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A megvalósult évkönyv és a közreműködők

Az elkészült évkönyv a Veres Péter Kulturális Központ tagintézményeként
működő Semsey Andor Múzeum első évkönyve. Kiadásának aktualitását a
Veres Péter Irodalmi Emlékház gyűjteményének múzeumunkhoz kerülése és az
író, politikus halálának 50. évfordulója adta. Évkönyvünkben, a kötetet emlékévkönyvként is megközelítve, Veres Péterhez kapcsolódó írások olvashatóak.
A kötet eredetileg tervezett 2021. februári nyomdába adása helyett 2021.
június közepén készült el a kézirat. A Kapitális Nyomdában készült évkönyv 200
példányban jelent meg. A kötet nem kerül kereskedelmi forgalomba.
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A Nemzeti Kulturális Alap részére az évkönyvet postáztunk. A pályázati
kiírásnak megfelelően a múzeum 60 példányt juttatott könyvtáraknak és
társintézményeknek. Balmazújváros iskoláinak könyvtáraiba, a település
könyvtárába, a megye könyvtáraiba (a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
közreműködésével) juttattunk el egy-egy példányt, hogy minden érdeklődőhöz
eljuthassanak
az
írások.
Cserekapcsolataink
révén
az
ország
közgyűjteményeibe, érintett egyetemi tanszékekre is kerül egy-egy kötet, hogy
a szakmai közönség is megismerhesse a Semsey Andor Múzeumban
Múzeumban folyó munkát.
A kötet bemutatójára a Semsey Kastélyban újonnan berendezett Veres Péter
Emlékkiállítás megnyitója alkalmából rendezett ünnepség keretében, 2021.
szeptember 16-án került sor, ahol Dr. Márkus Béla irodalomtörténész, az
irodalomtudományok kandidátusa mutatta be a kiadványt. „Akárhogy
szemlélem, azt hiszem, nemcsak hiszem, hanem az a meggyőződésem, hogy ez
az évkönyv, ennek az évkönyvnek az első darabja, az a a Veres Péter
szakirodalomnak, a Veres Péterről szóló bibliográfiának az alapművei közé
sorolható.” – fogalmazott a kötet bemutatóján. A rendezvényen résztvevőknek
és más érdeklődőknek is juttattunk példányt.
Az ünnepségről a Daru TV rövid összefoglalót készített,
2021.09.24 Veres Péter Emlékszoba címmel. (2021.
https://www.youtube.com/watch?v=jd81ciP8hmQ

szept.

25.):

