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A Szolnok Megyei Levéltár XVI-XVII. századi
forráskiadványáról
/Levéltári Füzetek, 1988. 11. sz.

A történelem iránt érdeklődő olvasó 11. alkalommal veheti kezébe a Levél-
tári Füzetek c. sorozat gondosan szerkesztett, új kötetét, amelynek lapjain Hegyi
Klára ismert turkológus és Botka János levéltárigazgató ad kitűnően válogatott
forrásokat a Jászság török kori történetéből.

Hegyi Klára ezúttal "Jászberény török levelei"-t kínálja élvezetes, új fordí-
tásban, Botka János pedig jól válogatott "Latin és magyarnyelvű források..." köz-
readásával mélyíti el a Jászságra vonatkozó ismereteinket. A szerzők szakér-
telmén kívül Káldy-Nagy Gyula és Benda Kálmán professzorok lektori vélemé-
nye is garantálja a kiadvány tudományos színvonalát.

Az azonos történelmi viszonyok között keletkezett más-más nyelvű forrá-
sok történeti hátterét az állandósuló háborúkban és az ország három részre szaka-
dásának tényében jelöli meg Hegyi Klára igen hasznos Bevezetője. Az általa vá-
logatott török források tovább erősítenek bennünket abban a meggyőződésben,
hogy ezen az alapon formálódott másfél évszázad során a hódoltsági területen a
magyar-török kondominium, az érintkezés minden szintjén érvényesülő, tényle-
ges, kettős uralom. Ennek köszönhetően tudták érvényesíteni a királyi Magyaror-
szág kormányszervei- és a vármegyék a magyar adóköveteléseket, védték a ma-
gyar nemesi birtokjogot és a hódoltságban élő magyarság alapvető érdekeit.

A hatalmas török birodalom teljesítőképességének egyéb fogyatékossága-
in kívül ez az állapot okozta azt is, hogy a törökök Magyarországon a termelést
adóztatták, de nem szervezték, s a lakosságot legfeljebb csak hadimunkára- és fu-
varozásra tudták kényszeríteni. Itt van a titka annak is, hogy a Balkánnal szemben
Magyarországon az iszlám csak területeket tudott meghódítani, de lelkeket nem.
Megindult ugyan a magyar-török vegyes népességű települések kialakulásának
folyamata Jászberényben, a dunántúli Tolnán és másutt is, de a XVII. századra
már csak megerősített centrumokban éltek törökök Magyarországon.

Ilyen körülmények között irányították a gondjaikra bízottak életét a magyar
települések választott elöljárói, a falusi-, és mezővárosi magisztrátusok. Az ő dol-
guk volt az adók beszedése a királyi Magyarország képében fellépő egri vár és a
török számára, de dk irányították a községekben a határ használatát, városon pe-
dig a közösség egész háztartását is. Nagy alkalmazkodni tudást igényelt a rendé-
szeti feladatok ellátása a lakossági önvédelem megszervezése is. Hegyi Klára szel-
lemesen utal bevezetőjében arra a sajátos munkamegosztásra, amely szerint a ma-
gyar magisztrátusok dolga volt a bűnösök üldözése, elitélése, a törököké pedig a
büntetéspénz beszedése. Ez a gyakorlat a XVII. századra már a halálbüntetések
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kiszabásában és végrehajtásában is érvényesült. Ennek az emberpróbáló időnek a
mindennapjait idézi fel számunkra a Hegyi Klára által rendelkezésre bocsátott tö-
rök forrásanyag.

A kötetet forgatva előbb az 1567-1568 között épített török palánkvárat is-
merjük meg, amely kitűnően illeszkedett bele a Szolnok-Szentmiklós-Hatvan kö-
zötti várak láncolatába. A várban négyszáz fős helyőrség szolgált, a polgári lakos-
ság életét pedig egy kádi, és a szandzsákbég munkáját könnyítő vojvoda /a ma-
gyar forrásokban vajda/ irányította. A palánk 1620-ig funkcionált, de azután le-
égett, és többé nem építették fel a törökök. 1647-ben a város már "...Hatvan várát
javítja és építi"; a török kádit visszahívják s az ügyeket Hatvanban, illetve Eger-
ben, a két török közigazgatási központban intézik.

Berény azonban ezután is központi, vezető szerepet játszik a jász települé-
sek között. Vezetői el tudják érni, hogy a törökök adott esetben az egész Jászság
képviselőinek ismerjék el őket.

