
TÉKA

KÖNYVISMERTETÉSEK

Zounuk 10.

A megyei levéltár újabb évkönyve

Újabb kötettel gyarapodott a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár Évkönyvének
sorozata, immáron a 10. kötetet veheti kezébe
az olvasó, melynek szerkesztője Zádorné
Zsoldos Mária. A kötet első részében a
Jászság, a megye történetének feldolgozásából
született tanulmányok, a másodikban, az
adattárban oklevelek, regeszták és leírások
találhatók. A tanulmányok kronologikus rend-
ben követik egymást. Cseh János Rómaikori
sütőkemence Rákóczifalván című tanulmánya
szigorúan adatközlő jellege miatt elsősorban a
szakma érdeklődésére tarthat számot. A
rajzok-fotók szerves részét képezik a leírásnak.
A függelékben kapott helyet a Leletmentés az
abádszalóki homokbányában című rövid leírás.
A dolgozatot a rákóczifalvi emlékanyaggal
kapcsolatos irodalom zárja. Papp Izabella
Adatok a szolnoki református egyházközség
megalakulásáról 1703—1717 című tanulmá-
nyában a gyülekezet első, csupán néhány
évtizedig vezetett jegyzőkönyvéből rajzolja
meg hitelesen az egyház létrejöttének körül-
ményeit. Elek György A karcagi templomépítés
története 1793—1798 tanulmánycíme megté-
vesztő, hiszen a szerző valójában ártörténeti
közleményt publikált, nevezetesen a karcagi
református templom építésének számadásait
mutatta be, színvonalasan. Vadász István
Mezővárosok lakosságának exogám házasság-
kötési kapcsolatai a Közép-Tiszavidéken a
XIX. század elején címmel írt dolgozatot. A
szerző hét mezőváros központi szerepkörét,
formálódó vonzáskörzetét a házasságkötési
kapcsolatok alakulása nyomán vizsgálta.
Tolnay Gábor A föld árának alakulása a

Nagyatádi-féle földreform végrehajtása során
című dolgozatában a kiosztásra kerülő föld
árára vonatkozó intézkedéseket mutatja be
széleskörűen és von le fontos következ-
tetéseket. Zádorné Zsoldos Mária Betegség-
megelőző egészségvédelmi és gyógyító tevé-
kenység Jász-Nag\ kun-Szolnok megyében
1920-1944 című tanulmányában fontos témái
vizsgált máig ható érvénnyel. A szerző
tényekkel bizonyítja, hogy a két világháború
között a megyében a közegészségügy jelen-
tősen előrelépett, megfelelő intézményhálózat
alakult ki és a betegségmegelőzés a köz-
egészséügyi tevékenység középpontjába került.
Az adattár első közleményében Benedek Gyula
Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye volt
hevesi részeinek 13. századi történetéből
(1251—1299) címmel a szerző folytatja az
alapvető történeti források magas színvonalú
bemutatását. A Jászság megismerésének fon-
tos, nélkülözhetetlen forrásai a korabeli össze-
írások. Cseh Géza az 1699-ben elkészüli
Pentz-féle 587 oldalas német nyelvű összeírás
Jászságra vonatkozó részeit közli, amely a
korszak demográfiai és gazdasági állapotának
megbízható forrása. A kerületi adókivetéshez
Pálfy nádor 1794-ben egyes jászkun települé-
sektől tizennégy kérdésre kért választ. A meg-
maradt 22 község anyagát — amely a megyei
levéltárban található — adja közre Bagi Gábor.
Szikszai Mihály Jász-Nag\ kun-Szolnok me-
gyére vonatkozó regesztákat közöl Illésy János
hagyatékából. Oroszt Sándor a Nagykunság öt
településének: Karcagnak, Kisújszállásnak.
Túrkevének, Kunmadarasnak és Kunhegyesnek
a XIX. század utolsó harmadában alakult
vadásztársulatairól értekezik.

Az évkönyv tartalmas tanulmányaival és
közleményeivel hozzájárul a megye hely-
történetének feltárásához.
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