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Egy tudós életművéből...

Kaposvári Gyula válogatott írásai és
bibliográfiája

Kaposvári Gyula, a Damjanich János
Múzeum nyugalmazott igazgatója, 1996-ban
töltötte be nyolcvanadik életévét. Ebből az
alkalomból a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága Varia Museologica
címmel Kaposvári Gyula válogatott írásait és
műveinek bibliográfiáját tartalmazó kötetet
jelentetett meg. A közel 700 oldalas könyv
nemcsak a helytörténet kutatói és művelői,
hanem a szélesebb nagyközönség körében is
érdeklődésre tarthat számot. Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy ezt a kötetet lebilincselő
stílusa, témáinak sokszínűsége és rendkívüli
adatgazdagsága miatt egyszerűen nem lehet
letennie annak, aki egyszer kezébe veszi.
Polihisztor műveltségű és felkészültségű
szerzője a honismeret széles skálájából száznál
is több tanulmányt és rövidebb cikket közöl,
amelyben mindenki találhat magának érdekes
olvasnivalót.

Kaposvári Gyula az 1960-as évek elejéig
nemcsak a helytörténetet, hanem a honismeret
minden más ágazatát szinte egyedül és mind-
amellet rendkívül színvonalasan képviselte
Szolnokon. Cikkek és tanulmányok sokasága
származik ebből a korszakból, amikor pedig a
társadalomtudományok művelésének a
diktatórikus politikai viszonyok a legkevésbé
sem kedveztek. A korszerű múzeumi szervezet
létrehozása után — amelyben kiemelkedő
érdemeket szerzett — a néprajzi és régészeti
kutatások helyett több időt szentelhetett
legkedvesebb témáinak, Szolnok város múltját
és a Szolnoki Művésztelep festőinek életrajzi
adatait, munkásságuk fellelhető nyomait
kutathatta.

A válogatott írásokat tartalmazó kötet
régészet, történeti tanulmányok, Szolnok város
közintézményei, művészet- és művelődés-
történet, valamint a Szolnokon és a megyében
megfordult, vagy hosszabb-rövidebb ideig itt

élt írók, költők emlékeiről szóló fejezetekre
tagolódik.

A régészeti írások többségükben a Szolnok
Megyei Néplapban, a Jászkunságban és a
Múzeumi Levelekben megjelentetett rövidebb
tudósítások, cikkek, melyekből az olvasó a
megyében folyó jelentősebb régészeti
feltárásokról és értékes leletekről szerezhettek
tudomást. A Jászberény -cserőhalmi kelta
temetőröl és a bánhalmi avar sírleletekről írt
hosszabb tanulmányok a szűkebb szakmai
körök számára is szenzációt jelentő ásatásokról
tudományos alapossággal számolnak be, és
részletesen ismertetik az ott talált honfoglalás
előtti emlékeket. Különösen érdekes az avar
derékszíj veretek művészettörténeti elemzése,
az életfa- és sárkányábrázolás misztikus
jellegének magyarázata, amelyet a szerző
belső-ázsiai és szibériai mondák, sőt az
ótestamentumban előforduló hasonló elemek
értelmezésével vezet le.

A kötet legterjedelmesebb és adatközlésben
is leggazdagabb fejezete a történeti tanulmá-
nyokat foglalja magába. Erre a részre a
hosszabb, nagyfokú igényességet és lenyűgöző
ismeretanyagot tükröző tanulmányok túlsúlya
a jellemző. Az értékes írások közül is
kiemelkedik a Szolnoki vár kialakulása és
helye a város települési szerkezetében című,
közel kétszáz oldalas tanulmány, amely
nemcsak a vár, hanem a város történetének ez
idáig megjelent legszínvonalasabb áttekintése.
Az elsősorban településtörténeti szempontokat
követő írás a XVII. század végétől egészen az
I. világháború kitöréséig ismerteti Szolnok
múltját. Mivel Kaposvári Gyula már a levéltári
és könyvtári anyag 1944. évi pusztulása előtt
is folytatott helytörténeti kutatásokat, több
olyan forrást idéz, amelyek a II. világháború
végén megsemmisültek. Időt, fáradságot, sőt
saját pénzét sem kímélve a bécsi levéltárakban
és könyvtárakban is kutatott, és az ott talált
szolnoki vonatkozású tervek, térképek és iratok
adatait jórészt ebben a tanulmányban jelentette
meg.

