komolyabb.
Egyik „szép” jelenetében a rendező felkapaszkodik egy elme

gyógyintézet-szerű létesítmény vasrácsos ágyára, és interjút ad. Ko
moly dolgokat mond, miközben láthatóan fárad és izzad. Arra a 
kérdésre például, hogy mire vágyik, azt feleli: „boldogsárga, boldog
ságra persze, és szeretnék már mielőbb lejönni innen.”

A fiatal rendezők közül, a jó családban felnőtt, csinos Böször
ményi Zsuzsa olasz koprodukcióban készült műve tűnt ígéretesnek. 
Talán ő kapja majd azt az egymillió forintot, amit egy magyar vide
ós szaklap ajánlott fel a legjobb első filmesnek. Versenyen kívül.

Ugyanis a fődíj mindössze kétszázezer forint A rendezők pedig 
nem akartak botrányt

Elvégre egy magyar játékfilmszemle mégsem szépségverseny.
KOLOZSI LÁSZLÓ

a századból jobbára csak a 
döldesúrral folytatott levelezés, 
valamint a városi magisztrátus 
jegyzőkönyvi anyagait gyűjtöt
ték.

Beszámol az előszó a levél
tár őrzéséről, elhelyezéséről, 
rendezésének és selejtezéseinek 
fejleményeiről. 1851-ben for
dul elő első ízben levéltámok 
említése, addig a mindenkori

JJ la zov ich  László sorozat-, 
Í J  illetve Kruzslicz István 
Gábor kötetszerkesztésében 
megjelent a Csongrád Megyei 
Levéltár Kiadványai sorozat ré
szeként a Hódmezővásárhely 
Város Levéltára, 1691— 1950 
című repertórium. Megyénkben 
a harmadik ilyen munka a 
Csongrád megyei, azaz szente
si, és a Csanád megyei, azaz 
makói után. 246 oldalas fűzött 
kötet. Kitűnő tipográfiája, jól 
áttekinthető tükre a Szegedi Fe
rences Nyomda és Könyvki
adót, értékes tartalma praktikus 
tagolása a Kruzslicz István Gá
bor és Makó Imre szerzőpárost 
dicséri.

Rövid előszóból megtudhat
juk, hgy a vásárhelyi levéltár 
egy, 1993. évi összesítés sze
rint 1529 folyómétemyi, mint
egy ötödfél száz fondba (tar-

Újabb hasznos segédlet Vásárhely-kutatóknak

Városgazdák, borbírák

talmi egységbe) rendezett irat
anyagot tartalmaz. Ennek kb. 
egynegyedét dolgozták föl a 
szerzők —  folytatását ígérik. A 
következő fejezet a levéltár tör
ténetét foglalja össze. Itt olyan 
fontos adatokkal találkozunk, 
mint „Hód-földjének” első em
lítése egy 1231-es végrendelet
ben, illetve a levéltár legkoráb
bi darabja: Bercsényi grófnak, 
a város földesurának 1691-ben 
kelt levele. A közbülső, a kö
zépkori anyagot ugyanis a tö
rök dúlás teljesen megsemmi
sítette. Az első fönnmaradt vá
rosi elöljárósági testületi jegy
zőkönyv dátuma: 1724. Ebből

Baka István

Siralomház
Nagyon közelié lett a távol,
Már félig benne élek én;
Mint felbontott palack nyakából. 
Csurog az édes, égi fény

Napjaim csorba poharába;
S iszom, amíg tart, úgy iszom,
Mint utolsó kancsó borát a 
Betyár, ha csendőrtőll-iszony

Lesi az órát ásítozva, —
Mikor vezethet engemet 
Az udvarnégyszög — borzalomba, 
Ahol akasztófám mered?

Nagyon közelié lett a távol;
És végleges ítéletem?
Csurog-esurog az ég nyakából 
Megromlott fényű életem.

110 éve alakult a makói ipartestület

A mesteremberek szerettek mulatni

A magyar országgyűlés 1884.
május 18-ai ülésén elfogad

ta az ipartörvényt, amelynek ne
gyedik fejezete az ipartestületek
ről rendelkezett.

