Fecske Csaba

Emlékező

könyv

Idén - és jövőre - ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc l:D.
évfordulóját A kerek évfordulók alkalmával mindig nagyobb figyel.tnet forditunk
a szóban forgó történelmi. eseményre. Így van ez most is. Március 15-én ünnepeltek az emberek mindenfelé az országban, pályázatokc1l irtak ki '-IB ka(XSán, fiatalok i.rodal.tni és törlénel.tni vetélkedőkön mérik össze ludásukal Egy ilyen - mező
kövesdi - vetélkedő zsúrorakénl örönunel lapaszt.alhalt.am, hogy a megye középiskolásai. milyen fölkészültek, milyen közel áll szívükhöz az a kor, ez a márciusi
ünnep.
Az edelényi Városi Könyvtár egy könyvvel adózott. a forradalom és szabadságharc emlékének „1848-1319 emlékei Edelényben és környékén" ámmcl adták
ki az Edelényi Füzetek 18. darabjaként Hadobás Pál szerkeszt~n a Laki Lukács
László által összegyűjtött anyagoL A kötet szép példája a pelriotiz.musnak, a
gyümölcsöző hazaszeretetnek Tanúbizonysága am1ak, hogy a provincionalizmus
nem feltétlenül „mucsaizrnus", a szeretetben fogant elfogultság képes fölfe<lezni
és felmutatni a helyi értékeket
A kötet gerincét Szol.t1oky Lajos etnográfusnak (1923-1994) a Magyar Néprajzi Múzewnban őrzött gyűjteménye képezi, amelynek másolata niegtalálllaló az
edelényi könyvtár helytörténeti gyűj teményében Szolnoky 194&ban, a 100. évforduló közeledtével arra a kérdésre kereste a választ Edelényben és a környék falvaiban - Perkupán, Szalonnán, Szendróben, Szendrőládon -, hogyan él az emberek emlékezet.ében a forradalom, mit tudnak vezetőiről és hőseiről.
Ezt az anyagot kiegészítik a szabadságharchoz kapcsolódó helyi érdekességekről szóló írások, és azoknak a szabadsághardian részt. vett személyeknek az
életrajzai., akik ezen a vidéken éltek vagy itt születtek
Érdekes és megható olvasmány a két laki „Huszárkönyv" '48 szellemében
fogant néhány versezete.
A szerény, ám szép kiállítású könyvecskét Korkos Jenő Zoltán grafikái diszíti.k Jószívvel ajánlom minden lokálpelrióla, szülőföldjét szerelő és 111€8be.:sül6
ember számára A szöveggondozást M Takács Lajos végezte, aki az 1W7. rnárcius
14-én a borsodi refonnátus templom kertjében el.tnondolt ihletetten szép emlékbeszédével szerepel a kötetben. A kézbe simuló kötet leclu1ikai kivitele~ Slezsák
Zsolbiak köszönhető, aki kezdetektől szakmai. alázattal, hozzáértéssel készíti ez.e..
ket az igényes kiadványokat, ren1éil1etőleg sokak örörnére és hasznára.

Megjelent: Észak-Magyarország. 54. évf 85. sz. (1998. ápr. 10.) 8. p.

Ezúton köszönjük a könyv megjelenésének támogatását a
Közoktatási Ellátási Körzetnek.
A könyv megvásárolható 350 forintos áron a Városi
Könyvtárban.
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