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Megjegyzések Szolnok megye történeti
adattárához

A Szolnok Megyei Levéltár „Adatok Szolnok megye történetéből" címen, két
kötetben, összesen 1535 oldal terjedelemben tette közzé 1980-ban és 1989-ben
azoknak a gazdag tudományos adatoknak a tárát, amelyeket az újból Jász-Nagy-
kun-Szolnok nevet viselő megye forrásőrző intézményei (Damjanich Múzeum,
Megyei Levéltár, Verseghy Könyvtár) kutatói halmoztak fel, és részben külső
munkatársak segítségével foglaltak rendszerbe. Erre az együttmunkálásra figyel-
meztet bennünket, hogy az első kötet szerkesztőségében a vezető Tóth Tibor
neve alatt Antal Árpád, dr. Botka János, Papp László, dr. Selmeczi László, Szur-
may Ernő, a második kötetben dr. Botka János főszerkesztő irányítása mellett
dr. T. Bereczky Ibolya, dr. Selmeczi László és Szurmay Ernő nevével találkoz-
hatunk. A meghatározó szerzők (dr. Botka János, dr. Soós Imre, dr. Szabó István,
dr. Szabó László) neve változtaüan, igaz, bővül a körülöttük - mellettük - te-
vékenykedő helyi fiatalok (dr. Cseh Géza, dr. T. Bereczki Ibolya, Bagi Gábor,
Gulyás Katalin, Papp Izabella), a fővárosban és a szomszédos megyékben dol-
gozó, forrásőrző szakemberek összetétele (dr. Szabó Ferenc, dr. Horváth Lajos,
dr. Urbán László, dr. Benedek Gyula, dr. Nemes Lajos), de a munkatársak ott
is azonos körből kerülnek ki.

Tökéletesen egyetértünk azzal, hogy a szerzői gárdák összeállítói mindenek
előtt olyan szakembereket válogattak ki, akik hivatásuknál fogva is különféle
helyismereti adatok gyűjtésével, rendszerezésével foglalkoznak, és természetes
kapcsolatban állnak az országos forrásőrző intézmények vezetőivel, illetve meg-
felelő osztályaival. Utólag azonban a tudományos sajtóban is megjelent kriti-
kákból (Kiss József: Hozzászólás Szolnok megye Néprajzi Atlasza történeti be-
vezetőjéhez. Századok, 1982. 1. 124-151 és uő. Hogyan készül Szolnokon a
megyetörténet. Századok, 1984. 3. 550-562.), valamint a kötetek anyagát használó
történelemszakos tanárok és honismereti szakkörvezetők megnyilatkozásaiból azt
a következtetést vonhatjuk le, hogy csak javára vált volna a vállalkozásnak, ha
a megye területén, vagy azon kívül élő további helytörténészek, nemcsak fel-
használt műveik egy részével, hanem közvetlenül is részt vehetnek a kitűnő
kötetek megteremtésében.

Részvételüket hiányolva természetesen nem azokra a Szolnok megyében is
bőven található szerzőkre gondolunk, akik az aktuálpolitikai szükségletnek meg-
felelően válogatták és kommentálták forrásaikat, hanem szakemberekre. Olyan
történészekre tehát, akiknél a tárgyszeretet forrásismerettel és kutatásmódszertani
jártassággal párosul, mert ők valószínűleg sokat segíthettek volna a szükséges
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adatok körének meghatározásában, a helyenként nélkülözhetetlen fogalomtisz-
tázásban és szövegértelmezésben.

Hiányérzetünket az is indokolja, hogy napjainkban már a legkisebb település
történetének a feldolgozása is megköveteli az intcrdiszciplinaritást, a különböző
tudományok eredményeinek integrálását. Az is közismert, hogy a kutatott téma
mérete és az interdiszciplinaritás szükségessége fordított arányban van egymással,
mert egy kistelepülésről egyetlen tudomány forrásai aligha adhatnak kielégítő
mennyiségű információt.

Részletesebb megjegyzéseink előtt rögzítenünk kell azt is, hogy Adattárunk
első kötete, amelyből megismerhetjük a kiadás célját, a szerkesztés szempontjait,
valamint Abádszalóktól Mezőtúrig betűrendben a megye felének települési ada-
tait, 1980-ban jelent meg, a második kötet pedig, amely Nagyivántól Zagyva-
rékasig tájékoztat bennünket, csak 1989-ben.