Kimondta, hogy a „törvényha
tósági joggal felruházott és ren
dezett tanáccsal bíró városokban,

továbbá oly községekben, melyek
ben a képesítéshez kötött mester
séggel foglalkozó iparosok száma 
legalább százra megy, a képesí
téshez kötött mesterséggel foglal
kozó iparosok kétharmadának kí
vánatára, az illetékes ipar- és ke
reskedelmi kamara meghallgatá
sával és a törvényhatóság hozzá
járulásával az iparhatóság által 
ipartestületek alakítandók”.

Mivel Makó rendezett tanácsú 
város volt és a képesítéshez kö
tött (erről is az'ipartörvény intéz
kedett) mesterek száma 600 fö
lötti, a város megfelelt a törvényi 
előírásoknak.

A makói iparosokat 1884. szep
tember 17-re egy gyűlésre hívták, 
ahol dr. Wizinger Károly ügyvéd 
ismertette az ipartörvényben fog
laltakat, és külön is az ipartestü
letek célját: „Az iparosok közt 
rendet és az egyetértést fenntar
tani: Az iparhatóságnak az iparo
sok közt fenttartandó rendre irá
nyuló működését támogatni, az 
iparosok érdekeit előmozdítani, s 
őket haladásra serkenteni.”

Az ügyvéd Úr még hozzátette: 
„Az ipartestülettel a közös erővel 
ugyanazon irányban törekvő

iparososztály az ipar fejlesztésé
nek és az anyagi jólét előmozdí
tásának leend tényezője.”

A jelenlévő mintegy 250 fő kije
lentette az ipartestület létrehozásá
nak szükségességét, és ez okból 
kérvényt nyújtottak be a hatóságok
hoz. A szervezőmunkára pedig egy 
bizottságot állítottak fel.

Mivel az ügyintézéshez akko
riban is idő kellett, az alapszabály
tervezetet a M. K. Földművelés- 
ügyi Ipari 'és Kereskedelemügyi 
Minisztérium megbízásából csak 
1885. március 10-én hagyta jóvá 
dr. Meskó Sándor alispán. A vá
ros tanácsa Major Miklós árva
széki ülnököt (későbbi polgármes
tert) nevezte ki iparbiztosul a tes
tület létrehozásának lebonyolító
jául és ellenőréül.

A makói ipartestlet alakuló ülé
sére és elöljáróságának megvá
lasztására 1885. március 19-én 
került sor. A már előzőleg kibé
relt Megyeház utcai Népkert he
lyiségében.

A jelenlevők „általános szó
többséggel” elnöknek B. Papp Mi
hályt, pénztárnoknak Czene Pé
tert, számvevőkül Szűcs Pétert, 
Ponyecz Ferencet és Harsányi Dá

nielt választották. Jegyző és 
ügyész Wizinger Károly lett. Lét
rehoztak egy 20 fős elöljáróságot, 
amely alelnöknek id. Sonkovics 
Istvánt választotta meg. A makói 
ipartestület működését március 
20-án kezdte meg.

A feladatok közé tartozott az 
iparosok, a segédek és a tanon- 
cok között felmerült viták elren
dezése is, ezért békéltető bizott
ságot hoztak létre az elöljáróság 
tagjaiból és a melléjük választott 
segédekből.

Mivel a helyi mesteremberek 
szerettek mulatni, megalakulásu
kat 1886. június 4-én vacsorával, 
valamint a segédek és tanoncok 
számára kiírt pályázat eredmény- 
hirdetésével ünnepelték. Az első 
díjat, a testületi jegyző által ado
mányozott egy császári aranyat 
Macsán István gyermekcsizma- 
készítő kapta.

Azért, hogy a tagok alacsony ka
mat mellett kölcsönhöz jussanak, 
valamint élelmiszer és iparcikkek 
beszerzését megkönnyítsék, önse
gélyező hitel- és fogyasztási szövet
kezetét hotak létre.

Az ipartestület működésének első 
évében 493 ügyet rendezett el, 520 
munkakönyvét adott ki, 667 iparost 
és 764 segédet, valamint 295 ta- 
noncot tartott nyilván, és nem utol
sósorban — sok vitát kiváltva — 
megkezdte a kontárok üldözését 

FORGÓ GÉZA

jegyzők hatáskörébe tartozott 
ez a munka. Az 1944-es mene
kítés űjabb károkat okozott a 
gyűjtemény állagának.

