
SZOLNOK MEGYEI KIADVÁNYOK 1969-BEN

Nagyon sokszor elhangzott az utóbbi években, éppen ezért kissé fényét is vesz-
tette az a megállapítás, hogy a nagy évfordulók korát éljük. Pedig van ennek a puszta
tényközlésnek egy sereg olyan tartalmi vonatkozása), amely soha el nem kophat, íze,
színe nem fakulhat el. Annál kevésbé, mert az emberek tudatába jó mélyen bele-
vésődött.

Ezt a rögződést segítették és segítik elő azok az ünnepélyes vagy ünnepek jegyé-
ben zajlott és zajló események, rendezvények, tudományos, szépirodalmi és publicisz-
tikai írásművek, közlemények, amelyek hatásukban társadalmunk túlnyomó többségét
átfogták vagy legalább érintették.

Persze csak a nevelés hatékonyságának alapos és korszerű felmérésével lehetne
megközelítő képet kapni a köztudat formálódásának mértékéről. Az erre vonatkozó
kísérletek azonban még jobbára próbálkozás jellegűek. A tudományosan megalapozott
hatékonysági vizsgálatok még meglehetősen ritkák. Éppen ezért az ilyen megállapí-
tások szükségképpen magukban hordják az általánosítás veszélyét.

Van azonban az évfordulós esztendőknek olyan terméke, amely a maga mara-
dandóságával, állandóságával és mindennapi használhatóságával folyamatosan tud
hatni a köztudatra. Ez a termék az utóbbi évek sajtóanyaga, amelynek bőségéből
most csupán az 1969-es év Szolnok megyei anyagát emeljük ki. A kiemelést több ok
indokolja. Egyrészt csupán egyetlen esztendő országos anyagát is egy tanulmány kere-
tében ismertetni megvalósíthatatlan feladat lenne, másrészt az előző évekhez viszo-
nyítva 1969-ben olyan szép számmal jelentek meg értékes kiadványok Szolnok megyé-
ben, hogy ezeket csokorba fogni, róluk szólni érdemes. Ha még azt is figyelembe
vesszük, hogy a most Szóba kerülő művek Szolnok megyei, 111. Szolnok megyében
dolgozó emberek munkájának eredményei, akkor azt is elmondhatjuk, hogy e kiad-
ványok Szolnok megye szellemi életének is valamiféle képét adják az adott időpontban.
Gondolom, ezért nem felesleges ezt az anyagismertetést elvégezni.

Talán elegendő csak utalnom arra, hogy ezt a szellemi tükörképet az tenné telje-
sebbé, ha a helyi és országos lapokban, folyóiratokban vagy önálló művekben Szolnok
megyéről megjelent publikációkat is összefoglalnánk. Ez azonban most nem célja
ennek a dolgozatnak.

85



A tárgyalt anyagok zöme közvetlenül vagy közvetve kötődik az 1969-M esztendő
évfordulóihoz. Ezek sorát a Magyar Tanácsköztársaság idején megjelent két helytörté-
netileg nagy forrásértékű fakszimile kiadvány nyitja meg.

Szolnoki Munkás, 1919. (Szociáldemok-
rata Párt hivatalos közlönye. Szerk.:
Szerkesztőbizottság. f Kiad. a Szociál-
demokrata Párt Szolnoki Végrehajtó Bi-
zottsága, Szolnok, Kúth ny. 1—104. sz.)
(Fakszimile kiadás Bevez. Kaposvári
Gyula. (Kiad. a. Szolnok, Damjanich
Múzeum.) Szolnok, 1969. Damjanich Mú-
zeum — Szolnok m. Tanács V. B. soksz.
Ism. lapsz. (288) 1. 29 cm.

(Szolnok Megyei Múzcurrti Adattár 6.)

A vaskos kötet a Szolnokon megjelent újságnak minden fellelhető számát (100
pld.-t) tartalmazza. A csaknem teljesnek mondható anyag valóban nélkülözhetetlen
forrásanyag mind a helytörténettel, mind a Magyar Tanácsköztársaság történetével
foglalkozók számára.

Ugyancsak sokat forgatott forrás a Jászsági Néplap.