A kötetek lexikonszerű tömörséggel mutatják be egy-egy település 1960. évi
állapotát, névváltozásait, régészeti és néprajzi jellemzőit, népesedési adatait, po-
litikai történetét, tulajdonviszonyokra épülő társadalmi rétegződését, mezőgaz-
daságát, iparát és kereskedelmét, művelődési, valamint egészségügyi és szociális
viszonyait. Az újszerűén összeállított tárgykörök gondosan válogatott adatait kro-
nologikus sorrendben olvashatjuk. Ez a megoldás teszi lehetővé az azonos időben
keletkezett adatok gondos összevetését, ami a feldolgozó munka elengedhetetlen
feltétele. Ez a lehetőség önmagában is óriási segítség a többségükben nem spe-
cialista felhasználók számára.

Gyakorlott kutató a kötetek használhatóságáról elsősorban a tudományos ap-
parátus áttekintésével győződik meg. Munkáját ebben az esetben a gyors keresést
biztosító tartalomjegyzék segíti, amely egy település kötetben elfoglalt helyéről
és az információk oldalban kifejezett mennyiségéről ad tájékoztatást. Az első
kötethez még külön füzetben csatolt, de a másodikba már tudatosan beépített
helynévmutató azt is elárulja, hogy a keresett település a fő helyén kívül, másutt
előfordul-e? A maga nemében kitűnő, de sajnálatosan „egy szempontú" mutató
használati értékét alaposan meg lehetett volna növelni egy betűrendjéhez illesz-
kedő tárgymutatóval, amely az olvasó számára már ismeretlen fogalmak, régi
mértékegységek, pénzek stb. mai értelmezését, illetve értékét is tartalmazná. Ezt
a hiányt csak részben pótolhatja a Bán Péter által szerkesztett „Magyar történelmi
fogalomtár", amelynek 1989-ben már a második kiadása jelent meg a Gondolat
Kiadónál.

A közölt szakcikkek várható tudományos értékéről, de a szerkesztői munka
magas normáiról is árulkodik a mindkét kötetünknél példásan egységes jegy-
zet-rovat és a következtésen alkalmazott rövidítésrendszer. Szigorúbb mérce alatt
vizsgálva azonban az egyes közléseket meg kell azt is állapítanunk, hogy a
leggyakrabban forgatott forrásmunkák (Palugyay Imre 1854-ben, Tóth Dezső
1942-ben megjelent könyvei, még gyakrabban Hild Viktor oklevélkivonatai hasz-
nálata esetén, hol a közvetlen átvétel, hol az eredeti forrás pontos megjelölése
hiányzik. A feltűnően ritkán idézett középkori oklevélkiadványaink hivatkozása
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pontos ugyan, de könyvészeti adataik gyakran hiányosak, és az esetleges további
kutatást, valamint a szükséges ellenőrzést megnehezítik. A nem eléggé gyakorlott
kutató nehezen tud mit kezdeni a „CD." vagy jobbik esetben „Cod.Dipl." rö-
vidítéssel. Ezek a kiadványok sajnos nem kerültek be a különböző iroda-
lomjegyzékekbe sem.

Ugyancsak megkönnyítik a felhasználást az egységes szempont szerint, jól
megszerkesztett táblázatok. Nem zavarja használatukat, ha egy-egy esetben a
második kötet valamelyik táblázatában az azonos témáról több adatot találunk,
de eltér a megszokott tudományos gyakorlattól, hogy a közölt táblázatok fölött
hiányzik a megszokott arab vagy római sorszám és a tartalmukra utaló cím is.

Igen kellemes meglepetést szerzett a köteteket gondozó Szolnok Megyei Le-
véltár azzal, hogy előteremtette a szükségképpen száraz szakcikkek beszédes
ábrákkal való élvezetesebbé tételének költségeit. Ezek elhelyezése különösen a
második kötetben sikerült nagyon jól, ahol az illusztrációk azoknak a számára
is sokat elmondanak Szolnok megye történetéről, akik nem vállalkoznak szak-
cikkek olvasására.

