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eredetileg 1892-ben kiadott mü egyszerű
papírkötésben készült. Mára csak néhány pél-
dány maradt fenn belőle. A hasonmás kiadást
sárga papírra nyomtatták, az eredetiben
szereplő rajzokkal. Mindez azonban kiegészült
fényes fehér papírra nyomott, újonnan szer-
kesztett fügelékkel. Ebben többek között
szerepel: személynévmagyarázat, szómagyará-
zat, válogatás Szűcs Mihályra vonatkozó kora-
beli újsághírekből, és talán a legérdekesebb
kiegészítés a szerző családfája.

Ki is volt Szűcs Mihály, aki öregkori
visszaemlékezéseit papírra vetette?

1823-ban született hétgyermekes földműves
családban. Korán megözvegyült szegény sorsú
édesanyja nem sokáig bírta taníttatni az éles
eszű, tanulni vágyó gyermeket, ezért kivette az
iskolából és paraszti munkára fogta. A nehéz
testi munkával azonban nem tudott megbarát-
kozni, így elment szerencsét próbálni.
Tapasztalván, hogy máshol sem könnyebb az
élet, visszatért szülőfalujába, s „iparkodott a
földművelés által megkeresni kenyerét". Ám
nem hunyt ki belőle a tudásvágy. Jó gaz-
dálkodóvá vált, szorgalmával kivívta a község
lakóinak tiszteletét, és 1854-ben községi
belrendőmek választották meg. 1863-ban
közgyámi hivatalnoknak, majd 1874-től főbíró,
megyei bizottsági tag lett.

Visszaemlékezéseinek középpontjában kül-
és belföldi (Budapest, Prága, Bécs, Drezda,
Róma) utazásai állnak. így próbált kitömi a
vidéki élet szürke egyhangúságából. Leírásai
nyomán pillanatképek villannak fel e városok
korabeli életéből, szokásaiból. Részletesen ír
az 1887. évi római zarándoklásról: a Szent
Péter templom „belső szépségéről", a város
egyéb nevezetességeiről, Őszentsége őrségének
ruházatáról.

Az 1850—60-as évek magyarországi
politikai intézkedései is fel-felbukkannak az
emlékiratban. Sajátos képet ad Fényszaru XIX.
századi életéről, lakóiról, fontosabb esemé-
nyeiről (papválasztás, pótadó kivetése stb).
Dokumentációs értékűek a könyvben szereplő
rajzok a korabeli jászsági viselet és építészet
szempontjából.

Stílusát eredetiség, gördülékenység, olykor
sajátos szófordulatok, könnyed humor jel-
lemzik.

Ajánlom ezt az emlékiratot azoknak, akik
szeretnék megismerni a XIX. századi Jászság
egyik érdekes és értékes személyiségét. Szűcs
Mihály iskolázatlansága ellenére szorgalmával
kivívta falujának tiszteletét és fontos tisztsé-
geket töltött be: többek között főbíró,
bandériumi főhadnagy volt. Sajátos egyéni-
ségével, emberszeretetével elnyerte jónéhány
korabeli neves művész (Vahot Imre, Lisznyai
Kálmán, Szokoli Viktor, Rákossy László)
barátságát is.

(A könyv a jászberényi Jász Múzeumban
vásárolható meg.)