A kötet Jászapátiban 1918. december 25. és 1919. május 24. között megjelent poli-
tikai, gazdasági és társadalmi hetilap hasonmás példányait tartalmazza. Említésre
méltó, hogy a kiadvány megjelenése valóban kollektív munka eredménye: a szolnoki
Damjanich Múzeum xerox gépén készültek a fakszimilék, de a sokszorosítást a Jász-
berényi Járási Könyvtár rotaprint gépe végezte, míg a borítólapot és a bevezetőt
a Hűtőgépgyár nyomdájában nyomták.

Jászsági Néplap. Politikai, közgazda-
sági és társadalmi hetilap. (Főszerkesztő
Brósz Róbert.) 1—2. évf. Jászapáti, 1918.
december 25.—1919. május 24. (Fakszi-
mile kiadás.) Szerk. Tóth János. (Kiad.
a) Jászberény, Járási Tanács V. B. —
Jász Múzeum. tJászbcrény, 1969., Szol-
nok, Damjanich Múzeum — Jászberény,
Járási Könyvtár soksz. Ism. lapsz. (91)
1. 29 cm.

(Szolnok Megyefi Múzeumi Adattár 8.)

Az alábbi eseménynaptár az 1918,'19-es esztendők eseményeit dolgozza fel rendkívüli
műgonddali igen jó lényeglátással és gazdag forrásanyagra támaszkodva. Sok olyan
alig vagy nehezen hozzáférhető anyagot publikál, amely nélkülözhetetlen a kutató-
munkában, és így, együtt nagyon megkönnyíti azt.
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Szolnok megye 1918/19 (ezerkilencszáz-
tizennyolc'tizenkilenc)-es eseményeiből,
összeáll. Mészáros Ferenc, Szolnok, 1969.
Tempó soksz. (4), 79 p. 28 cm.

(Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 9.)
Borítékcím Szolnok megye 1918/19-ben

Hasonló igénnyel, de nem időrendi, hanem tematikus csoportosításban adja közre
a Jászság 1918/19-es eseményeinek naptárát a korabeli sajtóra és más fellelhető forrás-
anyagra támaszkodva.

A Tanácsköztársaság időszaka a Jász-
ságban (adatok, dokumentumok.) 1. Ösz-
szeáll. Tóth János. (Kiad. a) (Jászbe-
rény, Járási- és Városi Tanács V. B.,
Jász Múzeum.) Jászberény, 1969. Szol-
nok, Damjanich Múzeum — Jászberény,
Járási Könyvtár soksz. 45 (2). 1. 30 cm.
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Népes anyaggyűjtő gárda közreműködésével született meg az évfordulós megyei
kiadványok eme legtekintélyesebbike. A mű hiteles, jórészt a kötet dokumentációs
anyagában is feltárt adatokra, visszaemlékezésekre és szinte teljes forrásanyagra tá-
maszkodva mondja el a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításáért és a
Horthy-fasizmus ellen az ország demokratikus átalakításáért Szolnok megyében 1918-19
és 1945 között vívott harcok történetét. A kötet és a kapcsolódó forrásjegyzék nagy-
szerű alapot ad a kutató munkához, a második részben közölt visszaemlékezések
pedig nevelőhatásukban még nagyon sokáig gyűrűzni fognak jóval azután is, hogy
a most visszaemlékezőkre is csak emlékezni fognak az utódok.

TiSZTA SZÍVVEL
pftoierAtt

Tiszta szívvel, proletár öntudattal.
(1919—1969.) (Tanulmány, visszaemléke-
zések.) (Szerk. Ungor Tibor, ill. Bokros
László.) Kiad. az MSZMP Szolnok Me-
gyei Bizottság Oktatási Igazgatósága és
Archívuma, Szolnok, 1969. Alföldi ny„
Debrecen, 169 1., 31 t. 24 cm.

ÉRTHK ÉLTEK

S70DOK

Értünk éltek. \ munkásmozgalom ki-
emelkedő elhunyt Szolnok megyei har-
cosainak életrajzkötete. (Szerk. Selmeczi
László.) Kiad. a MSZMP Szolnok me-
gyei Bizottságának Archívuma, Prop. és
Műv. Oszt. (Szolnok), 1969. Alföldi ny.
Debrecen, 119 (1) 1., 16 t. 20 cm.

Ezek adják meg ennek és az előbbi műnek is a jelentőségét. A Csáki István emel-
kedett hangú bevezetőjével kezdődő kötet 123 Szolnok megyei születésű vagy a leg-
nehezebb időkben a megyében élő és itt küzdő munkásmozgalmi mártír és harcos
rövid életrajzát adja. Az anyaggyűjtés lelkiismeretes munkáját itt is lelkes kutató-
csoport végezte.