Hegyi Klára publikációjában 147 török és négy magyar levelet tanul-
mányozgatunk. Lelőhelyük egy kivétellel a Szolnok Megyei Levéltár. Közlőjük
gondos szóstatisztikai vizsgálata szerint szövegükben abszolút többséget élvez-
nek a "fenyeget", "sanyargat", "zaklat" igék, s ez természetes is, minthogy lapja-
ikon az alattvalók panaszkodnak, tiltakoznak, vagy éppen kémek valamit, s vála-
szul a hatóságok engedélyeznek, rendelnek, tilalmaznak szükséglet szerint.

A sérelmek jelentős hányada a török hivatali apparátus korrupt voltából,
pontosabban abból adódik, hogy a török hivatalnokok személyes érdekeiket mind
hivatalnoktársaikkal, mind a várossal szemben keményen védelmezik. Állandó
vitatéma közöttük a büntetéspénzek-, vérdíjak- és hagyatéki illetékek szedésének
jogos- vagy jogtalan volta és még indább mennyisége. El kell hinnünk a kort ki-
tűnően ismerő szerzőnknek azt az állítását, hogy a török tisztviselők mindig meg-
szegik saját büntető- és örökösödési joguk előírásait. Különösen gyakran élnek
vissza a vérdíj jogosultságának meghatározásával.

Örömmel vettük azt a figyelmeztetését is, hogy a hazai török forrásanyag-
ban rántásnak számít az a huszonöt jászberényi levélből álló kollekció, amelynek
a segítségével konkrét példán tanulmányozhatjuk egy magyar város harcát a bű-
nüldöző- és ítélkezési jog fokozatos kiterjesztéséért.

Hegyi Klára kitűnő fordítása a hódításkori mindennapok sűrűjébe viszi a
magyar kutatót, de a kor iránt érdeklődőt is. A szakmai pontosság mellett is élvez-
hető magyar szövege, kitűnőkommentárjai, gondosan összeállított mutatói és nél-
külözhetetlen török-magyar szójegyzéke valóban használható "forrás"-sá teszik a
kutató és olvasó számára ezt a kitűnő anyagot. Ezt a feladatot Repiczky János
/OSZK Quart. Hung. 449. sz./ésThury József/Szolnok Megyei Levéltár/kézirat-
ban található fordítása nem tudta ellátni, mert az előbbi a felismerhetetlenségig
megmagyarítolta a török terminológiát, az utóbbi pedig pontos fordítás helyett tar-
talmi összefoglalásokat adott.

Ez a forráspublikáció jelentős hozzájárulás a nemzetközi turkológia ered-
ményeihez is. A szakirodalom korábban úgy tekintett a magyar hódoltsági terü-
letre, mint a balkáni török birtokok egyszerű, északi meghosszabbítására és nem
tartotta szükségesnek a magyarországi török berendezés sajátosságainak tanul-
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mányozását: a hódoltsági területen kialakult magyar-török kettősuralom /kondo-
minium/eredeti forrásokon alapuló vizsgálatát.

Az alaposabb nemzetközi tájékoztatást szolgálja a jászberényi török forrá-
sokat őrző és kiadásukra vállalkozó Szolnok Megyei Levéltár azzal, hogy a for-
rások használatát megkönnyítő magyar nyelvű Bevezetés után egy német nyelvű
bevezetőt is ad külföldi érdeklődők számára, s a magyarul nem tudó olvasókat né-
met nyelvű regesták útján tájékoztatja az egyes források fontosabb megállapítá-
sairól.

Botka János XVI-XVII. századi forráspublikációjának latin és magyar
nyelvű forrásai is a török kori jász népélet sűrűjébe visznek bennünket. A forrá-
sok java nem nádori- vagy a kerületi kancelláriák terméke, hanem falusi és me-
zővárosi elöljáróságok és kisebb részben velük közvetlenül érintkező várkapitá-
nyok és uradalmi alkalmazottak tolla alól kerül ki. Többségüket a Szolnok Me-
gyei-, kisebb részüket az Országos Levéltár őrzi. Tovább növeli szemünkben e
gyűjtemény értékét, hogy a most már kényelmesen tanulmányozható iratok közel
fele /26 db/ a török kori jász események színhelyén, a helyi hatóságoknál keletke-
zett tényállást rögzítő, esetenként közösségi kérelmet fogalmazó irat, vagy a kö-
zösségi vezetők által továbbított magánlevél.