Az első képen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ötágú koronával díszített cí-
merét láthatjuk, amelynek felső mezőjében gólya és ágaskodó oroszlán fordul
szembe egymással, alattuk stilizált folyóvíz, azon alul pedig nyugat felé vágtat
egy fején kun süveget, egyik kezében jász kürtöt, a másikban kerek pajzsot tartó
lovas. Utána 5 kitűnő térkép mutatja be a megye mostani területét a 16. század
második feléből, 1793-ból, 1848-ból, 1895-ből és 1958-ból származó adatok,
illetve térképfelvételek alapján. A szerkesztő, dr. Botka János tiszteletre méltó
mértéktartással csak annyi térképanyagot közölt itt, amennyi feltétlenül szükséges
a megye közel félezer éves földrajzi és történelmi változásainak illusztrálásához.
Sem itt, sem Szolnoknál nem közölte viszont az első kötet minden szemléletes-
sége ellenére hibás térképét a 18. századi sószállításról, amelyről kiderül, hogy
a szolnoki királyi sóraktárakba nemcsak tiszai tutajokon érkezett az elosztásra
váró só, hanem a Nagykunság területén át kelet felől is, két egymással párhu-
zamosan futó szárazföldi úton. A térkép készítője mit sem gondolt azzal, hogy
a máramarosi sót mindenkor a Tiszán, az erdélyit pedig a Maroson szállították
a Kárpát-medence közepe felé, hogy azután a tokaji, szolnoki és szegedi lera-
kóhelyekről juttassák tovább.

A szabadságharc korát idézi a császáriak által 1849 februárjában megtámadott
cibakházi híd Hild Viktor vázlatán, s modern történelmünket, a Szajol községet
agyonnyomó, hatalmas Almásy-hitbizomány kéziratos térképe, 1939-ből.

Az írásban rögzített történelemre hívja fel figyelmünket az elpusztult Öcsödöt
újra népesítők oltalom-levele 1715-ből, Tiszaföldvár nagyközség Szervezeti Sza-
bályzata 1896-ból, a Szolnoki Szőlőbeli Olvasókör gyöngybetűs Alapszabályzata
1901-ből. Halak úsznak fel és alá Nagyrév, Tiszasüly, Vezseny pecsétjében, gáz-
lómadár lépeget a szelevényi Körös-ártéren. A középkort idézi a derzsi temp-
lomrom fényképe és egy egytornyú templom Tiszaszentimre pecsétnyomatán.
Láthatjuk a szolnoki vár és a város rajzát 1617-ből, és a Tisza medréből szár-
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mázott, szépen restaurált török kerámiákat egy másik lapon. Talán áll még az
a századfordulón épült lakóház (vagy hasonló társa), amelynek alaprajzát a ti-
szaderzsi cikk szerzői mellékelték, de csak emlékezetünk őrzi már a régi, szolnoki
vasútállomást, amelynek eredeti képében egy 1915-ből való fényképen gyönyör-
ködhetünk.

A Szolnok Megyei Adattár köteteit forgatva úgy illenék, hogy ezután már
csak struktúráról, stílusról, gazdagon áradó, vagy (ritkábban) szegényesen csor-
dogáló forrásokról írjak, de annak kimondása kívánkozik a tollam alá, hogy a
szerző, aki írni kényszerül, s a könyv, amely világra jön, magával hordozza
kiszabott sorsát is. Az íróasztalom melletti polcról Széchenyi figyelmeztet: Vi-
gyázz! „A múlt elesett hatalmunkból..." Bármit írsz is, nem változtathatod meg
a szerkesztő szándékát, írás rögzíti a százados adatokat és az írói véleményeket.
A kötetek anyaga (egy esetleges új kiadásig) nem változik többé, de változott
s változik továbbra is az új szempontokat követelő, nem várt eltolódásokat in-
volváló politika, s új eredmények kerülnek ki a tudomány műhelyéből is.

Aligha van jobb alkalom, hogy a történettudományról és művelői megítéléséről
szóljunk, mint egy olyan adattár, amely a megismételhetetlen történés, a „volt
és nincs többé" állapotában közli adatait, akár egy monstre sírkő. Ezek közül
rendszerint a kor által determinált módon válogatnak az utódok, de egykori
létezésüket semmi hatalom nem kérdőjelezheti meg. Előjöhetnek és elő is jönnek
alkalmatos időben, hiszen mindig is ott voltak (még) felfedezésre, vagy (már)
felhasználásra várva.