A két megyei igényű kiadványhoz 3 helytörténeti munka csatlakozik.

88



A Törökszenmiklós 1918/1919-68 forradalmi eseményeit feldolgozó, szép kiállítású
könyv fénykép- és dokumentum anyaggal egészül ki.

Kerek Béla
Tetteik fényesen ragyognak. Török-

szentmiklós forradalmi eseményei 1918—
1Pl9-ben. (Bev. Magyar János.) Kiad. az
MSZMP Törökszentmiklós Városi Bi-
zottsága, Törökszcntmiklós, 1969.

Tóth János:
Az őszirózsás forradalom és a Tanács-

köztársaság a Jászságban (adatok, do-
kumentumok) Jászberény, 1969. (Jász
Múzeum), 75 p. illusztr. 23 cm.

(Jászsági füzetek. A jászberényi Mú-
zeumbaráti Kör kiadványai 5.)

A kötet gazdag adat és dokumentum anyagra építve szemléletes illusztrációval
nélkülözhetetlen anyagot ad a Jászság helytörténeti kutatói kezébe.

Tartalmában nem, de kiállításában szerényebb kötet Kiss Kálmán Szolnok megye
1969. évi helytörténeti pályázatán első díjat nyert pályaműve. Kisújszállás első világ-
háborús éveiről, az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság ottani eseményeiről
teljes anyagot ad. Függelékében a forrásjegyzéken kívül közli a kisújszállási vörös-
katonák és vörös-örök névsorát az egykori rendőri jelentés arapján.

K/iss Kálmán;
Kisújszállás, 1918 19 (ezerkilencszáz-

tizennyolc,'tizenkilenc)-ben. Szolnok 1969.
Tempó soksz. 116 p. illusztr. 20 cm. —
(Szolnok. Damjanich János Múzeum köz-
leményei: 19—20.> Bibliogr. 102—109. P-

Az alábbi összeállítás a Szolnoki Munkásnak a pedagógusokkal, ill. a tanulókkal
kapcsolatos cikkét, híradását tartalmazza igen jó, áttekinthető csoportosításban. Így
együtt jól használható anyagot ad elsősorban a pedagógusok és főleg szolnoki KISZ-
tagok számár*.
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A proletárok tanítói. A szolnoki pe-
dagógusok a Magyar Tanácsköztársaság
időszakában, (összeáll. Bereczki Lajosné,
Mészáros Ferenc, Nagy Gizella. Ktfad. a
Szolnok Városi Tanács V. B. Művelődés-
ügyi Oszt.) Szolnok, 1989., Damjanich
Múzeum soksz. (2) 36, (1) 1. 21 cm.

Dokumentumok a Szolnoki Munkás cí-
mű 1919-es napilap anyagából.

Közvetve kapcsolódnak az évfordulókhoz azok a kiadványok, amelyek pártbizott-
sági ülések, aktívák, tudományos ülésszakok anyagát dolgozzák fel.

Húsz esztendő. Szolnok megye mező-
gazdaságának fejlődése és jövője. A Me-
gyei Pártbizottság ülésének anyaga, Szol-
nok, 1969. Szolnok megyei Lapkiadó V.
Alföldi ny., Debrecen. 185 db illusztr.
20 cm.

Bibi. 183., 185. 1.

A jól szerkesztett, táblázatokkal, grafikonokkal, képekkel illusztrált tudományos
kötet a pártbizottsági ülés teljes anyagát nyújtja, s ezzel szinte mindennap forgatható
kézikönyvet ad a megye mezőgazdaságával foglalkozó szakemberek és kutatók kezébe.

Az iskolai nevelő munka homlokterében álló téma iránt érdeklődők forrásanya-
got, módszereket, hasznos gyakorlati észrevételeket találhatnak a Szolnok megyei kom-
munista pedagógusok aktívaülésének teljes anyagát tartalmazó könyvecskében.

A hazafiságról. A Szolnok megyei
kommunista pedagógusok aktívájának
teljes anyaga. (Szerk. Makó Menyhért,
Sóski Teréz. Kiad. az MSZMP Szolnok
megyei Bizottság Prop. és Műv. Oszt.)
Szolnok, 1969., Damjanich Múzeum sok-
szorosító, 177. (3) 1. 20 cm.
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1969. április 22-én, Lenin születésének 99-ik évfordulóján összegyűlt legjobb me-
gyei propagandisták Leninre, a marxista-propaganda mesterére emlékeztek.