Az iratanyagnak ezt a rétegét használni kellemes, kommentálni könnyű, de
megtalálni annál nehezebb. Itt ugyanis a mutatókönyvekben viszonylag ritkán sze-
replő egyedi iratokról van szó, amelyeket községi levéltáraink pusztulása miatt a
török utáni korban is nehéz megtalálni, mert gyakran alkalmi írástudó készítette
őket és másolat darabban, vagy könyvben /Maculatorium Conceplum/ rögzítve
nem maradt, így az elküldött eredeti példányok rendszerint csak magasabb hiva-
tali, vagy uradalmi szervek levéltáraiban találhatók.

Nem csökkenti e megállapítások érvényét, hogy az utóbbi források közül
tizenhét Berényben keletkezett, hiszen Berény a magyar-latin források bizonysá-
ga szerint is az "egész Jászság" érdekeinek képviselője; olyan település, amely a
magyarok és a törökök által is elismert tekintélye alapján 1587 után már "...a töb-
bi jász alattvaló", "...az egész Jászság Tanátsi- és Lakósi" nevében léphet fel. A
város belső fejlődését is jelzi, hogy a XVI- XVII. század forrásaiban Berény ne-
ve több változatban is szerepel. 1560-ban a település választott bírái "Magyarvá-
rosban Berénben" dátumoznak egy levelet 12. sz. irat/; egy 1587-ben keletkezett
adóösszeírás azzal kezdődik, hogy "Biriny két részből álló mezőváros" II. sz. irat/,
végül egy 1594/1595. évi jövedelemösszeírásban Georgius Weres, mint "...Be-
rény és Magyarváros települések esküdt bírája" szerepel. Valószínűleg azt tükrö-
zi ez a változás, hogy a XVI. század végére a két település szervezeti egyesülése
megtörtént és csak nevük él tovább. Fél évszázad múlva márminden iraton a" Jász-
beriny birák" aláírás szerepel. Berény központi szerepe nem jelenti azt, hogy a
szabad jász települések között valamiféle szubordináció volna, mert itt csak arról
a nehéz időben szerzett tapasztalatról van szó, hogy együtt könnyebb. Az erősebb
testvér is jobban boldogul azonban a császári- és szultáni hatalmasságokkal és a
mindenféle garázdával szemben, ha azok érzékelik a jász "Communitas" egysé-
gét és erejét. A falvak számát illetően el kell fogadnunk Botka János tájékoztatását,
aki a pusztulás lényére utalva közli, hogy az általa ismert iratokon a XVI. század-
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ban még tizennégy-tizenöt jász település szerepel, de a XVII. századiakon már
csak tizenkettő, mert közben Ágó, Boldogháza, Négyszállás elnéptelenedett.

A források huszonhat darabból álló gazdag csoportja lehetővé teszi a ku-
tató számára a földműveléssel és állattartással egyaránt foglalkozó jász települé-
sek határhasználatának tanulmányozását. Egyértelműen bizonyítják, hogy a ne-
héz időkben a Jászságban is csak annyi földet műveltek, amennyi a kenyérnek- és
kásának valót biztosította az egyes családok számára, de annál nagyobb gondjuk
volt a "marhaélő föld", a különböző pusztákon lévő legelők biztosítására. A ko-
rabeli ipar-és kereskedelem alaposabb megismerését hét irat szolgálja, köztük van
a jászberényi vargák 1655. július 3-án kelt céhszabályzata is.

A gazdasági iratok között kiemelt szerepet játszanak az adóívek. Ezeknek
megértéséhez tudnunk kell, hogy a "Nemes Jászságh" lakói a hajdúkéra emlékez-
tető, de a 13. század végéről származó kiváltságokkal /kollektív nemességgel/
büszkélkedtek. Valamennyi településük rendelkezett a szabad bíróválasztás, a
szabad elköltözés jogával, az adót egy összegben /2-3 részletben/ fizették, a robo-
tot, tizedet megváltották, elvileg áruik is vámmentesek voltak. Ezt bizonyítja a 16.
számú irat szövege is, amely szerint a jász nemzet"... a régi szent királyoktul szép
privilégiumokkal... fölékeséttőtött", és ezért harmincadot, vámot, révpénzt sehol
nem köteles adni. Elődeiket /a székely primoroknak megfelelő kategória/ akár a
honfoglalók eleit, kapitányoknak nevezték, de a közrendűeknek is tartást adott
mindenkor, hogy ők csak a "királyok jobbágyai"...