Az Egyesült Államokban sok híve van az aktuális jelen erős befolyását, sőt
(esetenként) meghatározó voltát hirdető prezentizmusnak. Ez a hatás az általunk
vizsgált mű és kora esetén viszonylag könnyen kimutatható még olyan apoliti-
kusnak tűnő fejezeteknél is, mint egy historográfiai Bevezetés.

Első kötetünk bevezető sorait olvasva meggyőződhetünk arról, hogy a Scheft-
sik György főlevéltáros által, 1935-ben szerkesztett, „Jász-Nagykun vármegye
múltja és jelene" című kötet már megkapta az „első összefoglaló megyetörténet"
rangját. Nem „Horthysta szemét" többé, de azért nem árt mellé írni, hogy a
kötet társszerzői a megbízhatóbbak. A kor parancsa az is, hogy a kronológiai
rendet kiiktatva, elsőség illeti az 1945 után keletkezett műveket. Ezek között
első helyet kap a Szolnok Megyei Néprajzi Atlasz I. kötete elé írt rövid, me-
gyetörténeti áttekintés a honfoglalástól az első világháborúig, azután gazdag ára-
dásban jönnek a munkásmozgalom és a Tanácsköztársaság történetével foglal-
kozó és az 1945 utáni eredményeket összegző mukák. Megállapításaikból minden
valószínűség szerint csak a konkrét adatok és a belőlük levont - valóban tudo-
mányos - következtetések maradnak fenn az idők rostáján.

Csak ezután következhettek a „megye egyes részeinek" klasszikus értékű fel-
dolgozásai (Gyárfás István: A jászkunok története I-IV. 1873-1875; Fodor Ferenc:
A jászság életrajza, 1942; Tóth Dezső: A hevesnagykunsági református egyház-
megye története I-II. 1942. stb.), amelyek nélkülözhetetlen értékei Szolnok megye
történetének. Fontosságuk elismerése mellett húzódnak meg a névtlenség ho-
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mályában az összefoglaló, vagy egyes részkérdéseket tárgyaló községtörténeti,
(de ma már nem „községi" szintű) munkák és a megye egy részére vagy egészére
kitekintő tematikus feldolgozások. Nagyobb hányaduk pontos címe természetesen
megtalálható az egyes községekhez ajánlott szakirodalomban.

Ne ítéljünk elhamarkodottan e historiográfia összeállítói felett, hiszen mun-
kájuk legalább annyira a kor és a lehetőségek függvénye, mint egyéni képessé-
güké, vagy tudományos eurdiciójuké.

Évtizednyi idő választja el a második kötetet az elsőtől, amelyet elődjének
tapasztalatait gondosan elemző szerkesztőség, és jelentősen bővült szerzői gárda
készített el a korábbinál jobb gazdasági feltételek között, megnövelt terjedelem-
ben és dicsérendő minőségben. E kötetet rugalmasabbá teszi a honismereti, ok-
tatási és tudományos igényekhez való alkalmazkodás szükségességének felis-
merése. Az elért magas színvonal pedig arra figyelmezteti az olvasót, hogy ez
a kötet már nem egy ad hoc kollektíva munkája, hanem a megye székhelyén
létrejött alkotó műhely(ek)é. A vállalkozásban részt vett intézmények tudományos
gyarapodására, hatékonyabb munkájára utal, hogy a Szolnok Megyei Levéltár
1978-ban elindította a Levéltári Füzetek című sorozatát, amelynek 8. száma
közölte a megyére vonatkozó helytörténeti munkák jegyzékét. 1986-ban indította
útjára a megyeszékhely nevének középkori „Zounuk" alakját viselő Évkönyvét,
amely máris komoly tudományos tekintélyt szerzett kiadójának, és elismerést
szezőgárdájának. Részletes Sajtóbibliográfiával segített a közös munkában a Ver-
seghy Könyvtár, és fontos tanulmányokat jelentetett meg a Damjanich Múzeum
is 1981- és 1982/1983. évi Évkönyvében.

