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szovjet bevonulás után Engel el akarta hagyni az
országot, ám a szökés meghiúsult. Hálásak lehe-
tünk a sorsnak, hogy Magyarországon maradt és
nekünk alkotott. A múltat szenvedéllyel kutató, a
mának élő és író nagyformátumú történettudós
életműve nemzeti örökségünk része.

Pozsonyi Zoltán

Meghalt dr. Kiss József történész,
a Jászkunság kutatásának

elismert szakértője

1916. május 11-én született Jászberényben,
tanulmányait az Állami tanítóképző Intézetben
végezte. 1938—42-ig az Apponyi Kollégiumban
tanult, és a tanítóképző intézeti tanári oklevelet
szerzett. 1947—1959 között a Jászberényi Taní-
tóképző Intézet tanáraként dolgozott. 1962-ben
Budapestre költözött, 1982-ig, nyugdíjazásáig az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyakorló
Gimnáziumában.

Igazi tudóstanár volt. Életműve — amely
Fodor Ferenchez hasonlítható — a Jászság elis-
mert monográfusává tette. A Megyei és az

Országos Levéltárak mellett gyakran dolgozott a
Bécsi Levéltárban, ahol igen becses adatokat tárt
fel — többek között — a redemptio történetére
vonatkozóan. 1968-ban doktorált, majd 1975-ben
megszerezte a történelemtudományok kandidá-
tusa címet, 1995-ben Jászságért díjjal tüntették ki.
Tanulmányait folyamatosan közölte a legrango-
sabb történelmi folyóirat a Századok, több könyve
jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában.
(Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a
milleniumig 1968; a Jászkun Kerület parasztsága
a Német Lovagrend földesúri hatósága idején
1979; A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földes-
urasága 1731—1745; 1992)

Sohasem szakadt el szülővárosától: rend-
szeres olvasója volt a Jászkürtnek, szívesen járt
vissza egykori alma materébe jelentős része volt
a Tanay Alapítvány létrehozásában. Életének
utolsó éveiben a Jászsági Évkönyv belső munka-
társának számított, 1996-ban jelentette meg Jász-
árokszállás templomának történetét feldolgozó
munkáját.

2001. augusztus 21-én hunyt el Budapesten,
temetésére — végakaratának megfelelően —
Jászberényben került sor.

Pető László

KÖNYVESPOLCRA VALÓ

Jászberényi végrendeletek a
XVIII-XIX. századból

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltár
Közleményei, 4.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
az elmúlt másfél évtizedben éves rendszeres-
séggel jelenteti meg "Zounuk" című évkönyvét,
amely mára az országos történeti kutatás jól
ismert és elismert sorozatává vált. Ugyanakkor az
évkönyv "árnyékában" kissé eltűnik a másik két
sorozata, a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Le-
véltár Közleményei, illetve a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltári Füzetek. Ennek kötetei
ritkábban jelennek meg, és általában a levéltár
érdekesebb forrásaiból közölnek sajátos
szempontú válogatást. Ilyen a Czégény Istvánné,
a Jász-nagykun-Szolnok-Megyei Levéltár igaz-
gatóhelyettese által szerkesztett kötet is, mely
komoly hiányokat pótol.

A történetírásnak nemcsak a korszakos ese-
mények, a háborúk, birodalmak kialakulásának,
összeomlásának bemutatása a feladata, hanem a
gazdasági, társadalmi, kulturális mozgások mel-
lett az egyén és mindennapi életének lehető leg-
pontosabb rekonstruálása is. Az ilyen "mikro-
vizsgálatok" sajátos forráscsoportokat igényel-
nek, melyekhez odasorolhatók egyebek mellett az
anyakönyvek, az adóösszeírások, peres anyagok,
valamint a hagyatéki leltárak, illetve a vég-
rendeletek, testamentumok is. Czégény Istvánné a
megye egyik legépebben megmaradt települési
levéltárából, a jászberényiből közöl válogatást. A
Jászkun Kerület egykori székvárosa viszonylag
kevéssé sérült forrásbázissal rendelkezik. Ebben
mintegy másfél ezer végrendelet maradt meg,
ezek közül a kötet százat tesz közzé, amelyek
1755-1876 között keletkeztek.

A szerkesztő törekedett az időarányos szer-
kesztésre, 1841-ig szinte minden évből találunk
végrendeletet. A forráspusztulás az oka, hogy az
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