A bevető tanulmány is utal rá, mennyire nehezen tudták elviselni a jászok
az egri vártartomány urai által közéjük helyezett tiszteket, akik "...törvény- és szo-
kás elleni mennyiségben", azaz kiváltságaikat sértve követeltek különböző szol-
gáltatásokat az ispánt, tiszttartót, nemes urat maguk között nem szenvedhető já-
szoktól.

Az adóösszeírások a szokott, hasznos információkat adják ugyan számunk-
ra, de érdemes ügyelni a jászkun differencia specifikára, mert a szolgáltatások
módjában és mennyiségében lényeges eltérések vannak. Házaik után az ország
jobbágyaihoz hasonlóan fizetik a földesúrnak a censust, az államnak a dikának
nevezett adót. Hiányzik azonban terheik közül a telkek hányada szerint teljesíten-
dő robot. A téli robotot megváltják, a nyári robotra pedig azt írja az 1577. évi
összeírás, hogy "Parantsolat szerint". A "parancsolat" a XVI-XVII. században az
egri váruradalom tisztjeitől érkezik és törvényesen meg nem határozott ad hoc jel-
legű fuvarokra, vagy várépítő munkára vonatkozik. Jól tudja a szerzőnk azt is,
hogy a hagyományos két tized helyett a jászkunok a censusban meghatározott
összeg után évente két köböl búzát és ugyanannyi árpát fizetnek /Botka János: A
Nagy- és Kiskunság az egri vár 1577-1579. évi öszeírásában. In: Zounuk2.1987.
210. A két tized megváltására vonatkozó kolbázszéki /kun/gyakorlat. A tizedek
helyett fizetett "Akó"/

A jászközségek szabadabb világa valósággal vonzotta a szomszédos me-
gyei területek jobbágyait, szabadosait, armalista nemeseit, a jászkun közösségek
vezetői pedig kérelmek sorozatában igyekeztek elérni, hogy ezek az elemek/va-
lószínűleg munkaerőként/ "kezek alatt és köztök lenni maradhassanak."
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A századokra visszanyúló kiváltságok adtak erőt a jász települések veze-
tőinek, hogy oltalmazzák a gondjaikra bízottakat, gyűjtsék össze és "élő" pecsét-
jükkel megerősítve továbbítsák panaszaikat. A szomszéd települések, ha tehették
közösen védekeztek mindenféle veszedelem ellen. Ezekből az ad hoc jellegű
összefogásokból nőtt ki 1630 után a parasztvármegye, amely egyben hallgatóla-
gos elismerése volt annak is, hogy a közrendet sem a török, sem a magyar ható-
ságok nem tudják már fenntartani, ezért kényszerből a településekre bízzák a vé-
dekezést. A parasztvármegye tevékenységében vezető szerepet játszó paraszti ka-
pitányok, hadnagyok, falusi bírák megrendszabályozására hozta 1667-ben Heves-
és Külső Szolnok vármegye a tanulmányban 29. szám alatt közölt rendeletét az-
zal a céllal, hogy mindenki ahhoz tarthassa magát. Az áldatlan állapotok okozták,
hogy ennek a vármegyei leiratnak sem lett több foganatja, mint annak a tizenhá-
rom iratnak, amelyen megmaradt valamely község "régi szokott" pecsétje. Jog,
törvény, s velük a pecsétek ereje is elenyészett a történelem viharában.

Az időrendben közölt hatvan értékes dokumentum közötti válogatást az
irat lényegét tartalmazó magyar és német nyelvű címjegyzék, név- és helynévmu-
tató segíti. A lehetőleg teljes szöveggel közölt magyar, és jól fordított latin nyel-
vűiratokfeldolgozását forrásonként adott szótár és gazdagjegyzetapparátus köny-
nyíti mindazok számára, akik a jászok török kori életét általános történeti, vagy
speciális /jogtörténeti, történetföldrajzi, településtörténeti stb./ szempontból kí-
vánják tanulmányozni.

A Szolnok Megyei Levéltár gondozásában megjelent két kitűnő forráspub-
likáció értékes hozzájárulás Jászberény és a Jászság történetének tanul-
mányozásához. A szerzők legjobb tudásuk szerint fáradoztak azon, hogy a fonto-
sabb történeti összefüggések felvázolásával és a nélkülözhetetlen nyelvi- és szak-
mai információk megadásával is bátorítsák az olvasót z elvontnak tűnő forások
tanulmányozásában.