E kötet szerzői számára a Bevezetőben felsorolt sok új tudományos írás között
kiemelt jelentősége volt Soós Imre két hatalmas munkájának (Heves megye községei
1867-ig. Bp. 1975; Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Bp.
1985.), amelyek közül az elsőt bizonyos mértékig mintának is tekintették, a második
eredményeiből pedig bőven merítettek a művelődéstörténeti alfejezetek szerzői.

Fontos segítséget adott a „Heves Megyei Levéltár Forráskiadványai" 1981-ben
megjelent I. kötete Heves Külső-Szolnok vármegye 1548. évi dézsmajegyzékeinek
közrebocsátásával, és Dóka Klára alapos tanulmánya (Agrártörténeti Szemle, 1982.
3-4. sz.), amely a Tisza árterein folytatott 19. század eleji gazdálkodás körülményeit
világította meg sok hasznos adattal. Örömmel állapíthatjuk meg azt is, hogy bár
1987-ben állt össze a kötet kézirata, néhány szerző még fel tudta használni Györffy
György: „Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza" című művének abban
az évben megjelent III. kötetét.

A megnövekedett gazdasági és tudományos lehetőségeknél parancsolóbban ösz-
tönözte minőségi munkára a második kötet munkatársait a feldolgozandó anyag.
Az első kötet 38 településéből 24 a jászkun kerületekről került ki, amelyeknek
gazdag levéltárai a múlt század közepe óta vonzották a történészeket. Az azonos
jogokat - és kiváltságokat - rögzítő donációs és privilégiás levelek és a kitűnő
feldolgozások valósággal csábították az első kötet szerzőit egy fajta sematizálásra.
Ez természetesen nem elmarasztalást jelent, hiszen az adózás módja, az igazgatás
struktúrája, a kerületek határain belül viselt jogok milyensége, illetve az 1745. évi
megváltás (redemptio) óta beállott differenciálódás azonos volt a Kerületek minden
településén.
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A második kötet szerzői csak Túrkeve setén élvezhették ezeket az előnyöket,
mert a többi 40 települést - a megyeszékhely kivételével - néhai jobbágyközség
volt, s ezeket csak a külső történelemből (törökvilág, szabadságharc, kapitalista
fejlődés stb.) rájuk nehezült sors hasonlósága fűzte össze, valamint kisebb területeken
az azonos talajviszonyok (kötött talaj, homok, ártér) által megkövetelt gazdálkodás
hasonlósága és esetenként a vallási viszonyok azonossága. Ez a sokszínűség majd-
nem minden településnél egyedi elbírálást követelt a szerzőktől. Fokozta nehézsé-
geiket, hogy a feudális korból csak az egyház és a világi nagybirtokosok után
maradtak fenn levéltárak, de a sok kis- és középbirtokos életéről és tevékenységéről
alig lehet valamit tudni, mert ha itt-ott meg is maradtak szórt feljegyzéseik, szá-
madáskönyveik, túlnyomó többségüknek nem volt szüksége irattárra.

A részletesen felsorolt körülmények együttesen okozták, hogy a második kötet
szerzői kutatásmódszertani és szemléleti vonatkozásban is továbbléptek vagy to-
vábblépni kényszerültek.

A két kötet számára kialakított stuktúra természetesen kötelező maradt, de aki
a kötetet forgatja, sokféle tünetével találkozhat a rugalmas alkalmazkodásnak. Min-
den erőltetés nélkül rögzíthetjük, hogy általánosságban gazdagabbak lettek a kimu-
tatások rovatai, komplexebbé vált a 18-19. század fordulójának bemutatása. Ismer-
tet(het)ték a Nagyatádi-féle földreform adatait, rögzíthették a tudomány számára
az 1945 utáni népi- és pártszervek első tagjainak neveit. Oklevéltárat ugyan ők sem
adhattak, de lehetővé vált a források bizonyos hányadának tartalmi, vagy fototech-
nikai bemutatása.

