
Levéltári kiadvány
okos együttműködéssel
Szabó Ferenc: Öcsöd története dokumentumokban 1 7 1 5 — 1 9 6 0 .

Több ok miatt is tanulságos és példamutató kiadványt jelentetett meg a közel-
múltban a Szolnok Megyei Levéltár, a „Levéltári füzetek" sorozatának 10. da-
rabjaként. Az Öcsöd története dokumentumokban 1715—1960 című kötet létre-
jöttét okos együttműködés tette lehetővé: a kiadó Szolnok Megyei Levéltár
mellett az impresszumban, a támogatók között ott találhatjuk az Öcsödi Nagy-
községi Tanácsot és a Békés Megyei Tanács V. B. Tudományos-Koordinációs
Szakbizottságát is, szerzőként pedig Szabó Ferenc, a Békés Megyei. Múzeumok
igazgatója jegyzi a kötetet.
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Azt, hogy e községtörténeti dokumentumgyűjtemény kiadásához ilyen ösz-
szefogásra volt szükség, indokolta a település rendkívül izgalmas és fordulatos
története is, nem szólva arról a prózai tényről, hogy Öcsöd évszázadokon ke-
resztül Békés megyéhez tartozott (miközben gazdasága, kereskedelme, társadal-
ma számos szállal a Nagykunsághoz és a tiszazugi településekhez kötődött),
majd 1950-től Szolnok megyéhez csatolták. Megjegyzésre méltó, hogy a köz-
igazgatási hovatartozás múltbeli változásai számos településen komoly akadá-
lyát jelentik a tudományos igényű helytörténeti kutatásoknak; ezt tekintetbe
véve Szabó Ferenc munkájának nem csekély a módszertani jelentősége sem.

Lényege: biztos támpontokat, fogódzókat ad a település és környéke továb-
bi kutatásaihoz, a közlésre kiválasztott dokumentumok forrásértékűek, meggyő-
zően reprezentálnak korszellemet, gazdasági-társadalmi-emberi szituációkat. A
kötetben közzétett 79 dokumentumot végigolvasva ismét beigazolódik a gyak-
ran elfelejtett igazság: a múlt tanulmányozásához, a történelem gyakran meg-
hökkentő fordulatainak, eseményeinek megértéséhez nélkülözhetetlenek az el-
sődleges források.

Szabó Ferenc avatott kézzel válogatott a Békés és a Szolnok Megyei Levél-
tárak, valamint az öcsödi helytörténeti gyűjteményben őrzött iratok között.
Ennek köszönhetően nem csupán a helytörténészek érdeklődésére tarthat szá-
mot a kiadvány, hanem mindenkiére, aki szeretné szűkebb-tágabb hazája múlt-
ját, egykor élt lakóinak hétköznapjait minél jobban megismerni. Vagyis: fontos
és hasznos olvasmány is.

A dokumentumgyűjteményhez az öcsödi tanács elnöke, Molnár Bálint írt
bevezetőt, majd a falu történetének tíz kis fejezetre osztott vázlatát olvashatjuk.
Igen értékes az ehhez csatlakozó, csaknem kétszáz levéltári és bibliográfiai tételt
tartalmazó forrásjegyzék.

A kötet fő részét alkotó forrásokat négy fő korszak szerint csoportosította
Szabó Ferenc: 1715—1848 — Öcsöd újratelepülésétől a jobbágyvilág végéig; a
szabadságharctól a Tanácsköztársaságig; a Horthy-korszak negyedszázada; a
felszabadulástól a termelőszövetkezeti községgé alakulásig — 1944—1959. A
közzétett források mindegyikét kiegészítő és magyarázó jegyzetekkel látta el a
szerző, sőt a régebbi keletkezésű okmányokban, levelekben gyakran előforduló
latin kifejezésekhez „szótárt" is mellékel a könnyebb használhatóság érdekében.
A kiegészítő és magyarázó jegyzetek bizonyos történelmi kitekintést, „háttér-
rajzot" is adnak, vagy éppen a korabeli közigazgatás szövevényében segítenek
eligazodni.

A kötetben olvasható dokumentumok viszonylag kis száma — önmagában
— nem sejtet különösebb tartalmi horizontokat. De nem a mennyiség jut döntő
szerephez: a község, a táj, az ország múltbéli életének változatosságát, az itt élő
emberek létért folytatott küzdelmét meglehetős gazdagsággal ábrázolja a gyűj-
temény. Nyomon követhetjük az öcsödi birtokviszonyok alakulását éppúgy, mint
a község lakóinak, elöljáróinak az „istenhátamögötti" állapotok megszüntetése
érdekében tett meg-megújuló kísérleteit. Az öcsödi földkövetelők a XVIII. szá-
zad végén állhatatosán vitázva védték jogaikat a földesúri érdekeket képviselő
elöljárósággal szemben, néhány évtizeddel később — 1830-ban — a Körösök
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pusztításai miatt a folyók szabályozását kérik a vármegyétől, majd — már 1862-
ben — a rév helyett állandó fahidat szeretnének a Körösre építeni. De szól írás
arról is, hogy az öcsödi képviselőtestület 1874-ben úgy foglalt állást, hogy a
falu a kunszentmártoni járáshoz és Szolnok vármegyéhez kíván csatlakozni.
Lépéseket tesznek, hogy vasúti szárnyvonal épüljön, amely Öcsödöt Tiszaföld-
várral kötné össze és mindvégig foglalkoztak a Körösök hajózhatóvá tételével is.

A nagy történelmi sorsfordulókat — 1848/49, az első világháború, a Ta-
nácsköztársaság, a második világháború, a felszabadulás és az újjáépítés —
pregnáns dokumentumok jelzik a gyűjteményben, s külön fejezet foglalkozik
József Attila Öcsödhöz fűződő kapcsolataival. Utóbbival kapcsolatban: nem ér-
dektelen, hogy József Attila öcsödi tanítója, Páczay Mihály figyelemreméltó
egyéniség, a szociáldemokrata párt helyi szervezetének elnöke volt, akit 1919-es
tevékenysége miatt később fegyelmi bizottság elé idéztek.

Nem csekély a mostanában megjelenő településtörténeti, helyismereti mun-
kák száma: a tény önmagában örvendetes, ám a megjelenő művek egyik-másika
korántsem tölti be azt a funkciót, amit eredetileg szántak neki. Az Öcsöd törté-
netét összefoglaló kiadvány magasan fölötte van az átlagnak, a már föntebb
részletezett erények mellett többek között azért is, mert kedvet csinál a további
vizsgálódáshoz, s ehhez segítséget is ad.
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