Kommentár a Szolnok Megyei Levéltár legújabb évkönyvéhez
/Zounuk 3. 1988./

Botka János igazgató szerkesztésében megjelent a Zounuk néven ismertté
vált Évkönyv 426 oldalát megtöltő" harmadik kötete, hogy sokszínű áttekintést ad-
jon a Levéltár által koordinált tudományos munkáról. A kötet első felében kilenc
tanulmány, második felében pedig hat forráspublikáció kínálja magát az érdeklő-
dőknek. A Levéltári Füzetek 1988. évi kötetével szemben az itt közölt tanul-
mányok nincsennek egyetlen korhoz, vagy témához kötve. Lapjain Hunyadi Má-
tyás korától napjainkig futó időkeretben találunk család- és művészettörténetet,
megismerkedhetünk a XVIII. századi alföldi erdőgazdálkodás gyakorlatával, ta-
nulmányozhatjuk a magyar kapitalizmus első fél évszázadának helyi gazdasági-,
politikai- és ipartörténeti vonatkozásait, de izgalmas információkat kaphatunk a
kisújszállási értelmiség "fáklya" szerepéről, a híres népi szervek 1944-1945. évi
megyei tevékenységéről, sőt a mezőgazdasági szövetkezetek 1959 előtti állapotá-
ról is.
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Ennél is színesebb az "Adattár" kínálata. Itt 16. századi török összeírástól
indulva, izgalmas kastélytörténeten átjuthatunk a Tisza-vidéket és a Nagykunsá-
got járt néhai legátus, Csokonai Vitéz Mihály nyomába, de tájékoztatást kapha-
tunk egy régészettel foglalkozó magántársaság tevékenységéről, Hermán Ottó túr-
kevei kapcsolatairól, vagy a Szolnok megyei kunhalmokról is...

A tanulmányok sorát Horváth Lajos "Az Ujszászi család a XV-XVI. szá-
zadban" című írása nyitja meg. A család 200 éves Szolnok megyei szereplése azért
méltó figyelmünkre, mert egyik ősük a jász feudalizáció idején nemességet kapott
Hunyadi Mátyástól, hogy azután másfél száz éven át birtokolva Ujszász és Szar-
vas pusztát, papokat, katonákat, magasrangú tisztviselőket adjon az országnak. A
megtartó, ősi birtok elvesztése után az ágakra szakadozott család leszármazottai
Soprontól Szatmárig több vármegye köznemességében is megtalálhatók.

Nagy Márta "A karcagi görög templom ikonosztazionja" című tanulmánya
a Jászkunságot járt XVIII. századi görög kereskedők- és a pravoszláv művé-
szettörténet világába visz bennünket. A dolgozat tárgya az 1794-1800 között épült
karcagi görög templom. A szerző tömören informálja az olvasót a hét sorban el-
helyezett ötvennyolc, gyönyörű ikon művészeti- és vallástörténeti vonatkozásai-
ról. A tanulmányt Bellon Tibor múzeumigazgató remek felvételei illusztrálják,
amelyeken a csodálatos szentképfal totál képét, a nemes vonalú "Királyi ajtó"-t és
a legsikerültebb ikonjait tanúimámyozhatjuk. Nagy Márta munkája sok értékkel-
színnel gazdagítja a kötet egészét, de a kitűnő művészettörténeti forráspublikáció
helye valószínűleg az "Adattár"-ban lenne...

A következő tanulmány Oroszi Sándor "Karcag város erdőgazdálkodása a
XVIII. század közepétől napjainkig" című dolgozata, amelyben a XVIII-XIX. szá-
zadi nagykunsági erdőtelepítéseket kitűnően ismerő kutatómérnök foglalja össze
a karcagi erdőgazdaság múltjára vonatkozó ismereteit. Bemutatja az árvízvédel-
met szolgáló XVIII. századi "fűzerdő" telepek létesítésének, majd pusztulásának
folyamatát, s utal arra is, miként lett a karcagi határ a fátlanság szimbólumává a
fában szegény Alföldön. Dolgozatának nagyobb részében a városi emberek pihe-
nését szolgáló fásítás XX. századi történetét elemzi egy erdész szemével.