A tudományos adattárak általában mindenütt a szélesebb értelemben vett szakma,
a mi esetünkben a történelem kutatói, oktatói és hivatásos ismeretterjesztői számára
készülnek. Mi azonban itt nem feledkezhetünk meg arról a kiszámíthatatlan nagy-
ságú, igen heterogén rétegről sem, amely Szolnok megye története iránt valami
okból érdeklődik. Közöttük mindenek előtt azokra gondolunk, akiknek megyénk
egy-egy települése a szülőföldje. Ezek számára a közös hazának e darabja az otthon,
amelyhez igen gyakran egyenes ágú felmenőiken, közeli és távoli rokonaikon, ba-
rátaikon, ismerőseiken keresztül kötődnek. Ez az a hely, amelyről tudatosulásul
legelső pillanatától kezdve gyűjtik magukban hangok, illatok, ízek és színek hol
édes, hol kínzó emlékanyagát. Közülük azok a legirigylésre méltóbbak, akik szü-
letésük földjén futhatják be életútjukat, s ha rövidebb vagy hosszabb időre elsza-
kadnak is a szeretett földről, erőt gyűjteni, megpihenni mindig hazatérhetnek.

Ők a nagyszülők gyermekkoráig sok hazai ismerettel rendelkeznek ugyan, de a
meglévő tudás újabb vágyakat gerjeszt a távolabbi múlt megismerésére. Számukra
az Adattárban is az a két oldalszám a legkedvesebb és legkeresettebb, amelyek
között szülőföldjükről olvashatnak. Nem egy esetben láttam (itt is, másutt is) azt
a mohó kíváncsiságot, amellyel az első találkozáskor végigfutják a kedves adatokat.
Ritkább tetten émi azokat a pillanatokat, amikor bosszúsan vagy szégyenlősen nyitják
ki ismételten a kötetet, mert valamire nem emlékeznek pontosan, amire pedig (sze-
rintük) illett volna. Ők azok, akik számára nem szakmai szükséglet, hanem termé-
szetes élmény a szülőföldre vonatkozó irodalomjegyzék gazdagabb vagy szegényebb
tartalma.

A patrióták mellett az érdeklődők között találhatjuk azokat is, akiket a régebbi
időben ellenség űzött, víz hozott, a modem világban pedig kenyérkereset kény-
szerített, hogy saját pátriájukat elhagyva Szolnok megye valamelyik régiójában,
„második" otthonra leljenek. Ha az új otthon a Jászságban vagy a Nagykunságban
feküdt, akkor majdnem bizonyos, hogy érdeklődésük a helyi társadalom múltja felé
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irányult, amelynek kiváltságolt tagjai sem nemesek, sem parasztok nem voltak a
haza más tájain szokott értelemben. Kapitányok vezetése alatt álló, s vérrokonok
szerint hadakba szervezett településeik joggal válthatták ki a jövevény érdeklődését.
Hozzátartozott ehhez a képhez a kalholikus jászok mély vallásossága, a kálvinista
kunok közösséget megtartó, kemény egyházfegyelme, és mindkét területen a helyi
egyház által irányított közművelődés. Milyen nagyszerű, hogy köteteink művelő-
déstörténeti fejezetei már fokozott gondot fordíthatnak ezeknek az igényeknek a
kielégítésére is.

Vannak azután régiók, amelyeknek sokfelől összeverődött népét sokáig a rájuk
települt úri hatalom tartotta össze. Ezekben nem a közösség, legfeljebb csak néhány
köznemesi család leszármazottai lehettek büszkék származásukra. Vegyes népessé-
gükön belül gyakran jutottak kisebbségbe a hagyományt őrző őslakók, de a táj és
történelem parancsára rendszerint hozzájuk igazodtak a jövevények. Ezek az egykor
vízjárta, máskor talán éppen homokos, vagy az ellenség által letarolt sík rónaságon
élő jövevények, a külső történelem, esetleg a természeti katasztrófák otthoncserére
késztető eseményeire fogékonyabbak. Ugyanakkor természetesen érdeklik őket azok
a gazdasági módszerek is, amelyeket őseik oly tökéletesen elsajátítottak a helybe-
liektől, akik nem egyszer magúk is hasznos ismereteket szerezhettek más tájak
küldötteitől.

A kötet után érdeklődők széles spektrumát áttekintve láthatjuk igazán, hogy milyen
bölcs előrelátással tervezték meg másfél évtizeddel ezelőtt a Szolnok megye törté-
netéből válogatott adatok sokarcúságukban is egységes gyűjteményét a kötet mun-
katársai. Érdemüket csak növeli, hogy a feszes adatsorok között esetenként a korabeli
élet egy-egy momentumát is felvillantották.

Közönség-találkozó valamikor a hetvenes években.


