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H elytörténeti irodalmunkban kétféle nézel különíthető el. Az egyik, mely 

szerint a helyi jellegű eseményekről beszélnünk kell, meg kell írnunk őket, 
de idő- és térbeli korlátozottságuk m iatt nem szabad különleges jelentősé
get tulajdonítanunk nekik. A másik szemlélet, ezzel szemben, ugyanolyan 
alapos, m élyreható vizsgálatot tart szükségesnek ezekben a kérdésekben, 
mint országos vagy kontinentális méretekben. Az eltérés tehát a módsze 
rekben fogható meg. Örömmel kell megállapítanunk, hogy az utóbbi idők
ben (különösen a nyolcvanas években) kezd uralkodóvá válni az utóbbi szem
lélet helytörténettel foglalkozó kutatóink között, melyet önmagában az a 
tény is jelez, hogy mennyiségileg és minőségileg más tanulmányok, monog
ráfiák sorozata jelenik meg. Felismertük, hogy országunk és népünk törté
netéhez nem elegendő a szűkkörtí forrásanyagból általános következtetések 
levonása. Egy adott kor, társadalmi jelenség, művelődés — illetve hadtör
téneti probléma egészének vizsgálata feltételezi a kérdés valamennyi rész
területének feltárását. Vagyis a helyi jellegű kiadványok célja, hogy megis
m ertessen egy kisebb terület történeti kérdéseivel és forrásává váljék a kor 
egészét kutató  számára. Ami a minőségi változást illeti, az abban ragadha
tó meg, hogy ezek a munkák már nem említésszerűen foglalkoznak a H aj
dúság, a Csallóköz, vagy a Galga-mente történetével, hanem igyekeznek eze
ket komplex egészként kezelni. Szemben a korábbi szemlélettel, mely csu
pán a lokálpatriotizmus igényét igyekszik kielégíteni, s ezen túlmenően nem 
tulajdonít nagyobb jelentőségei az illető kérdésnek.

Ilyen szempontból igen érdekes munka Horváth Lajos forráskiadványa. 
A  m ár külsőre is tetszetős kötet a Galga-mente huszonkét településének 
legjelentősebb, eddig nem vagy csak részben publikált forrásait közli, s el
mondhatjuk, hogy a térség 1686 és 1711 közötti történetének kim erítő is
m ertetését nyújtja. A rövid Előszó (7—8.1.) után A Galga-mente törté
nete 1686— 1711-ig (vázlat) című fejezet következik (9—39.1.). Az eh
hez csatolt Térképek et (41—46.1.) követi a kötet több mint felét kitevő 
Forrósok gyűjteménye (47— 146.1.). A kiadványt kiegészíti még az Ada
tok Galga-menti családok genealógiájához (147— 154.1.) című rész, va
lam int a Helynévmutató (155— 167.1.). Mértékek és pénzek jegyzéke 
(171.1.) illetve német nyelvű Rezümé (172— 173.1.) is.

Horváth Lajos "vázlata" a térség történetéről igen alapos áttekintés. Nem 
pusztán történeti ism ertetése, hanem részletes elemzése a kor és a hely tár
sadalmi, etnikai, jogi, birtok-, közigazgatási, stb. viszonyainak. Elég néhány 
fejezeteim et idézni (Földesurak és földbirtokosok, Nemesek és jobbá
gyok, Kurucok a Galga-mentén, Papok, Prédikátorok, Iskolameste
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re k , stb ., hogy elmondhassuk: az érdeklődő a Galga-mente viszonyainak 
megismerésén keresztül országos áttekintést kap a török kiűzése utáni évek
ről és a Rákóczi-sz&badságharcról. Ebben nagy segítséget jelent Horváth La
jos stílusa is.

Az áttekintésben a szerző állandóan hivatkozik a későbbiekben közöli 
forrásanyagra. A térség megismerését teljesebbé teszik a közölt térképmel
lékletek, melyeket Horváth Lajos és Bank László készített. A hat térkép be
m utatja a települések elhelyezkedését, ezen kívül tájékoztat az adófizető 
családok számáról, a felekezeti, iskolai viszonyokról, illetve részletesen elénk 
tárja a Rákóczí-szabadságharc katonai eseményeit, csapatmozgásait.