Zsoldos István középiskolai tanár "Elemi csapások Kisújszálláson a XIX.
század második felében" című írásában arra vállalkozik, hogy felvillantsa a ter-
mészeti csapások és a társadalom állapota között kitapintható kapcsolatrendszert.
Kisújszállás néprajzának ismert kutatójánál senki sem tudja jobban, hogy a Nagy-
kunság ősi civilizációja rendszeresen és jó hatásfokkal hasznosította a vízivilág
ajándékait. Nem véletlen, hogy Kisújszállás lakossága is ösziönösen irtózott a víz-
szabályozástól, amely felgyorsítva a vizek futását, kiszolgáltatta az alföldi tájat az
árvizek és pusztító szárazságok rendetlen változásainak. A tanulmányból kiderül,
hogy erősen megsínylette a változást az állatállomány is, amelyet az istállózás be-
vezetése előtti évtizedekben súlyos járványok tizedeltek. Véleményünk szerint
azonban nem a középkortól fogva ismert járványok miatt kezdett el hirtelen pusz-
tulni az állatállomány, hanem azért, mert a megváltozott környezet elrabolta elle-
nálló képességét.

Cseh Géza "Országgyűlés választási mozgalmak Jászerényben a kiegye-
zéstől a milleneumig" című értékes tanulmányából arról informálódunk, hogy a
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kiegyezéssel létrejött rendszerben, a különböző terhek viselésére kötelezett jász
kisbirtokosok ismételten közeledtek a baloldal valamelyik áramlatához. Jászbe-
rény azonban az átmeneti sikerek ellenére sem válhatott a baloldal egyik vidéki
centrumává, mert a nagygazdákból álló városi vezetés minden körülmények kö-
zött biztosította a várospolitika konzervatív orientációját. E sikerek leglátványo-
sabb bizonyítéka az, hogy a konzervatív mentalitásáról ismert Apponyi Albert
gróf 52 éven át volt Jászberény képviselője.

Soós László, az Országos Levéltár főlevéltárosa "A Jászkun Kerületek ipa-
rosainak és kereskedőinek szakmák- és települések szerinti tagolódása" című dol-
gozatában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1874. évi összeírása alapján
tájékoztat a Jászkunság városaiban és falvaiban élt iparosok- és kereskedők szá-
máról, szakmai megoszlásáról és gazdasági törekvéseiről. A helyi kutatók a kitű-
nő szakember útmutatásával minden bizonnyal szélesebb összefüggésben tudják
majd értelmezni gyakran szórt és szegényes ipar- és kcrcskcdelemtörténeti adata-
ikat.

Kiss Kálmánné "Az értelmiség szerepe 1918-1919-ben Kisújszálláson" cí-
mű, kitűnő tollal írt dolgozata egy radikális értelmiségi csoport pályaképéi vázol-
ja a századfordulótól a Tanácsköztársaság bukásáig terjedő időkeretben. Az értel-
miség szerepét megvilágító bevezetőjében a kisújszállási volt Református Gim-
názium kitűnő tanárainak példáját idézve szól az igazi értelmiség "fáklya" szere-
péről. Erről a bázisról indulva rajzolja meg tanárelődei /Fejér József, dr. Borzsák
István, Szunyoghy Farkas/ és társaik pályaívét és szerepét a forradalmi esemé-
nyekben. Tárgyilagosan ismerteti helytállásukat, a bukás utáni nehéz sorsukat, s
mintegy a mai értelmiséghez szólva javasolja a tanulmány végén, hogy az, a kö-
zelebbi és távolabbi múlt tanulságait vállalva, "higgadt okossággal", "előremene-
külve" hasznosítsa elődei személyes útmutatását.

Balázs György "A közbiztonság megtermelése a népi halalom felállítása
és a rendőrség megszervezése Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, 1944-1945-
ben" címet viselő dolgozatában elmondja, hogy 1944 októberétől a Tiszántúl fal-
vaiban népi szervek jöttek létre, amelyek fokozatosan a Magyar Kommunista Párt
által irányított Nemzeti Bizottság keretében tevékenykedtek. Fegyveres szerveik
eredetileg csak lakótársaik életét és vagyonát védelmezték, de az élet normalizá-
lódásával párhuzamosan átkerültek a kommunista irányítású államrcndőrség kö-
telékébe. A folyamat országosan is végbement, de Szolnok megyében/és másutt/
gyakran állították az erősödő hatalom fegyveres szerveit a politikai célok szolgá-
latába. Bár a témát forrásaiban is kitűnően ismerő Balázs György az országos fo-
lyamat mellett részletesen ismerteti a korabeli rendőrség szerepe körül folytatott
politikai vitákat, elégtelennek tűnik az a megítélés, amelyet 1981 -ben és 1984-ben
megjelent /akkor alapvetőnek számító/ művek alapján tanulmányában rögzített.

