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társaivá vagy legalábbis a falusi nép életének
jó megfigyelőivé váljanak. Ezzel párhuzamo-
san, mikor a Román Tudományos Akadémia
Művészettörténeti Intézetének vezetősége
lehetővé tette, hogy kolozsvári részlege mun-
kájának keretében megkezdődjék a nagyobb
etnikai csoportok népművészetének felmérése,
feldolgozása, abban is részt vállaltam.
Hasonlóan, midőn a Románia és Magyarország
közötti egyezmény alapján megindultak a
„Romániai magyar nyelvjárások népnyelvi
térképe" elkészítésének munkálatai, Szabó T.
Attila irányításával abba is bekapcsolódtam.
Évekig adminisztrációs beosztásom volt, majd
a Pedagógiai Kutatóintézet munkatársaként a
magyar nyelvoktatás módszertanával foglal-
koztam. Didaktikai munkám mellett szabad
időmben, délutánonként a Szótörténeti Tár rám
eső munkáját végeztem.

— Időközben lehetővé vált, hogy Domokos
Géza, a Kriterion nemzetiségi könyvkiadó
lendületes igazgatója a kiadói tervbe egyre
több néprajzi-népművészeti munkát is beve-
gyen. Sokunknak nekiszögezte a kérdést: mi
van az asztalfiókban? Sorjában kezdte kiadni
az eddig valóban asztalfiók mélyén szunnyadó
tanulmányokat. így jelent meg 1972-ben a dr.
Kós Károllyal és Szentimrei Judittal közösen

írt „Kászoni székely népművészet", 1974-ben
pedig a „Szilágysági magyar népművészet"
című könyvünk. 1977-ben látott napvilágot a
Faragó Józseffel és Vámszer Gézával közös
munkánk: „A kalotaszegi magyar népviselet",
majd az újra Kossal és Szentimreivel együtt írt
„Kisküküllő vidéke magyar népművészete",
1978-ban. E munkákban én a viselettel
foglalkozó fejezeteket írtam. így lettem az
erdélyi magyar népviselet kérdésének ismerője
és ismertetője.

Az időközben elhunyt dr. Nagy Jenő
tervei közöt még sok szép faladat
szerepelt: Szerette volna megírni a
romániai magyar népviseletek
szintézisét és tovább folytatni az
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban
elkezdett kutatásait Ezek azonban a
jövő generáció feladatai lesznek,
melyhez felhasználhatják kéziratos
kutatási anyagát, mely halála után a
Kriza János Néprajzi Társaság
tulajdonába került.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Rendhagyó
megyei történelemkönyv

Szabó László: Jász-Nagykun-Szolnok
megye rövid története írásban és képekben

A honfoglalás millecentenáriuma és a
megye megalakulásának 120. évfordulója adott
lehetőséget egy hiánypótló kiadvány, Jász-
Nagykun-Szolnok megye történetének meg-
írására. A megyei önkormányzat támogatásával
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Intézet gondozásában megjelent munka meg-
születését az évfordulók alkalmával szokásos
visszatekintések mellett az is időszerűvé tette,

hogy a közeljövőben bevezetésre kerülő
Nemzeti Alaptanterv fokozott szerepet szán a
helytörténet, a hon- és népismeret oktatásának.
Ehhez is segítséget nyújt Szabó László
rendkívül olvasmányos, gazdagon illusztrált,
dokumentumokkal kiegészített, a tudományos
igényű ismeretterjesztés céljával írt megye-
története, amelyet tanár és diák, környezetének
múltja iránt érdeklődő megyebeli haszonnal
forgathat.

A szerző, aki az elmúlt évtizedekben szám-
talan néprajzi, történeti publikációban tette
közzé a megye legkülönbözőbb településein
végzett kutatási eredményeit, a személyes
hangú bevezető és egy helyzetmeghatározás
után időrendben követi nyomon a megye
történetének legfontosabb eseményeit. A hely-
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történeti kiadványok általános gyakorlatától
eltérően azonban sohasem elszigetelten ismer-
tet egy-egy történeti mozzanatot, hanem
mindig széles kitekintéssel: egyrészt az
országos események sorába helyezve a megyei
történéseket (pl. a redempció értékelése,
hatása), másrészt más tudományterületek
eredményeivel (régészet, történeti statisztika,
néprajz, nyelvtörténet) és művészeti ágak
(irodalom, képzőművészet) teljesítményeivel
gazdagítva mondandóját.

