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H
a nagyon röviden, néhány szóval akarnám jel-
lemezni a több mint ezer oldalas művet, azt ír-
nám: Nem mindennapi hely nem mindennapi 

históriája. A szerző kereste, és meg is találta a „lajosmizsei 
út” történetírói megjelenítésének eredményes módját.  
Lajosmizse a tanyavilágban és a tanyavilágból lassan 
született, sőt időközben akár várossá is cseperedhetett te-
lepülések sorába tartozik. Méltán tekinthetünk rá úgy, 
mint a hajdani magyar tanya községek iskolapéldájá-
ra. Nem mindennapi tehát a históriája, következés-
képp nem mindennapi feladat elé állítja historikusát. 
Szerencsére, Kürti László felismerte, hogy lakóhelye és 
kutatási terrénuma nem tartozik a szokványos magyar 
falvak és agrárvárosok táborába, ezért kutatómunkája 
különleges módszerek alkalmazását kívánja. A feldol-
gozás során ötvözte az új- és legújabb kori írott források 
történeti elemzését, a néprajzi interjúk és általában a 
szóbeli közlések felhasználását, valamint a kulturális 
antropológia szempontrendszerének érvényesítését. Kü-
lönleges, nagy értékű mű, amely hasznára válik majd 
Lajosmizse népének és a magyar történeti tudomá-
nyoknak egyaránt.

Bárth János történész és néprajzkutató, 
Kecskemét–Szeged



E z a monográfia a közösség számára óriási ér-
téket képvisel, sőt messze túlmutat az elneve-
zésben rejlő ígéreten: hozzájárul egy tájegy-

ség, valamint az azt magában foglaló nemzetállam 
történetének megértéséhez is. Kürti László példa-
mutató hozzáértéssel kapcsolja össze a történelemi, 
a néprajzi és a szociokulturális antropológiai meg-
közelítéseit, amely lehetővé teszi, hogy egy alföldi 
városnak a múltját nemzetközi összehasonlító kuta-
tás keretében is olvashatjuk. Korunkban, amikor a 
múltról alkotott képzetek egyre nagyobb hatást gya-
korolnak a jelenkor társadalmára és formálják az 
emberek jövőről kialakított képét, a mindennapok 
történetének a megértetésében a szerzőnek az írott 
források tanúbizonyságához való ragaszkodása kü-
lönösen nagy jelentőséggel bír. A levéltári kutatáson 
kívül interjúkat is készített, hogy fényt vessen a 20. 
századi történésekre, a rendszerváltásra és a poszt-
szocialista fejleményekre. A szerző mindkét kötetben 
hallatja saját, eredeti hangját: meggyőzően eleveníti  
meg a helység múltját, elkerülve az ideológiai kohol-
mányokat, egyúttal rányomva munkásságának bé-
lyegét Lajosmizse történelmére – és jövőjére –, úgyis 
mint annak aktív résztvevője.

 
Chris M. Hann szociálantropológus, igazgató, 

Max Planck Institute, Halle
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