Ennek az emlékülésnek az anyagát nyújtja át ez a kiadvány, amelyet Lenin szü-
letésének 100. évfordulójára készülve propagandisták, előadók, cikkírók egyaránt ha-
szonnal forgathatnak.

Propagandisták seregszemléje Szolno-
kon. 1969. április 22. (Előadás és hozzá-
szólások.) Szolnok, 1969., soksz. 89 1. 29
cm.

A tudományos ülésszak előadásai és korreferátumai a Magyar Tanácsköztársaság
nagy társadalmi, gazdasági, kulturális, szociális, politikai és katonapolitikai kérdései-
nek megyei, megyeszékhelyi vetületeit taglalják igen gondos forrástanulmányokra, sőt
új forráskutatásra építve.

Jubileumi ülés a Magyar Tanácsköz-
társaság győzelmének félévszázados év-
fordulóján. Szolnok. 1969. március 24—
25-én. Az ülést rend.: Szolnok megyei
Pártbizottság Oktatási Igazgatósága. —
(Szerk.: Ungor Tibor. Bev.: Csáki István)
Szolnok, 1969. Szolnok m. Lapkiadó V.
Alföldi ny. Debrecen, 201 I. 20 cm.

A IV. Szolnoki Kulturális Hetek 1969. május 5-6-án megtartott pedagógiai
tudományos ülésszakának teljes anyagát olvashatják az iskolai nevelő- és oktatómunka
kérdéseivel behatóbban foglalkozni szándékozók. A munkásmozgalmi hagyományok,
az eszményképek, a helytörténet szerepe, valamint a tanulás időszerű kérdései kapnak
helyet az előadásokban és a hozzászólásokban.

Pedagógiai Napok, 2. 1969. Szolnok.
(Előadások és hozzászólások.) Kiad. a

Szolnok Városi Tanács V. B. Műv. Oszt.
Szolnok, 19(59. Damjanich Múz. soksz.
(1). 104 (1) p. 20 cm.

Bibliogr. 39—41. 1.
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Szolnok megye, Ül. Szolnok város felszabadulásának 50. évfordulója is még az
1969-es esztendőhöz kötődik. A témával foglalkozó két nagy jelentőségű dokumen-
tációs kötet hívja fel mindjárt magára a figyelmet.

Szolnok megye 1944 45 (ezerkilencszáz-
rtegyvcnnégy/negyvenöt)-ös eseményeiből.
(Összeáll. Mészáros Ferenc. Szerk., bev.
Kaposvári Gyula.) Szolnok, 1969. Damja-
nich Múz. soksz. (2) 136, 2. (11) 1. 41 t.
29 cm.

(Szolnok Megyei Múzeumi Adattár,
11—12)

A mű eseménynaptárszerűen tárgyalja a megyénket is érintő nemzetközi, illetve
országos eseményeket 1944 elejétől 1945 december végéig. Természetesen a legnagyobb
helyet a megyei anyag kapja a kötetben, amely rendkívül gazdag könyv-, ül. sajtóforrás-
anyagra épül. A felszabadulást közvetlenül megelőző hónapok, a megyénk területén
folyó harcok, a demokratikus államrend kiépítéséért folyó nehéz küzdelem hű kró-
nikáját kapja ebben az olvasó.

Szolnok 25 (huszonöt) éve. Adatok
Szolnok város fejlődéséhez. (Szerk. Ba-
lázs Andrásné, Barna Gábor, Kaposvári
Gyula.) (Bev.r Csorna Kálmán.) Szolnok.
1969. Damjanich Múzeum, soksz. 29 cm.

1. (köt.) (2), V. 214 p. 45 t.
2. (köt.) (2), 172 p.
(Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

13—16.)

Két, összesen 470 lapot számláló nagy alakú kötetbe is alig fér bele a megye-
székhely fejlődését dokumentáló adatgyűjtemény.

AÜ összeállítás felöleli Szolnok város rövid történetével indítva a megyeszékhely
életének minden területét. Aki ezt a munkát áttanulmányozza, s elemzi a gazdag
grafikon, diagram és kartogram anyagot, nemcsak Szolnok város fejlődésének útját
és problémáit ismeri meg, de indítékot kap a tárggyal összefüggő tudományos vizsgá-
lódásra, kutatásra is.
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Ez a hasonmás kiadvány a ma már szinte muzeális értékű, 1944. dec. 13-án indult
szolnoki hetilapnak megjelent 4, ül. az 1945 május i-én indult Tiszavidéknek első két
számát adja az olvasó kezébe.

