
TÉKA

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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galmazott szakanyagra van szükségük. Más-
részt a „többiekhez" is szól, akik egyszerűen
többet szeretnének tudni a Nagyalföldről.

A szerkesztők nem a teljesség igényével
gyűjtötték csokorba a 16 szerző által írt 15
dolgozatot, hanem az a cél vezette őket, hogy
az Alföld egyéni arculata, mássága hangot
kapjon. Szelekciós munkájuk logikus és
elfogadható. Véleményük szerint viszont azt
nehéz indokolni, hogy Tóth Albert, az ország
történetében az első Alföld-törvény meg-
fogalmazója, parlamenti előadója miért maradt
ki a szerzők közül.

Borsy Zoltán Az alföldi táj és átalakulása
címmel nyitja a tanulmányok sorát. Igen
szemléletesen mutatja be az Alföld felszínének
változásait, melynek jobb megértésében
térképvázlatai nyújtanak segítséget. Bemutatja
a folyók felszínalakító tevékenységét is, de az
embereknek a táj arculatára gyakorolt hatásáról
sem feledkezik meg.

Az Alföld természeti szépségei címmel
Aradi Csaba és Iványosi Szabó András által
közösen megfogalmazott tanulmány az élőlény
és a környezet viszonyának tanulmányozása
mellett nem feledkezik meg annak esztétikai
vonatkozásairól sem. Az Alföldet kisebb
tájegységenként veszi számba — kapcsolódva
Borsy professzor dolgozatához. Végül az
Alföld védett területeinek főbb adatait
táblázatban mutatják be. Kár, hogy egyik
tanulmány sem közöl bibliográfiát.

Bárth János Az Alföld népcsoportjai cím-
mel az Alföld lakosságát — benne a nem-
zetiségieket is — tájegységek szerint ismerteti.
Vázlatosan áttekinti történetüket is. Hajdú
Mihály Az Alföld nyelvjárásairól szól dolgo-
zatában. Részletes bemutató szövegek alkal-
mazásával ismerteti a kilenc nyelvjárást.
Szilágyi Miklós A mezővárosok fejiődése
címmel lényegében néprajzi kutatásokra hivat-
kozva mutatja be a szabadparaszti életet, annak
fejlődését.

Beluszky Pál Honnan hová? Tények és
gondolatok az Alföld kistájairól alcímet viselő
tanulmánya esszéista erényeket is bemutatva
tárgyalja az Alföld kistájait, logikusan végig-
gondolva azok történetiségét, az abból fakadó
konzekvenciákat, a gazdasági és társadalmi
változások hatásait. Mindezek számbavételével
villantja fel a fejlődés lehetséges irányait.

Szerves részét képezi a Nagyalföldről
alkotott képnek Az Alföld népi építészete című
tanulmány Dám László tollából. Számos
vázlattal és fényképpel illusztrálja dolgozatát,
amely tájegységenként tárgyalja a különböző
építészeti formákat és elemeket. Dolgozatához
közvetlenül kapcsolható a Gulyás Éva és Szabó
László által közösen megírt kitűnő tanulmány
Az Alföld népművészetéről, amelyben a
különböző korok stílusát, a régi és az új
parasztstílust, a társadalmilag meghatározott
ízlésvilág tartós egymás mellett élését ábrá-
zolják nagy megjelenítő erővel. Utalnak arra
is, hogy mindez ma már az Alföld határain
kívül is érezteti hatását. A művészet
kategóriájába sorolható Szabó Ferenc Az
Alföld és a magyar irodalom századunk kezde-
téig című dolgozata is, amelyben a szerző nagy
felkészültségről tesz tanúságot — ezúttal az
irodalomtörténet területén.

Kristó Gyula professzor Az alföldi megyék
középkori kialakulását mutatja be, majd Szabó
Ferenc A megyerendszer az Alföldön a
középkortól napjainkig című tanulmánya került
bemutatásra, amely új adatokkal és új
szemléletmóddal ismerteti az alföldi megyék
kialakításának politikai és gazdasági indokait.
A történeti részt záró tanulmányt több
térképvázlattal és színes térkép-reprodukcióval
teszi közérthetővé a szerző.

Csatári Bálint az Alföld szellemi műhelyeit
és az itt folyó kutatás jelenlegi állását vázolja
a szellemi műhelyek, kutatási-fejlesztési
feladatok az Alföldön című tanulmányával.
Végül Rakonczai János Mit nézzünk meg az
Alföldön? című dolgozata ad a címben
megjelölt tárgyhoz rövid útmutatást.

A bő és kitűnő minőségű fényképanyag
mind a válogatók, mind a felvételeket készítők,
mind a nyomda kitűnő munkáját dicséri. Az
ízléses és szép kiállítású kötet a gyomaendrődi
nyomdászok munkája.

A kötet megjelentetésével mind a kiadó,
mind a szerkesztők, mind a szerzők hírneve
öregbedett, az olvasók, a kötetet megvásárlók
pedig gazdagodtak. Őszinte szívvel gratulálunk
érte a közreműködőknek.

(Kapható a Békés Megyei Önkormányzat
hivatalában, Rakonczai Jánosnál.)

Tolnay Gábor
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