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Levéltári napok

Rendezvény a 150 éves pest-szolnoki
vasútvonal metgnyitásának emlékére

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
első ízben rendezett Levéltári Napot, melynek
a Megyei Önkormányzat adott otthont a
Megyeházán. Az eseménynek a pest—
szolnoki vasút megnyitásának 150. évfordulója
adott aktualitást. A Levéltári Napot Iváncsik
Imre nyitotta meg, és Zádorné Zsoldos Mária
dr.. a levéltár igazgatója vezette a tanács-
kozást. A tanácskozáson budapesti és helyi
(megyei) előadók ismertették meg a
hallgatóságot a vasúttörténet egy-egy érdekes
fejezetével.

Soltész József muzeológus az ország
vasúthálózatának kialakulását tárta elénk, dr.
Cseh Géza fölevéltáros „Szolnok város és a
vasútépítések" címmel tartott előadást, dr.
Urbán László kandidátus pedig a megye
vasúthálózatának II. világháború utáni helyre-
állítását tekintette át beszámolójában. Ehhez a

témához kapcsolódott dr. Vadász István
kandidátus is, aki a karcag—tiszafüredi vasút
építésének történetéről beszélt.

Igen érdekesen és szemléletesen — színes
diaképek felhasználásával — mutatta be dr.
Suba János fölevéltáros a Hadtörténeti Levél-
tár témához kapcsolódó anyagát „Vasúttér-
képek az Osztrák—Magyar Monarchiában,
különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok
vármegyére" című előadásában.

Szikszai Mihály főlevéltáros dolgozatából
kiderült, hogy a vasútnak, így a pályaudvarok-
nak is döntő szerepe volt Szolnok megye-
székhellyé válásában.

A vasúthálózat kialakulásának társadalmi
vonatkozásairól is hallhattunk dr. Őrsi Ju-
lianna kandidátustól, aki a vasutak szerepét
elemezte a helyi közösségek életében. Szabó
Antal helytörténész zárta a napot, a vasutasok
életmódjával ismertetve meg a hallgatóságot.

A tartalmas előadások sok új és érdekes
ismeretet nyújtottak mindannyiunknak, így a
Levéltári Nap megrendezését a jövőben is
folytatni kívánjuk.
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Wirth Lajos:

Makó Pál élete és életműve

Wirth Lajos: Makó Pál élete és életműve
című tanulmányát önálló kiadvány formájában
jelentette meg a Jászberényi Tanítóképző
Főiskola. A jászapáti születésű XVIII. századi
tudós munkásságának feltérképezéséhez az
Országos Tudományos Kutatási Alap nyújtott
támogatást.

Kerekgedei Makó Pál fiatalon a jezsuita
rendbe lépett. Tudós tanári pályájának fonto-
sabb állomásai Nagyszombat, Bécs, majd
Buda. Tankönyvei időtállóságára és elterjedt-
ségére jellemző, hogy a gimnáziumok kezdő
évfolyamai számára írt Institutiones Arith-

metical című 1777-ben kiadott munkája a
szerző 1793-as halála után negyvennyolc
évvel még új kiadásban került a tanulók
kezébe.

Tudósként matematikai, fizikai és építé-
szeti műveket írt, többségében latinul. Mostan-
ság leggyakrabban A mennykövek mivoltáról
és eltávoztatásáról való bölcselkedés című,
Révai Miklós által Pozsonyban és Kassán
1781-ben megjelentetett művet említik a
tudománytörténet művelői. Sajnos a latin
nyelv ismeretének és használatának erőteljes
visszavonulása miatt munkásságának nagyobb
része nem kapott Wirth Lajos tanulmányának
megjelenéséig objektív értékelést.

A kortársak és a tudósvilág nagyra érté-
kelték. Differenciál- és integrálszámítással
foglalkozó művét Pozsonyban, Svájcban és
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