Kókai Magdolna

A Közép-Tiszavidék
központ jellegű településeinek

szerepköre
és vonzáskörzet-rendszere
a XIX—XX. században

Vadász István: A Közép-Tiszavidék
kisvárosai a XIX—XX. században

Nagy kutatóintézetektől, egyetemi tan-
székektől függetlenül vidéki múzeumokban is
lehet színvonalas földrajzi munkát végezni. Ezt
bizonyítja Vadász István tiszafüredi geográfus
kötete. A szerző kronológiai rendet követve
mutatja be a Közép-Tiszavidék kisvárosainak
a térségben betöltött szolgáltató, közlekedési,
gazdasági, igazgatási, röviden mindazon szere-
peit, melyeket városi funkciónak nevezünk. A
földrajzi kutatások általában a mai térszer-
kezeti problémákra irányulnak, és a jelen kör-
nyezeti kapcsolatait igyekeznek bemutatni,
feltárni. Ám Vadász István e klasszikus
értelmű geográfiai vizsgálati felfogást a
történeti szemlélettel egészítette ki és adott
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ezzel munkájának jelentős többletet. A könyv
utolsó fejezetében a kutatott települések kap-
csán itt is a ma, azaz napjaink városi tér-
szerkezeti és funkcionális kisvárosi problema-
tikájának ecsetelésével találkozunk. Ám mivel
a szerző két évszázadot ölel fel, a történeti
perspektíva alaposabb magyarázatot ad a
Közép-Tiszavidék kisvárosainak ma betöltendő
(és több lehetséges) szerepének, problémáinak
kérdésére, mintha azokat csak a jelen mérhető,
funkcionális mutatóiból igyekeznénk meg-
válaszolni. A történeti szál annak a felvetésnek
a kifejtését jelenti, hogy mit jelentett a
polgárosodás, a polgári városfejlődés — vagy
annak elmaradása, hiánya — a kisvárosok mai
funkcionális, központi, szolgáltató helyzetének
a kialakulásában. A szerző szavával élve
lehetőséget ad a történelmi visszatekintés arra,
hogy a mű feltárja a vizsgált település- és
városhálózat változását jellemző alaptenden-
ciákat, a településhálózat lassú hierarchi-
zálódását.

A kötet kilenc közép-tiszavidéki központ
(Abádszalók, Heves, Kunhegyes, Kunmadaras,
Mezőcsát, Tiszafüred, Polgár, Poroszló és
Tiszaújváros) szerepkörének vizsgálatával fog-
lalkozik. Ám a kiemelt települések mellett az
ezekhez a kisvárosokhoz tartozó vonzáskörze-
teket is érintik a kötet végén megfogalmazott
következtetések. A kötet három időmetszetben,
tapasztalati úton gyűjtött adatok (kérdőívek)
segítségével tekinti át a céhek tevékenységétől
az egyházi anyakönyveken át a kézműipari
termékek elterjedésének feltárásáig azt, hogy
miként alakult egy-egy kisvárosi centrum
vonzáskörzete, és hogyan változott meg a XIX.
század első harmadától a települések
hierarchiája.

A mű második, a tulajdonképpeni felvezető
fejezetében olvashatjuk a központi szerepkör
fogalmának körülhatárolását, és az eddig meg-
írt hasonló jellegű, témakörű munkák alapos
tudománytörténeti összegzését. A következő
részben átfogó képet kapunk azokról a történeti
térformáló erőkről, tényezőkről, amelyek a
vizsgált települések kisvárosi funkcióinak
fejlődését befolyásolták. Statisztikai idősorok
segítségével A Közép-Tiszavidék kétszáz éves

települési viszonyairól, a térség vallási, gazda-
sági életének egykori alkatáról, forgalmi
helyzetének változásáról és a kutatott városok
központi szerepkörének alakulásáról olvas-
hatunk. A szerző ezeknek a térformáló erőknek
az általános bemutatása után tér rá arra, hogy
a munka elején bemutatott erők közül melyek
voltak a meghatározók az egyes történeti
korszakokban a kisvárosok vonzáskörzetének
alakításában.

A XIX. század első felének legfontosabb
vonzáskörzeti mutatóit a vásárokra érkezők, a
céhek, kereskedők megoszlása és térségi
kapcsolataik kiterjedése hordozzák. A feltárt
eredmények azt mutatják, hogy a múlt század
első felében az egy iparűzőre jutó lakos
tekintetében a Közép-Tiszavidék elmaradt az
országos átlagtól, de a céhes kézműipari köz-
pontok kialakulása (pl. a tiszafüredi fazekasok)
szerény, de nem lebecsülendő települési kap-
csolatok megvalósulását segítette elő. A háza-
sodási kapcsolatok révén bekövetkező munka-
hely-változtatások, a céhes központok munka-
erővonzása is lassan erősíteni kezdte a vizsgált
települések központi szerepét.

A XIX. század második, a XX. század első
felében kibontakozó, ám lassú polgárosodás, a
modern közigazgatás kialakítása, a vasútépítés
és a gazdasági élet pezsdülése jelentős válto-
zásokat eredményezett a települések életében.
Funkcionális gyarapodás (oktatási, kereske-
delmi, hitel-, pénzintézetek), lélekszám növe-
kedés, erőteljes differenciálódás, járási szék-

. helyekké való válás jellemzi a korszak közép-
tiszavidéki települési fejlődését. Ez az az
időszak, melyben markánssá váltak, és élesen
kirajzolódtak a bemutatott kilenc település
központi szerepkörét jellemző szolgáltató
funkciók.

