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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltár újabb évkönyve

1996 decemberében megjelent a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évköny-
vének 11. kötete. A Zádorné dr. Zsoldos
Mária által szerkesztett kiadvány formátuma,
terjedelme a korábbiakkal egyezik. Az új kötet
tematikai csoportosításban 10 tanulmányt és 3
adattári közlést tartalmaz. A tanulmányok
zöme a dualista időszakhoz kapcsolható.

Nánási Mihály „Adatok az 1896-os mil-
lenniumi ünnepségek Jász-Nagykun-Szolnok
megyei történetéhez" című tanulmánya a mil-
lenniumi év helyi eseményeit részletezi. Botka
János a katonáskodás mellett a jászok és ku-
nok gazdasági, társadalmi életének, s az igaz-
gatás fejlődésének rövid összegzését nyújtja
„Jogállás és katonai szolgálat kapcsolata a
kunok és jászok török hódítás előtti törté-
netében" címmel.

A Zounuk új szerzője, Hermann Róbert, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc had-
történetének ismert kutatója. Nagy terjedelmű
tanulmánya a honvédelem szervezésének több
ismeretlen, vagy kevéssé ismert körülményét
világítja meg. Kiderül, miért vált Szolnok a
nemzetőrség négy összpontosítási központ-
jának egyikévé, milyen intézkedéseket tett
Görgei a pénzellátás, fegyverzet, felszerelés
biztosítására, miféle alakulatok kerültek a
szobioki táborba, milyen volt fegyelmi helyze-
tük, s végül miként értékelhetők Görgei mű-
ködésének eredményei.

Papp Izabella Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megye első alispánja, Sipos Orbán (1835—
1926) életrajzát vázolta fel.

Szikszai Mihály az egységes megyei út-
hálózat első világháború előtti kiépülésének
jogi, intézményi és gazdasági (pénzügyi)
vonatkozásait foglalta össze.

Oroszi Sándor „Tutajok a Tiszán" című,
néprajzi utalásokkal ellátott tanulmánya a ti-
szai faúsztatás elmúlt másfélszáz éves történe-
tét írta meg. Ebben részletesen utal a tutajozás
megszűnéséhez vezető gazdasági és politikai
összefüggésekre is.

Pethő László tanulmánya a dualista kor vá-
rosi oktatáspolitikájával foglalkozik. Megálla-

pítása szerint városfejlődésünkben komoly
szerepe volt a helyi oktatáspolitikai progra-
moknak, melyek függtek a városlakók foglal-
koztatási státuszától, a helyi elit felkészült-
ségétől. Az egyes társadalmi csoportok eltérő
iskolázási magatartásokat (modelleket) ala-
kítottak ki, s így a polgárosulás foka közvetlen
hatást gyakorolt.

Szvétek Ágnes és Négyesy László dolgo-
zata az 1809-ben megszüntetett Német Lovag-
rend későbbi újjászervezésével, történetével, s
további reformjaival foglalkozik.

Cseh Géza „A Szolnoki Hitelbank Rész-
vénytársaság épületei (1907—1949)" című
tanulmánya a címben jelzett építészettörténeti
témán kívül a város, illetve megyénk életében
oly fontos hitelintézmény rövid történetét is
vázolja. A mai képét 1937-ben elnyerő bank-
palota, mely 1949-től az OTP fiókjaként mű-
ködött, napjainkban is a megyeszékhely egyik
meghatározó épülete. Ugyancsak egy pénzin-
tézet történetét dolgozta fel Tolnay Gábor „A
Tószegi Hitelszövetkezet működése 1929 és
1941 között" címmel. E két dolgozat azért is
figyelmet érdemel, mert megyénkkel kapcso-
latban nem sok hasonló témájú kutatás folyt
eddig.

Az Adattár Benedek Gyula forrásközlé-
sével kezdődik. Ebben a szerző immár sokadik
folytatásban közöl a megyére vonatkozó,
mohácsi vészt megelőző okleveleket, értékes
adatokat szolgáltatva megyénk történetének
legfeltáratlanabb időszakára. E sorok írójának
„Egy 1844-es leírás a Jászkun Kerület községi
igazgatásáról" című közleménye Bánkiné
Molnár Erzsébet jászkun közigazgatásról írott,
s a közelmúltban megjelent alapmunkájához
nyújt egy érdekes adalékot. Az adattári részt
és a kötetet Zádorné dr. Zsoldos Mária forrás-
közlése zárja „II. Rákóczi Ferenc és bujdosó
társai hamvainak hazaszállítása" címmel. Az
írás megyénk törvényhatóságának és jelentő-
sebb településeinek e tárgyban hozott 1906-os
intézkedéseit foglalja össze. A kötet végén
hely- és névmutató található.