Dolgozók Lapja. 1944 45. (Kiad. a Ma-
gyar Kommunista Párt szolnoki kerületi
csoportja. Fel. szerk. Zsemlye Ferenc.
Szolnok, Sarkadi ny. 1. évf. 1—3. sz. Z.
éví. 1. sz.) (Hasonmás kiadás.) (Bev.
Kaposvári Gyula.) Szolnok, 1969. Dam-
janich Múzeum soksz. Ism. lapsz. (26) p.
29 cm.

(Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 10.)

Szót kell még ejtenünk azokról az 1969-ben megjelent kiadványokról is, amelyek
témájukban nem kapcsolódnak ugyan az évfordulóhoz, de a helytörténeti kutatásokhoz
vagy egyszerűen a megye mai arculatának megismeréséhez saükségesek.

Szabó Lajos—Zsoldos István:
Fejezetek Kisújszállás történetéből. —

(Bev. Oláh Lajos.) Szolnok, 19<S9. ny. n.
80 1., 2 t. 20 cm.

(Szolnok, Damjanich Múzeum. A
közleményei 21—22.)

A kis kötet valóban hézagpótló munka. Kisújszállás város történetének dr. Kiss
Géza által elkezdett megírását folytatják a szerzők az 1745-ös „megváltakozástól", a
redempciótól az első világháborúig. Kiss Kálmán már ismertetett 1918-19-es tanul-
mányával együtt Kisújszállás története a legújabb korig már szinte szerves egésszé
állt össze. Mindenesetre egy eljövendő monográfia-író számára jelentősen megkönnyül
a kutatómunka e tanulmányok révén.

(O& MiiCV£ TOKT6NETSHEZ

Olvasókönyv Szolnok megye történeté-
hez, (összeáll.: Antal Árpád. Munkatárs:
Fodor Zoltán.) Szolnok, 1969. Szabadság
ny. Debrecen, 256, 1„ 4 t. 20 cm.
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A helytörténeti kutatás, a történelmi ismeretterjesztés, de a történelemtanításban
végre a maga jogos helyét egyre inkább megtaláló helytörténet-tanítás nélkülözhetetlen
ás régen várt kézikönyvét kapja kézbe az olvasó. A Szolnok Megyei Levéltárnak leg-
értékesebb oklevél- és más forrásanyagát tartalmazza az Olvasókönyv, kiegészítve
azt az Országos Levéltár, ül. más források Szolnok megyére vonatkozó anyagával.
A szövegeket követő levéltári jelzetek a kutatóknak, a magyarázatok a pedagógusok-
nak, előadóknak nyújtanak nagy segítséget. Az anyag csoportosítása a történeti elvet
követi, tárgymutatója nagyon megkönnyíti a kötet célszerű kezelését.
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\. AÉPIS Belkowski Jenő;
A tiszai fahajók építése, javítása, népe.

(Bev.: Kaposvári Gyula.) Szolnok, 1968.
Szolnoki ny. 84 1., illusztr. 24x23 cm.

(Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv
1/2.)

Egy, a néprajztudomány által fel nem tárt, ma már kihalt foglalkozási ág mono-
grafikus értékű feldolgozását adja ez a nem eléggé méltányolt munka, amelyben a
szerző egy élet kutató munkájának eredményeit sűrítette. A kötet olvasmányosságával,
érdekességeivel, stílusának elevenségével nem csupán a néprajz iránt tudományosan
érdeklődők figyelmére is joggal számot tarthat.

Csak címleírását adjuk a Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága érté-
kes kiadványainak, amelyek a megye társadalmi, gazdasági életével foglalkozók, az
iránta érdeklődők számára mindennemű elemző munkához nélkülözhetetlenek.

Szolnok megye statisztikai évkönyve. A talajerőgazdálkodás helyzete Szolnok
(Kiad. a Központi Statisztikaii Hivatal megyében. (Kiad. a Központi Statisztikai
Szolnok megyei Igazgatósága, Szolnok,
Stat. Kiadó soksz. 1968., 1969. 353, 28 1.
20 cm.