A következő fejezetekben a XX. század
első harmadától egészen napjainkig képet ka-
punk a köz- és szakigazgatási szerepek vonzás-
területéről, a kisvárosok termelési-ellátási kap-
csolatainak területi alakulásáról, termékgyűjtő,
-elosztó funkciójáról, a piacok, a vásárok, a
bolti kiskereskedelem vonzóerejéről, a kisipari
szolgáltatások szerkezetéről, az oktatás, a
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kultúra és az egészségügy területi kapcso- Tiszavidék kisvárosi térségének innovációs
latairól.

A kötet végén a szerző levonja következ-
tetéseit a vizsgálatokból a Közép-Tiszavidék
kisvárosainak szerepköreire vonatkozóan.

Vadász István könyve fontos területi alap-
kutatásokat összegez, melyek eredménye egy
lehetséges kiindulási pontot jelent a Közép-

tervezésénél.
(A kötet a szolnoki Damjanich János Mú-

zeumban és a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban
vásárolható meg.)

Keményfi Róbert

HÍREK

A millecentenáriumi ünnepségsorozat
keretében a határon túli magyarság is több
tudományos konferenciát szervezett. Legutóbb
Újvidéken gyűltek össze 1996. november
19—24-én a korszak kutatói, és beszámoltak a
Dél-Alföldre vonatkozó legújabb eredmé-
nyeikről. A konferenciát magyar részről a
Magyar Köztársaság jugoszláviai nagykövete,
Jugoszláv részről a helyi politikai és
tudományos élet prominens személyiségei
nyitották meg.

Az előadások szerb és magyar nyelven
hangzottak el a történettudomány, a régészet,
az irodalom, a nyelvészet, az antropológia
tárgykörében. (Az elnöki összefoglalók két-
nyelvűek voltak.) A szervezők gondos mun-
káját dicsérte az a kiadvány, melyben az
előadások összefoglalóit adták a konferencia
résztvevőinek kezébe, ügyelve arra, hogy a
magyar előadók összefoglalói szerb, a szerbeké
magyar legyen. így a különböző nyelvű elő-
adások mindenki számára követhetők voltak.

A tudományos konferenciához kiegészítő
rendezvények kapcsolódtak. A legfontosabb
egy régészeti fotókiállítás volt, melyet a
debreceni Déri Múzeum munkatársai rendeztek
a Vajdasági Múzeumban. A színes fény-
képeken a korszak legszebb régészeti tárgyai-
ból kaphattak válogatást a látogatók. Megnyílt
a Dél-Alföld legújabb ásatásaiból egy kiállítás
ugyanitt, melyhez színvonalas katalógust
készítettek. Volt hangverseny, képzőművészeti
tárlat, színházi előadás. Ezeken a magyar
kisebbség kulturális életéről kaphattunk képet.

A konferencián elhangzott előadásokat az
idén jelentetik meg önálló kötetben az Újvidéki
Egyetem munkatársai.

„A honfoglaló magyarság megtelepedése és
életstílusa" címmel egynapos interdiszcipli-
náris tudományos konferenciát szervezett az
MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága Kör-
nyezettudományi Szakbizottság Humánökoló-
giai Munkabizottsága Debrecenben. A program
keretében a 895 és 1301 közötti történeti
eseményeket a humán adaptáció szemszögéből
vizsgálták a különböző tudományok kutatói.
Ezek között régészek, paleozoológus, zoológus,
történeti ökológus, antropológus és szociológus
található. A kutatók az Alföldre vonatkozó
eredményeiket ismertették.

A két régészeti előadás egyikében a K.
század etnikai viszonyairól (Madaras László),
a másikban a kora Árpád-kor és honfoglaláskor
megtelepülési viszonyiról hallhatott adatokat a
szakmai közönség (Német Péter). A természet-
tudományi előadások a Kárpát-medence hon-
foglalás kori természeti környezetének rekonst-
rukciós lehetőségeit, a lehetséges modelleket,
az újabb kutatási eredményeket vázolták fel
(Varga Zoltán, Sümegi Pál, Rácz Lajos).
Általános megállapításként hangzott el, hogy jó
néhány kérdést újra kell gondolni, hiszen mai
adataink nem minden esetben felelnek meg a
már gyakorta sztereotípiaként emlegetett
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