A Szolnok város, a MOL Rt. Szolnok, va-
lamint a SZOLAMIL Rt. Szolnok támogatá-
sával megjelent kiadvány értékes tanulmá-
nyokkal, forrásokkal szolgál megyénk történe-
tével kapcsolatban. Színvonalát tekintve nem
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marad el a hasonló jellegű országos kiadvá-
nyoktól, s a Zounuk korábbi köteteitől sem.

A kötet a JNKSZ Megyei Levéltárban
kapható.

Bagi Gábor

A kelet igézetében
Körmendi Lajos Kurgán című

kötetéről
Körmendi Lajos legújabb verseskötetében

ázsiai utazásainak költői termését gyűjtötte
össze. Ez a sokrétű és gazdag tartalmú könyv
hatvannégy verset tartalmaz, ezek legnagyobb
része azonban úgy marad meg az olvasó em-
lékezetében, mint egyetlen hatalmas lélegzettel
elmondott költemény. Talán csak a „kínai"
versekre nem igazán érvényes ez a megálla-
pítás, a többit összeforrasztja a táj és az ember
sajátos, a mi számunkra már-már egzotikusnak
tűnő egysége.

A könyv mondanivalóját több rétegben
hordozza, ez adja sokszínűségét, jelentésbeni
gazdagságát. Az első réteg, a felszín szép
táj verseket mutat. Szinte bárhol felüthetjük a
könyvet, azonnal találunk ilyen tájleíró
részleteket:

„Medvés, rozsmákos dús tájt ék a tajga,
Medret vág a víz buja őrületben
Kiritkul az erdő, a zöld álom lebben,
Kibukkan lomb alól vad sziklák haragja."

(Utazás a Bajkál felöl)

Ha csak szép tájverseket olvashatnánk a
kötetben, az sem volna kevés, de nem lenne
igazán fontos, jelentős költői teljesítmény.

Körmendi Lajos azonban nem csak a tájat
látja, nem csak abban gyönyörködik, fölfedezi
a tájban élő embert is, aki úgy része annak,
mint a fa, a szikla, a folyó. Ez az összeolvadás
a költő másik nagy, ma a mi tájainkon
őszintén így már átélhetetlen élménye. Ezt
fejezi ki frappáns rövidséggel a Nemzedékek
című verse:

,,A virág a föld
testet öltött álma -
szólt a tört öreg,
s rámosolygott
a nyurga unokára."

De idézhetnénk az Ujgur emlék vagy az
Ujgur akin című verset is.

Végül a legbelső rétegben a táj és a benne-
rajta élő emberek mellett megjelenik a költő

maga, és így válik teljesen egésszé és öntör-
vényű művészi alkotássá a kötet.

Körmendi Lajos nem az érdekességekre rá-
csodálkozó idegen, nem is merengő széplélek,
aki saját hangulataivá alakítja a tájat, ennél
többet akar és tesz is: nem csak arról van szó,
hogy hun, magyar, kun ősöket kutat, hanem
saját énjét, a saját maga jobb megismeréséhez
vezető utakat is keresi, és legihletettebb
pillanataiban meg is találja mindabban, ami a
szeme elé tárul.

,,... Elszántan próbálok átkelni az idő
tajtékos medrén, őseimet keresi odaát,
az árnyékos túlparton, megtudni,

ki vagyok én."
(Emberi vad)

Kevésbé egyértelműen, de érzelmileg ha-
sonló intenzitással vall erről Hajnal című
versében.

,,Az Úr csóvát dob az égre
Patak pezseg.
Hallgatsz? Beszélsz? Mondd, mivégre?"

Körmendi Lajos költészetében eddig is
mindig fontos helyet kapott ragaszkodása a
kunsági szülőföldhöz. Ez a kapcsolat a Kurgán
című kötetben új dimenziókat kap térben és
időben, elmélyül és összetettebbé válik.

(Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 1997.
Kapható a karcagi múzeumban.)

Bistey András

Koós Judith: Hamza D. Ákos
(1903—1993)

képzőművészeti életműve
Egy különös és különleges sorsú művész

munkásságát feldolgozó, dekoratív kiállítású
kötetet adott közre a jászberényi székhelyű
Hamza Múzeum Alapítvány. A könyv szer-
zője igen nagy feladatra vállalkozott, kísérletet
tett arra, hogy egy töredékesen hozzáférhető,
eddig alig méltatott és összetett életművet
mérlegre tegyen. Az élete alkonyán hazatérő,
Jászberényben letelepedő képzőművészt itthon
sokkal inkább tartották és tartják számon
filmesként, mintsem képzőművészként,

A mű szerzője elismerésre méltó igyeke-
zettel kísérelte meg felderíteni Hamza mun-
kásságának fontosabb állomásait. A gazdagnak
semmiképpen sem nevezhető forrásanyag fel-
dolgozása nyomán képet kapunk a pályakez-
désről és a termékeny párizsi évekről. Meg-
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