Az egyes korszakok bemutatásához sokrétű
forrásanyagot használ a szerző: a területen élt
népeket, az egyes régészeti kultúrákat vizs-
gálva röviden ismerteti a megyében folyt
feltárások eredményeit. Az Árpád-kori emlé-
kek és a középkori népességtörténet körében
nagy hangsúlyt kapnak a nyelvészeti kutatások
(pl. Szolnok, vagy a jászok, illetve kunok
nevének eredete), az okleveles adatok (pl.
Szolnok első említése, a jászok és kunok
kiváltságlevelei), valamint a krónikák fel-
jegyzései (pl. a Képes Krónikában is szereplő
varkonyi jelenet). A török pusztításairól, majd
a megye újra benépesüléséről az egyre
szaporodó történeti források tudósítanak, a
közösségtudatot meghatározó történeti ese-
mény, a jász és kun területek eladása, valamint
az 1745-ös redempció részletezéséhez konkrét
dokumentumok állnak rendelkezésre. Az
1848/49-es szabadságharc megyebeli esemé-
nyeit és a XIX. század második felének
társadalmi változásait is nyomon követhetjük a
sajátos történelemkönyv lapjain.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye megala-
kulása (1876) fordulópont a megye törté-
netében. Míg korábban a tájtörténet volt a
számbavétel szempontja, most a közigazgatás
válik meghatározóvá, s egyre inkább a figye-
lem középpontjába kerül az új megyeszékhely,
Szolnok fejlődése. Az első világháború, a
megye helyzete a két világháború között és a
második világháború pusztításainak felidézése
után a szerző felvállalja közelmúltunk, az
1945-öt követő fél évszázad leglényegesebb
események bemutatását is.

A történeti források mellett Szabó László
egy-egy gondolat vagy történelmi esemény
felidézése során gyakran említ irodalmi és

képzőművészeti alkotásokat. A magyarság
kérdése kapcsán Móra Ferenc korinthoszi
ércről szóló hasonlatára utal, Szolnok várának
elestét Tinódi históriás éneke tolmácsolja, a
múlt századi viseletet, életmódot a Szolnoki
Művésztelep alkotóinak festményei jelenítik
meg számunkra.

E rendhagyó megyei történelemkönyv arra
számít, hogy olvasója többször is fellapozza, a
kiadvány végén található fontosabb irodalmi
források pedig további tájékozódásul szolgál-
hatnak egy-egy részterület alaposabb meg-
ismeréséhez.

(A könyv a szolnoki Mária utcai Pedagógiai
Intézetben kapható 350 forintért.)

Nagy Janka Teodóra

A mi Alföldünk

Szerkesztették:
Rákon a. ai János és Szabó Ferenc

Újabb jelentős kiadvánnyal gyarapodott a
Nagyalfölddel foglalkozó szakirodalom. A
szerkesztők által írt Bevezetőből megtudhatjuk,
hogy elsősorban a minél alaposabb önismeretre
való törekvés volt az a cél, ami mind a
szerkesztőket, mind a tanulmányok íróit ve-
zette munkájuk során. Érdemük, hogy eközben
meghatározták az „alföldiség" fogalmát. Ez
nem a kisebbrendűség, az elmaradottság fő
jellemzője napjainkban, hanem egy tágabb
körű gondolkodást tükröző magatartás ismérve-
ként jelenik meg az Alfölddel foglalkozó
lokálpatrióták körében. Ennek „invencióra,
összefogásra, érdekvédelemre indító szerepe"
van.

A kitűnően szerkesztett kötet bevallottan is
két részre osztotta olvasóközönségét: azokat
szeretné egyrészt az olvasók között tudni, akik
a közéletben, az oktatásban, az ismeret-
terjesztésben tevékenykednek, és akiknek
munkájuk során tudományos igénnyel megfo-
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