J. Tóth Dezső: A kunszentmártoni mezőgazdasági szövetkezetek gazdasá-
gi fejlődése 1948-1959 közölt. A dolgozat szerzője sok értékes adalékkal gyara-
pítja a kunszentmártoni mezőgazdaságra vonatkozó ismereteinket. Kitűnően is-
meri a nehéz korszak szakaszhatárait és adatok tömegével érzékelteti a korszak
fő jellemzőit: az eredménytelenséget, a kapkodást, a gyakran alkalmazott admi-
nisztratív módszereket.
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A sok vonatkozásban kitűnően informált szerző sajnos itt megfeledkezik
arról a közismert tényről, hogy a magyar történelemnek ebben az évtizedében a
politika különös aktivitással akarja átformálni a földrajzi-, történelmi- és egyéb
okok által determinált magyar valóságot. Ezt az axiómiát nem kerüli meg a tudo-
mányos igényű agrártörténeti feldolgozás sem, hanem komplex módszert alkal-
mazva bontja ki a politikai okok miatt gyakori irányváltozások tartalmát. Ez a
módszer minden bizonnyal alaposan megnövelné szerzőnk tiszteletre méltó feltá-
ró munkájának eredményeit is.

A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve gyakran irányt jelző, vagy hatékony
kutatási módszert kínáló tanulmányoknál is jobban segíti a régió történetének ku-
tatását, különböző korszakok és speciális témák adatainak közrebocsátásával.

A mostani kötet "Adattár" című részének talán legnagyobb értéke Ágos-
ton Gábor tudományos munkatárs "A szolnoki szandzsák 1591-1592. évi össze-
írása" című forrásközleménye. A szöveg fordításában és közlésében szerzőnk Fe-
kete Lajos és Káldy-Nagy Gyula professzorok útmutatását követi. Ez a nemes
szándék mindenek előtt azért ölthetett testet, mert Ágoston Gábor - a fordításához
nélkülözhetetlen paleográfiai ismeretek mellen - otthonos a török adóztatási gya-
korlatban, földjogban, gazdaságtörténetben és Szolnok megye korra vonatkozó
történeti földrajzában is. Ennek a magas szintű szakmai informáltságnak és a szer-
ző remek pedagógiai rátermettségének köszönhetjük a mintaszerű bevezető tanul-
mányt, amelyben megismerhetjük a török adószedés módját szabályozó kánunná-
mék és a beszedhető adókat rögzítő "tahrir defterek" világát. Ugyanakkor a gaz-
dag jegyzetapparátus speciális tényei és irodalmi utalásai azt bizonyítják, hogy
nem feledkezett meg szerzőnk az igényes szakmai körök megfelelő informálásá-
ról sem.A szolnoki szandzsák sokszínű adatainak a társadalom kutatója mindenek
előtt azért látja hasznát, mert az összeírok a családfők neve mellett megadták a
vele egy háztartásban élt nős és nőtlen, nagykorú fiák - és testvérek nevét, vagyon-
talan emberek neve után pedig nem sajnálták a magyarázó, pontosító jelzőt: kol-
dus, szolga, szökevény, vándorlegény stb... Különleges érdeklődésre tarthat szá-
mot Szolnok megyében, hogy a török írnokok fonetikusan közölték a személyne-
veket és így pontos, de legalább megközelítő formában rögzítették a jellegzetes
kun neveket: Cigc, Cöken, Kocor, Karcag stb. A szolnoki tahrir defter anyagának
közlésével különösen azért tett nagy szolgálatot a kor kutatóinak Botka János igaz-
gató, mert ez a nagyszerű forrás a rettenetes pusztulást hozó 15 éves háború elő-
estéjén enged bepillantást a töröknek hódolt magyar települések világába.