A Hajdú Online (haon.hu) felületén (2021. 09. 19. 14:13)
KÖNYV IS JELENT MEG - Hazatért Veres Péter hagyatéka címmel olvashatunk
összefoglalót:
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/hazatert-veres-peter-hagyateka5657639/
A tervezett oldalszám némileg bővült, 208 oldal helyett 241 oldalas a kész
kötet, összesen 65 kapcsolódó színes képpel. A borítón a Veres Péter Kulturális
Központ bejáratától jobbra található Somogy Árpád által alkotott, 1972-ben
avatott, ülő alakos Veres Péter szobor látható.
Az évkönyvben 9 szerző 14 írása kapott helyet, amelyből 7-et múzeumunk
munkatársai írtak. Az írások az eredeti célkitűzésnek megfelelően
helytörténeti, irodalmi, történeti, művészeti, néprajzi szempontból törekednek
bemutatni az író, politikus munkásságát és emlékezetét.
Az eredetileg felkért szerzők névsora kis mértékben módosult. Dr. Sós Csaba
filozófus (Veres Péter könyvtára) - korábbi munkatársunk, a Veres Péter
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Kulturális Központ korábbi közösségszervezője - új munkahelyre távozott és
már nem tudta vállalni a közreműködést. Pozsonyi József történész,
helytörténész, a Semsey Andor Múzeum korábbi igazgatója új könyv írását
vállalta el, így nem tudott részt venni a munkában.
A kötetet Veres Péter címadó verse, az ajánlás és a bevezető után Dr. Cs. Tóth
János művészeti író összefoglaló jellegű irodalmi esszéje nyitja. Írása kortárs
alkotók gondolatait idézve kiemeli az életmű időszerűségét.
Ezt a gondolatot erősítik Vitéz Ferenc költő, irodalmár „emlékversei”. Dr. Vitéz
Ferenc az eredetileg tervezett tanulmány - A hagyományos közösség- és
létformák védelme - Motívumok Veres Péter publicisztikájában –írását nem
tudta befejezni. Helyettük saját Veres Péter – verseit ajánlotta, amelyeket
örömmel fogadtunk és a kötet első felében a „művészeti” fejezetben kaptak
helyet. A Veres Péter portré legújabb művészi megformálása korábbi
alkotásokra építve, összművészeti keretben segíti az utókor képalkotását.
Az évkönyv megjelentetése lehetőséget ad a településünkön eleven Veres
Péter hagyomány ápolására és a jeles évforduló méltó módon való
ünneplésére. Balmazújvároson már életében tisztelet, megbecsülés övezte
személyét, s halálát követően rendre tanúi lehettünk és lehetünk annak, hogy
milyen fontos a helyiek számára emlékének őrzése. Az író, politikus
emlékezetét bemutató, a városunkban működő közintézmények
tevékenységét bemutató írások az eredeti terv szerint, a kötet első felében
olvashatóak. A kulturális központ, a középiskola és az emlékház története,
működése kapcsolódik ide. Kötetünkben bemutatkozik a Veres Péter Kulturális
Központ, a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola és a
Veres Péter Emlékház. Hüséné Szabó Mária a BSZC Veres Péter Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója két munkatársát kérte fel az
iskola bemutatására. Az intézmények történetét, munkáját Sári István, Lós
Mária - Tóthné Babos Katalin és Tóthné Pásztor Ágota mutatja be.
Évkönyvünkkel a múzeumi munka széles nagyközönség számára rejtettebb
dimenzióit is megismerhetővé szeretnénk tenni. Az író, politikus
emlékezetéhez kapcsolódó muzeológiai tevékenységeket bemutató írások a
Semsey Andor Múzeum sokszínű szakmai munkájába engednek bepillantást.
A muzeológiai témájú írások között a Veres Péter Emlékházban folyó
múzeumpedagógiai munka és a hagyaték feldolgozásához kapcsolódó új
állandó kiállítás létrejöttének körülményei és munkafolyamatai ismerhetőek
meg. Az eredetileg ebbe az egységbe tervezett, a Semsey Andor Múzeum
kiállítási tevékenységét bemutató írás, elsősorban terjedelmi okok miatt
rövidítve az előző fejezet kulturális központról szóló, a tagintézményeket
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bemutató fejezetben kapott kisebb helyet. A Budapesten megszűnt Veres
Péter Irodalmi Emlékházról az új kiállításról szóló írásban olvashatunk. A Veres
Péter írói munkásságához kapcsolódó Kadarcs utcai emlékházban folyó
múzeumpedagógiai munkát és a hagyaték feldolgozását és az új kiállítás
létrehozását intézményünk muzeológusa és múzeumpedagógusa ismertetik.
A jeles író, politikus jelentőségét különböző tudománytörténeti összefoglalások
méltatják. Leggyakrabban a 20. századdal foglalkozó diszciplínák, jellemzően az
irodalomtudomány, történettudomány és a néprajz képviselői elemzik és
értékelik életművét. Az évkönyv második felében olvasható ̶ Dr. Vajda Mária,
Dr. Elek Ottó, Zágoni-Bogsch Gergely és Tóthné Pásztor Ágota által írt ̶ írások
is leginkább e területek kutatási eredményeire alapoznak.
Elsőként az irodalmi és a történeti szempontból közelítő tanulmányok kerülnek
sorra. A tervezett tartalomból kimaradt Veres Péter (1897-1970) életét
bemutató önálló fejezet, amelyben az írói munkássága és politikai szerepe is
bemutatásra került volna. A kötet végén olvasható tanulmányok között
azonban olvashatjuk Dr. Elek Ottó irodalmár, író munkáját, amely Veres Péter
irodalmi szerepének egy szűkebb témájával ismerteti meg az olvasót. Veres
Péter politikai pályaképét Zágoni-Bogsch Gergely az Országgyűlési Könyvtár
kutatója foglalta össze. Az évkönyv utolsó két tanulmánya néprajzi
szempontból közelít az életműhöz. Tóthné Pásztor Ágota az író
regénytrilógiáját elemzi a tánchagyomány ábrázolására fókuszálva. Dr. Vajda
Mária nagy lélegzetvételű írása az eredeti témamegjelölés mentén, a család és
házasság megjelenítéseit összegyűjtve bontja ki az író magánéletének fonalát.
Intézményünk nevében köszönöm a Nemzeti Kulturális Alap támogatását!

Készítette: Tóthné Pásztor Ágota
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TARTALOM

VERES Péter: ÉN NEM MEHETEK EL INNEN
AJÁNLÁS
ELŐSZÓ
CS. TÓTH János: VERES PÉTER ÉS A KORTÁRS IRODALMÁROK
VITÉZ Ferenc: PORTRÉVÁZLATOK VERES PÉTERRŐL
SÁRI István: „IDE KELL HOZNUNK A NAGYVILÁGOT” – A VERES PÉTER
KULTURÁLIS KÖZPONT MŰKÖDÉSE
LÓS Mária – TÓTHNÉ BABOS Katalin: KÖZÉPISKOLA A „HORTOBÁGY
MELLYÉKÉN”
TÓTHNÉ PÁSZTOR Ágota: KIS HÁZ A KADARCS UTCÁN
TÓTHNÉ PÁSZTOR Ágota: MÚZEUMPEDAGÓGIA A VERES PÉTER EMLÉKHÁZBAN
TÓTHNÉ PÁSZTOR Ágota – SÁRI István: VERES PÉTER EMLÉKSZOBA A SEMSEY
KASTÉLYBAN
ELEK Ottó: A PROTEUS – LÉNY. VERES PÉTER MAGYARSÁGTUDATA ÉS
NEMZETÉRTELMEZÉSE
ZÁGONI-BOGSCH Gergely: VERES PÉTER POLITIKAI PÁLYAKÉPE
TÓTHNÉ PÁSZTOR Ágota: IRODALOM ÉS SŰRŰ LEÍRÁS. A TÁNCHAGYOMÁNY
ÁBRÁZOLÁSA VERES PÉTER A BALOGH CSALÁD TÖRTÉNETE CÍMŰ
REGÉNYFOLYAMÁBAN
VAJDA Mária: SZERELEM, HÁZASSÁG, CSALÁD VERES PÉTER MŰVEIBEN
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Könyvtárak és társintézmények, amelyek számára postáztuk a kötetet
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