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A felszabadulást követő tizenöt esz-
tendőben nemcsak számban, de minő-
ségben, értékben is megnövekedett a
helytörténeti kutatások, a feltárt s
rendezett, feldolgozott anyagok pub-
likálása s ezek tényleges társadalmi
elismerése, széleskörű felhasználása.
A hivatalos, „céhbeli" történészgár-
dán kívül a helyi kutatók, de sokszor
még a társadalmi gyűjtők sokasága is
foglalkozik egy-egy kerület, város,
járás vagy község történetével. Az
Akadémiától a falusi úttörő nyomolva-
sókig széleskörű társadalmi tömeg-
munkává vált a társadalom legkülön-
bözőbb köreiben s szintjein a múlt
emlékeinek felkutatása s a történelmi
örökség feltárása, közkinccsé tétele
és őrzése.

Kiss Géza munkáját a szolnoki mú-
zeum adta közzé múzeumi közlemé-
nyekként —• a kisújszállási városi ta-
nács v. b. támogatásával. Egy mező-
város, amely egy évtizede már a szo-
cialista városok sorába lépett, igen
tekintélyes összeget tud áldozni nem-
csak a legújabb, de még a régebbi tör-
téneti emlékek feltárására s publiká-
lására is, s a városban több mint ezer
példányban való — tehát igen széles
körű — terjesztésére. (Gondoljunk
csak arra, hogy az egész városban, a
hagyományos fogalmak szerint, alig
200 ember dolgozik speciális, kifeje-
zetten értelmiségi munkakörben!) Egy
olyan városban azonban, ahol a pa-
rasztság jelentős része nem csupán

moziba és színházba jár, rádiót és
televíziót hallgat és néz, ismeretter-
jesztő előadásokra jár, könyvet olvas,
de a régi századok helyi történetéről
is érdeklődéssel tájékozódik, ott ez a
csaknem másfélezres példányszám e
helytörténeti munka kiadásakor sok
mindent megmagyaráz.

A füzet, ha nem is teljességgel, de
40 oldalnyi terjedelemben valóban a
nép történetét mutatja be. S ez a mun-
ka legfőbb érdeme. Elkerüli a hely-
történeti munkák manapság leggya-
koribb gyermekbetegségét: nem il-
lusztrációs anyagot kíván gyűjteni
egy kisebb területről a történészek
által már általánosságban ismertetett
és elemzett, törvényszerűségeiben is
megvilágított folyamatokhoz. Nyoma
sincs benne a provinciális lokálpat-
riotizmusnak sem, mely sajátosságo-
kat vélt felfedezni ott is, ahol éppen
a legáltalánosabb törvényszerűségek
legegyszerűbb formáival találkozik. El-
kerüli a pozitivizmus tartózkodó és
szürke óvatosságát (ha nem is mentes
teljességgel tőle mindenhol), s alapjá-
ban véve a nép életének s életkörülmé-
nyeinek bemutatásával objektív s pár-
tos is egyben. Atények széleskörű isme-
rete, elrendezése és ismertetése révén
induktív módszerrel summázó meg-
állapítások és általánosítások felé ha-
las. Ahol pedig erre nincs elég adat
vagy anyag, esetleg bizonyosság bir-
tokában, ott nem akar minden esz-
közzel újat mondani, ami fontoskodás

45



nélkül nem is lenne lehetséges, hanem
nyitva hagyja az ajtót további kutatá-
sok és megállapítások előtt. Szerényen,
itt-ott talán kicsit óvatosan, de végte-
lenül pontos, alapos és lelkiismeretes
komolysággal, higgadtan és logikusan
von le konklúziókat, értékel s elemez
—, mint például az egyháznak a re-
dempció után betöltött társadalmi
szerepének vizsgálata során is látható.

Igen gazdag a török hódoltság ko-
rával, a telepítések idejével, a német
lovagrend uralmával, a járványokkal
s a redempcióval foglalkozó anyag-
rész. Az a fejezet pedig, amely „A köz-
ség hétköznapjai" címet viseli, a nép
életének egészen az ethnográfiai leírá-
sok határát megközelítő, szemléletes
és eleven képét nyújtja. Nem vállal-
kozik a szerző, s nem is vállalkozha-
tott, a Kunság egész sajátos állam-
igazgatási, jogrendi, jogszokásbeli, gaz-
dasági, társadalmi s kulturális szer-

kezetének s e sajátos jelenségek és vo-
nások szerepének sokoldalú s beható
elemzésére. De sokszor érdekes és ér-
tékes adatokkal, észrevételekkel segíti
közelebb jutni a majdani kutatásokat
mindezekhez a megoldásokhoz.

Alapos és gondos munkát végzett a
szerző, amely munka nem lezár, ha-
nem megnyithat egy sor további kuta-
tási kérdést, s egyúttal annak meg-
oldásához is már itt-ott egy-egy lépés-
sel közelebb visz. Nem kis érdeklődés-
sel várnánk a 19. sz. helyi történeté-
nek hasonló feldolgozását, hiszen a
szerző néhány kisebb közleménye a
korra vonatkozóan sejteti: a folyta-
tás ott lappang a tarsolyban.

Megyénk múltjáról szóló írásaink
sorában joggal foglal el a maga nemé-
ben figyelemre méltó helyet a múzeumi
kiadványok e legutóbbi termése.

Császtvai István
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