
A kötet írásaiban szóhoz jutó álláspontok kö
zötti tájékozódást megkönnyítik az egyes fejeze
teket lezáró kérdéscsoportok és a kötetet beveze
tő, határozott kutatói érdeklődést is megfogal
mazó előszó. (Osiris, Budapest, 2001)
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CSO~GRÁDMEGYE ÉPÍTÉSZETI
EMLEKEI

Amint haladtak előre a kilencvenes évek, s köze
le~ett a század- és az ezredforduló, úgy kerültek
mind gyakrabban olvasók-kutatók kezébe
köny'vt~:ak poros polcairól azok a testes, nagy
alaku ko tetek, amelyek a honfoglalás rnillenniu
ma, majd a századforduló teremtette kedvező

szellemi környezetben a történettudományok
addigi kutatási eredményeit számba vették és
~?z:eadtá~ hely~, ..település, vármegye-, egyház
tortenet temakorokben. Elegendő csak a Bo
rovszky Samu által elindított és szerkesztett mo
nográfia-sorozatra utalni, vagy a Kiss János
Sziklay János által közreadott A katholikus Ma
gyarország 1001-1901 című monumentális műre:

a .kutatók, a kiadók csak sóvárogva gondolhattak
vissza ezekre a gazdag tartalmú, szép kivitelű, a
kor tudományos igényeinek legmesszebbmenő

ki!l eleget tev~ kötetekre. Azután kezdődöttaz új
muvek tervezese. az esetleges szerzők felkérése s
ami a legfontosabb, a szponzorok felkutatása. '

Csongrád megye olyan szerenesés helyzetben
van, hogy hár~m r.eprezentatív, kötet is gazdagí
totta a millenniumi osszefoglalasok sorát. (Az el
sőről már szó esett a Vigilia 2001/7 hasábjain.) A
~egjelenés. ~prrendj~ben a másodikat a Csong
r~d Meg~el ?nkorm~~yzata magyar államalapí
tás ezredik évfordulója alkalmából készíttette el
és adta ki.

Csongrád megye, a Tisza-Maros vidéke, a
dél-alföldi táj a hosszú török uralom miatt, más,
szerencsésebb történelmű régiókhoz képest mű
emlékekben szegénynek számít. A kötet tíz szer
zöje, közöttük a szerkesztő, Tóth Ferenc, a makói
József Attila Múzeum ny. igazgatója talán éppen
e szegénységtől inspirálva készítette el ezt az
összegző építészettörténeti topográfiát. A mű al
k,otói ~eggyőz~ ~ódon bizonyítják e vidék épí
tészéti gazdagsagat annak ellenére, hogy errefelé
kevés a kifejezetten műemlék épület. A pontos
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számbavétel a műemlékeken túl kiterjed a mű

emlék-jelleg~ és a városképi jelentőségűépüle
tekre, valamint a műemléki környezetekre és a
műemléki jelentőségű területekre. A kötet
meggyőz arról, hogya következő évtizedek
ben nélkülözhetetlen kézikönyv lesz és száz év
múlva ke~és ha.sonló~n nívós társával együtt
ez IS lekerul a konyvtarak polcairól és ott lesz a
majdani kutatók kezében, hogy azok merítse
nek belőle, ihletet és adatokat egyaránt.

~ könyv ,szerkezete "olvasóbarát", ugyanis
a fejezetek címeit a 64 település betűrendbe ra
k,ott nevei adják, és összesen 656 építészeti em
lek pontos adatait közlik. Valamennyi fejezet
egységes felépítésű, gondos írói és szerkesztői

munkáról tanúskodik. Az általános bevezető

eligazítást ad a régészeti eredményeket hasz
nosítva a tárgyalt helység történelméről,építé
s~et~ jel~egéről~ a földrajzi viszonyokról, hely
torteneh esemenyekró1, esetleg természeti csa
pá sokról. A legfontosabb statisztikai adatok
mellett helyet kapnak a település nevezetesebb
szűlőttei, a temetőjében nyugvó hírességek ne
vei, Algyőtől Zsombóig. A bevezetőt követik
az egyes építészeti emlékek tömör, ugyanak
kor adatgazdag leírásai, amelyek szűkszavúsá

guk mellett sem lexikonszerűen "olvasóriasz
tók", hanem az átlagolvasó figyeimét is lebilin
~se!ik. Fők~nt, ~a megvan a személyes hozzá
a.~las, va~;y!s aml~or.az :mber szűkebb pátriája
folfedezesevel mindinkább honossá akar válni
szülőföldjén, lakóhelyén.
. .~ t~lepülések, városok és falvak egyházi
ep~letel, ~emplomai és kápolnái teljességgel
szamba vetettek, s ezért külön köszönet illeti a
szerzőket, szerkesztőt, kiadó önkormányzatot.
A közös örökség megbecsülésének méltó bizo
nyítékai e leírások annál is fontosabbak, mert
az egyháztörténet-írás napjainkig sem készített
hasonló összefoglalást. Makót lapozva és a
hatvanas években kényszerbontásokkal eltűn

tete~t két. zsinagóga és katolikus kápolna
eszunkbe Juttatja, amit a zsoltáros így mond:
~,egy ,A.~ának vagyunk gyermekei". Még az
Id,eol~glal ,szempontokbóllebontatott zsinagó
gak es kapoinak sorsa is erről tanúskodik.
(Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged)
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