A közölt források kronológiai rendben követik ugyan egymást, de mi má-
sodik helyen mégis Tóth Albert középiskolai szaktanácsadó "Szolnok megye ti-
szántúli területének kunhalmai" című közleményét tárgyaljuk, mert a kunhalmok
világa Szolnok megyében és az országban másutt is igen sok embert érdekel. A
közlemény 233 kunhalom állapotát, fekvését, méreteit stb. írja le, de nem feled-
kezik meg a régészeti adatokról és tájképi értékek közléséről sem. A történész szá-
mára roppant szimpatikus, ahogy a biológus szerző szól a több ezer éves tájele-
mekről, amelyeknek szerepe és állapota mindenkor az embertől függött, s vele
együtt vallja c pusztuló értékek intézmémyes védelem alá vételének szükségessé-
gét. Ennek a publikációnak a közlésével a helyi kutatásban is nélkülözhetetlen in-
tcrdiszciplinaritás szükségérc hívja fel a figyelmet a régió komplex kutatását ko-
ordináló levéltár.
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Az interdiszciplinaritás szolgálata vezette a kiadót akkor is, amikor vállal-
ta egyenkét 0,5 -1 ív terjedelemben építészeti- és irodalomtörténeti, régészeti- és
néprajzi adalékok közlését. Közöttük első Kaposvári Gyula "Adatok a felső-var-
sányi Rákóczi kastély történetéhez" című írása. A kitűnő régész példa értékű bir-
toktörténeti összefoglalót ad a kastély hátteréül szolgáló Tiszavarsányi uradalom-
és urai történetéről, az egy ideig Rákóczi, majd utolsó birtokosai után "Malonyai
kastély" néven emlegetett jeles épületről. A Varsányi uradalom és a kastély sor-
sának összefonódását mutatja, hogy egy évtizeddel az uradalom felparcellázása
után, a rajta keletkezett Rákóczifalva lakói előbb/1892-ben/ a kastély egyik épü-
letének köveiből iskolát-, községházát- és templomot építettek, majd később a
romladozó kastély falait is széthordták. Szinte csak az a néhány oszlopfő- és dísz-
tégla maradt meg a kastélyból, amelynek jól sikerült fényképe díszíti ezt a közle-
ményt.

A debreceni kollégium 200 évvel ezelőtti legátusainak élményanyagából
táplálkozik Ötvös László "Csokonai nyomában a Tiszavidéken és a Nagykunság-
ban" című közleménye. A sok szeretettel összeállított anyag értékét az adja, hogy
a benne talált, alig ismert versek Csokonai versei, a leveleket vagy ő írta, vagy ró-
la írták karcagi, madarasi, tiszaroffi barátai.

A "Tisza-zughi Archeológiái Magán-Társaság" jegyzőkönyvét Tóth De-
zső esperes, jeles cgyháztörténész hagytékában találta Bolka János levéltárigaz-
gató. A jegyzőkönyv annak a sikeres, öntevékeny kutató csoportnak az emlékét
őrzi, amely a Szolnok Megyei Régészeti Egylet, majd a Múzeum alapítását kez-
deményezte. A szolnokiak örökre sajnálhatják, hogy az 1889-ig működött Magán-
társaság 2144 darabból álló kő- és bronzkori gyűjteménye helyi forrásőrző intéz-
mény helyett a Nemzeti Múzeumba került.

A Szolnok megyei honismereti tevékenység történetéhez fontos adatokat
kínál a forrást közlő Botka János, amikor felhívja a figyelmet szászi Kovách Al-
bert postamesterre, a Társaság agilis titkárára, aki az 1877-ben meginduló Magyar
Nyelvőr hasábjain a megyében elsőként ismerteti bizonyos gyermekjátékok, va-
lamint a szövés-fonás, és szíjgyártó mesterség szakszavait, és a jellegzetes csépai
családneveket.

T. Bcrcczki Ibolya, a Szolnok Megyei Levéltár tudományos csoportveze-
tője "Iratok Hermán Ottó túrkevei kapcsolatainak történetéhez" címen kínál érté-
kes leveleket és jegyzőkönyvi részleteket. Tudjuk a szakirodalomból, hogy a je-
les tudós többször is járt Túrkcvén, mert, hogy ott még "...gulya, ménes, nyáj-
vagy konda legel", s remélte, hogy onnan gazdag anyagot vihet a millenniumi or-
szágos kiállításra. Egyik útja során ismerte meg Finta Miklós számadót, aki ké-
sőbb száz kéve jófajta nádból, túrkevei korcvessző segítségével építette meg az
"Ecscg pusztai kontyos kunyhó"-!, azután berendezte, majd lúrkcvci mesterek ál-
tal készített népviseletben be is mutatta a közönségnek. Az itt közölt adatok hasz-
nosan egészítik ki Balassa Iván "Hermán Oltó Túrkcvibcn" című írását, amely a
Túrkevei Múzeum Évkönyvében jelent meg, 1971-ben.

Áttekintve a Szolnok Megyei Levéltár Évkönyvének 3. számát, azzal ajánl-
juk a benne foglaltakat a Jászkunság olvasóinak, hogy lapjain sok értékes infor-
mációt kaphatnak a szeretelt táj múltjának tanulmányozásához.