A legnagyobb fejezet 150 magyar nyelvű forrást vagy forrásszemelvényt 
közöl. Ki kell emelnünk, hogy a szerkesztő igen körültekintően és alaposan 
végezte el a válogatást. Megfigyelhető, hogy nem csupán helytörténeti je 
lentőséget tulajdoníto tt munkájának: pl. az 1. sz. forrás 1686. szeptember 
2-án kelt, Henrik szász hercegnek Buda visszafoglalásáról írott naplójegy
zete. Horváth a forrásokat időrendben közli, valamennyi szemelvény előtt 
röviden ism erteti a szóbanforgó művet, esetleges szerzőjének, szereplőinek 
személyi adatait, a keletkezés körülményeit, stb. A forrásokat gazdag jegy
zetekkel egészíti ki, lelőhellyel, esetleges vonatkozó szakirodalommal. A te r
jedelmesebb, vagy szövegükben kevésbé érdekes forrásokat nem idézi szó 
szerint, csak ism erteti azokat. Az iratok műfaja és tém ája széles kört ölel 
fel. Vannak határjárást rögzítő dokumentumok, urbáriumok (pl. 50., 56., 62., 
66., 97. stb.), tanúvallatási jegyzőkönyvek (pl. 22., 42., 92., stb.), a pusztí
tást panaszoló iratok (pl. 140., 145. stb.), levelek (pl. 101., 139., 141. stb.), 
kötelezvények (pl. 71., 72. stb.), folyamodványok (pl. 79., 86. stb.), de itt le 
heteden lenne felsorolnom valamennyi típust. Hangsúlyoznom kell, hogy ezek 
a források igen jelentősek a kor kérdéseivel foglalkozók számára, olyan ada
lékokkal egészítik ki a már ismeri képet, melyeket eddig sem a közönség, 
sem a kutatók nem ismertek. Természetesen több dokumentum is találha
tó, mely a Galga-mentével kapcsolatos, s már megjelent nyom tatásban is, 
jelentősége mégis megkívánta közlését ebben a könyvben, (pl. 82., Bottyán 
levele, Szentlászlóról II. Rákóczi Ferenchez, 1705. július 29., stb.). Az ú jra 
közlés azonban ismét felhívja rájuk a figyelmet, s beilleszti a Galga-menli 
falvak történetébe. M ár említettem, hogy a szerző igen széles körből m erí
te tte  a forrásokat, s azokat időrendben közölte. Ezzel kapcsolatban nem 
hallgathatom el: szükséges lett volna a források tematikus rendszerezése, 
szemben az időbeli sorrendiséggel, mely csupán a kronologikus jellegű 
összefoglalások készítői számára használható. Ha például valaki a 17. szá
zad végi adófizetői jegyzékek iránt érdeklődik, ebben a kötetben igen hasz
nos ismeretekre bukkanhat, felkutatásuk azonban így fáradtságos munkát 
jelent számára. Szerencsésebbnek tartottam  volna, ha a közreadó a fo rrá
sokhoz tárgym utatót is mellékel, melyben a források típusai szerint rend
szerezi az anyagot. Pl. az olyan szorosan összetartozó iratok között is, me
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lyek egy helybeli nemes, Rákóczy Gábor megölésével kapcsolatosak (106„ 
a gyilkos elfogásáról tudósító alispáni számadás; 123.: tanúkihallgatási jegy
zőkönyv és ítélet), csak nehezen található meg az összefüggés.

Igen jelentősnek tartom  a Galga-menti családok genealógiájáról készí
te tt kim utatást. Ez is részletező fejezet, ahol nem csupán a családtagokat 
írja le, hanem mellékeli valamennyi vonatkozó ismert adatot, az előző rész 
forrásainak tükrében. A kim utatás hasznos a 17. század végének genealógi
ájával és családtörténetével foglalkozó kutatók számára. A kötetet záró hely- 
névmutató szintén fontos adatokat ad a publikált forrásokhoz, s érdemes 
megemlíteni a mértékekről és pénzekről készített jegyzéket is, ez röviden 
összefoglalja az e korban használt legjelentősebb mérő- és fizetőeszközöket.

Végezetéül ismét el kell mondanom, hogy az aszódi Petőfi Múzeum mun
katársai igen alapos munkát végeztek: ez a füzet egy olyan sorozat harma
dik darabja, mely a Galga-mente történetének írott forrásait kívánja köz
zétenni, megalapozva egy jövőbeli helytörténeti monográfia kiadását. A tö
rök kiűzése és a szatmári béke közötti időszak történetével foglalkozó va
lamennyi kutató és érdeklődő figyelmébe ajánlom ezt a forrásgyűjteményt.
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