A vásárhelyi városi levéltár 
hovatartozása a századok folya
mán többször változott. 1973 
óta a szegedi központú Csong
rád Megyei Levéltár fióklevél
tára elnevezéssel működik. 
1992-ben költözött új, önálló 
épületbe, ahol jóval nagyobb a 
férőhely a korábbinál: a jelen
legi anyagnak mintegy duplája 
helyezhető még el. Itt korszerű 
kiszolgálóhelyiségek, kutató
szobák és kiállítótermek is ren
delkezésre állnak.

A kötetben bemutatott fon- 
dok három (hagyományos) fő
csoportba vannak osztva (feu
dális, kapitalista, szocialista). 
Ezeket a fejezeteket külön-kü- 
lön tömör történeti összefogla
lás vezeti be, majd az egyes 
fondokba tartozó iratféleségek, 
illetve iratképző szervek ismer
tetése következik. Egyetlen 
példa: Hódmezővásárhely vá
ros tanácsának iratai, IV. A. 
1001. (1691— 1849) —  tanács- 
ülési jegyzőkönyvek, köröző
levelek, hirdetőkönyvek, adás
vételi szerződések atyafiságos 
egyezségek, végrendeletek, be- 
csüjegyzőkönyvek és így to
vább.

A fondok felsorolásához füg
gelék csatlakozik. Ebben a vá
ros összes országgyűlési kép
viselőinek, főispánjainak, pol
gármestereinek és főlevéltárosai
nak a névjegyzéke található.

A kötet annak is érdekfeszítő 
olvasmány, aki nem kíván a 
részletek után kutatni, csupán 
a történelem maga érdekli. 
Könyvesbolti forgalmazásba 
azonban nem kerül, természe
ténél fogva mindössze 100 pél
dányban nyomtatták ki. Levél
tárakban, könyvtárakban olvas
ható.

F. B.

Mint a férfiak kilencvenkilenc százaléka, jómagam is csu
pán kívülálló érdeklődőként, mégis abszolút lenyűgözve 

csodáltam a Makói Díszítőművész Kör hímzéseit a Közösségi 
Ház lépcsőgalériájában. Vajon mennyi munka fekszik egy-egy 
darabban? —  kérdeztem Jetiinek Mártát, a Dél-Alföldi Népmű
vészeti Egyesület titkárát, aki a kiállítást megnyitotta.

—  Nos, nehéz megbecsülni, de akár több száz órányi mun
ka, türelem is kellhetett némelyikhez. Éppen ezért tisztelem kü
lönösképp a hímzéssel foglalkozó asszonyokat. Manapság, ami
kor az idő még inkább pénz, mint eddig bármikor —  elég, ha a

D ís z í tő m ű v é s z  K ör M a k ó n

T isz te le t a h ím zőknek
megélhetésért folyó mindennapos küzdelemre gondolunk —, bi
zony ritka dolog, hogy valaki hímzéssel, netán a népművészet 
egyéb ágaival foglalkozzék. A tendencia sajnos az, hogy egyre 
kevesebben tudják vállalni ezt a kihívást, s akik maradnak, azok 
is többnyire idősek.

—  A klubvezetők között azonban fiatalok is akadnak.
—  Igen, és ezt örömmel látom. A vezetőképző tanfolyamra 

egyetemisták, főiskolások is jelentkeznek. Itt a kosárfonástól a 
bőrművességen át a hímzésig sok mindennel megismerkedhetnek 
az érdeklődők, s közben a legtöbben arra is rájönnek, mi mindenre 
jók ezek a foglalatosságok túl azon, hogy a magyar népi kultúra 
legnemeseb hagyományait ápolják. Hogy mire gondolok? Egyebek 
közt a gyerekek kézügyességét, koncentrálókészségét javítja, de pél
dául a rehabilitációban ugyancsak alkalmazható.

—  A megyében merrefelé működnek kézimunkakörök?
—  Derekegyházon, Hódmezővásárhelyen, Mindszenten, 

Mórahalmon, Üllésen, Szegeden, Szegváron és természetesen 
Makón működnek a legszínvonalasabb csoportok. Valamennyien 
támogatásra érdemesek, hiszen nemes feladatot, értékmentő mun
kát vállaltak. Jó lenne, ha mindenütt felfedeznék azt is, mekkora 
lehetőség egy ilyen kör, mondjuk az idegenforgalom vagy a ke
reskedelem szempontjaiból. A magyar népművészet világszerte 
ismert, kedvelt, vonzza az embereket. Persze, a hagyományok 
ápolása ettől függetlenül is kötelességünk...

SZABÓ IMRE

Molnár László: Elmentek
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