Hivatal Szolnok megyei Igazgatósága.
Szolnok, 1969. Házi soksz. 36 p., 29 cm.)
Bibliogr. 36. p.

A termelőszövetkezetek (ezerkilenc-
százhatvannyolc) 1968. évi gazdálkodá-
sainak főbb jellemzői. (Kiad. a Központi
Statisztikai Kpvatal Szolnok megyei Igaz-
gatósága, Szolnok, 1969., házi soksz. 39 1.
29 cm. (Adatközlés.)

Gyenge gazdasági adottságú települé-
sek főbb jellemzői Szolnok megyében.
(Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal
Szolnok megvei Igazgatósága. Szolnok,
1939. Házi soksz. 27 1., 29 cm.)
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A termelő és szolgáltató vállalatok jö-
vedelmezősége 1968ban Szolnok megyé-
ben. (Kiad. a Központi Statisztikai Hi-
vatal Szolnok megyei Igazgatósága, Szol-
nok, 1969. Háa! soksz., 29 cm.)

Szolnok város társadalmi mobilitásá-
nak főbb vonásai a felszabadulás óta.
(Kiad. a /Központi Statisztikai Hivatal

Szolnok megyei Igazgatósága, Szolnok,
1969. Soksz. 27 1., 29 cm.)

A gazdaság fejlettsége és a lakosság
ellátottsága színvonalának meghatározói
Szolnok megyében. (Kiad. a Központi
Statisztikai Hivatal Szolnok megyei Igaz-
gatósága. Szolnok, 1969. Soksz. (1), 37 1.,
29 cm. Bibliográfia 37 1.

Szolnok megye bűnüldözése és bűn-
üldözési helyzete, a bűnözés okai. 1964—
1968. évek adatai alapján. (Kiad. a Leg-
főbb Ügyészség Titkársága, Bp., 1969.
Soksz. (4), XXI. (1), 165 1., illusztráció
28 cm.)

Borítékcím: A bűnözés helyzete, a bű-
nözés okaii Szolnok megyében.

A Legfőbb Ügyészség Titkársága a Szolnok megyei Főügyészség statisztikusának

közreműködésével az 1964-68. évek adatai alapján végzett nagyarányú vizsgálat ered-

ményeit rögzítette ebben a tanulmányban. A megye közigazgatási egységei szerint, ill.

a bűnözési ágazatként tárgyalt anyag büntető jogászaink körében szinte kézikönyvként

használható.

A SZOLNOK MEGYU ÁLLAMI GAZDASÁGOK ÉLETÉBŐL

A Húsz esztendő tsz fejlődésével pár-
huzamosan fejlődő állami gazdaságok két
é\ tizedes fejlődését, elemzését adja a
2 évtized című kötet a Szolnok megyei
áll. gazdaságok igazgatósága kiadásában
(Alföldi Nyomda, Szolnok, 1969.).
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Befejezésül említsük meg a Damjanich Múzeum rendezésében 1969-ben lezajlott
tárlatok, kiállítások könyvészeti szempontból is művészi értékű katalógusait, amelyek
egyben a megyeszékhely kiemelkedő képzőművészeti eseményeinek szemléletes króni-
káját is jelentik. A hagyományos Tavaszi, ill. Téli Tárlat, az Ámos Imre-Anna Margit
valamint Palicz József kiállításának katalógusai mellett különösen szép az Észt
ötvösművészeti Kiállítás anyagát bemutató katalógus.

PAUCZ JOZSEf ftSTOMUmj KIAUITASA

SIOIN0X, !»*•• DAMJANICH JÁNOS MUZHM

Az évfordulós esztendők tudatformáló hatásáról szólottunk a bevezetőben. Az
1969-es esztendő megyei eredetű kiadványainak pusztán bibliografikus felsorolása is
meggyőzően mutatja, milyen termékenyítőén hatottak az évfordulók kutatóinkra, me-
gyénk tudományos érdeklődésű dolgozóira. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy a ki-
adványok jelentős részének egész kutatócsoportok voltak a szerzői, s munkájuk nyom-
tatásban megjelent eredményeit csak könyvtáraink zsúfolt olvasótermeiben több százan
tanulmányozzák, hatékonyság szempontjából is elégedettek lehetünk megyénk 1969-ben
megjelent önálló sajtótermésével.

Szurmay Ernő

ÉSZT OTVÖSHŐVtSZETt KlÁlUTAS
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