Az 1848—49-es forradalomról és szabad-
ságharcról, illetve a szolnoki csatáról szóló
tanulmányában a szerző a tavaszi hadjáratban
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részt vevő honvédek naplóinak élményszerű
leírásából közöl részleteket. A Szolnok
települése, gazdasági és kulturális fejlődése
1850—1918-ig című várostörténeti áttekintés
pedig további helytörténeti kutatásokhoz ad
kiindulási alapot. Az 1980-as években a
Szolnoki Közélet folyóiratban Emlékezetes
napok cím alatt folytatásokban megjelent
cikkek a II. világháború helyi eseményeiről,
bombázásokról, a város kiürítéséről, majd
orosz megszállásról és az élet megindulásának
nehézségeiről tudósítanak. A történeti
tanulmányok fejezetben a Szolnok város
múltjával foglalkozó írások mellet néhány
rövidebb cikk a megye más településeivel
kapcsolatos. Ilyen például a mezőtúri török
oklevelekről, Kossuth Lajos jászkunsági és
jászberényi leveleiről, vagy Jókai Mór karcagi
választási kudarcáról szóló írás.

A Szolnok város közintézményei című feje-
zetben a szerző a pest—szolnoki vasút immár
százötven éve történt kiépítéséről, a szolnoki
színház múltjáról és a kérészéletű Közlekedési
Műszaki Egyetemről ír. Ez utóbbi cikkében
tényszerűen ismerteti a szolnoki egyetem
megszüntetésére vonatkozó rendeleteket és
más dokumentumokat, mellyel téves és
szubjektív nézeteket cáfol meg. Ugyanis nem
az egyetemisták 1956-os forradalomban való
részvétele, vagy az anyagi áldozatokra nem
hajlandó városi vezetés szűkkeblűsége miatt
helyezték el az intézményt, hanem a felső-
oktatás átszervezése során már jóval a
forradalom előtt döntöttek az egyetem Buda-
pestre költöztetéséről.

A Művészettörténeti írások elsősorban a
Szolnoki Művésztelep alkotóinak munkássá-
gáról és a Tisza-parti városhoz fűződő
személyes kapcsolatáról szólnak, de szomorú
tudósítást olvashatunk a műgyűjteményeket
1944—45-ben ért pusztításokról is, amikor a
megyeházán, a városházán, a Tisza Szállóban
és a művésztelepen őrzött felbecsülhetetlen
értékű sok-sok szolnoki műalkotás megsemmi-
sült vagy eltűnt.

A Művelődéstörténet-Néprajz című fejezet
kisebb terjedelmű, jórészt újságokban meg-
jelentetett cikkeket tartalmaz, melyek a
szélesebb olvasóközönség számára készültek.

A népi gyógyításról, kuruzslásról, az 183l-es
kolerajárványról, pusztító hóviharokról, a tel-
jesen feledésbe merült szolnoki népviseletről
és a szolnoki Nepomuki Szent János szoborról
írt cikkek mindenki számára érdekes olvasni-
valót kínálnak. A szerző a XIX. század elején
Jászapátiban végbement lázadás, az un. Jász-
apáti zenebona verses krónikájának közlésével
azonban elsősorban a történészek figyelmét
hívta fel a régi Jászkunság egyik érdekes
társadalmi problémájára. A nemesek törekvése
előjogaik érvényesítésére az 1790-es években
Kiskunfélegyházán, 1840 körül pedig Jászbe-
rényben hasonló megmozdulásokhoz vezetett a
levéltári iratok tanúsága szerint.

Az írók, költők Szolnokon fejezetben
Szegedi Kis István teológus író-prédikátor
szolnoki török fogságáról, Verseghy Ferenc
finnországi nyelvészeti kapcsolatáról, Vörös-
marthy újszászi, Ady jászberényi, Nagy Lajos
és Illyés Gyula szolnoki emlékeiről olvas-
hatunk. Az írásokban a méltatlanul elfelejtett
helyi költőkről és írókról, a nyugatos Bányai
Kornélról és a szolnoki K. Tóth Lenkéről is
érdekes életrajzi adatokat találhatunk.

A válogatott írásokat tartalmazó kötetet
Kaposvári Gyula munkásságának részletes, de
korántsem teljes bibliográfiája zárja le. Az
1081 felsorolt cikken és tanulmányon és róla
szóló íráson kívül nagyon sok országos jellegű,
vagy máshol megjelent helytörténeti kiadvány
közöl részleteket és adatokat Kaposvári Gyula
műveiből, melyeket számba venni szinte
lehetetlen feladat volna.

A Varia Museologica című könyvet
olvasásra ajánljuk mindenkinek, aki Szolnok
város és a megye helytörténete iránt érdek-
lődik. Olyan, szülőföldje iránt elkötelezett
tudós életmüvéből készült ez a válogatás, akit
egyik tisztelője a róla írt újságcikkben méltán
nevezett homo szolnokiensisnek. Reméljük,
hogy ez az életmű még nagyon sokáig újabb
és újabb tanulmányokkal, cikkekkel bővül.
Kívánunk a szerzőnek, Gyula bácsinak jó
egészséget, erőt a további kutatásokhoz és
publikáláshoz.

(Kapható a szolnoki Damjanich János
Múzeumban.)

Cseh Géza
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