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Szabó László

Negyed század a tudomány szolgálatában
- Bánkiné Molnár Erzsébet hatvan éves -

A maradandóság
Vannak nevek, amelyeket ha a világ bármelyik táján élő, magukat valamennyire is

műveltnek tartó emberek körében kiejtünk, azok elmosolyodnak, büszkén kiegyenesítik
derekukat, komoly átszellemültséggel bólintanak vagy éppenséggel dühösek lesznek,
utálkoznak. Sophokles, Shakespeare, Bach, Mozart, Tolsztoj, Newton, Bartók, Einstein,
Pelé neve fogalommá vált, alkotásaik, teljesítményük az egyetemes emberi kultúra része
lett. Nem szükséges, hogy apai- és keresztnevét, címeit, foglalkozását nevéhez tegyük. Aki
pedig egy nemzetbeli vele, földije, kortársa vagy éppenséggel ismerte is, annak
büszkesége, jóérzése sokszorosára növekedhet.

Elérhet-e ember ennél többet?
A csúcsra csak kevesen jutnak fel. Sokszor évszázadok múlnak el, míg valamiről vagy

valakiről kiderül, hogy igazi érték. Életműve vagy annak sokszor csekély hányada az
egész emberi nem kincse; nélküle, felfedezése, alkotása nélkül nem tartanánk ott, ahol ma
vagyunk; évszázadokat késhettünk volna, ha idejében nem ismerjük fel igazi valóját;
szegényebbek vagy mások volnánk nélküle. Az egyetemes emberi közösséget számtalan
kisebb-nagyobb közösség tagolja. A köznapi embernek ezek jelentik a közvetlen éltető
közeget, táplálják mindennapjait. E közösségeknek is szüksége van kiváló emberekre,
alkotókra; olyanokra, akik megteremtik vagy meg akarják teremteni munkásságukkal,
szorgalmukkal, tehetségükkel mások számára az ideális létfeltételeket. Akik nemcsak
éldegélnek a világban, élvezve a közösség adta jótékony meleget vagy éppen csak a maguk
számára húznak hasznot a közösségi javakból, hanem azt gyarapítani is kívánják. Akár
csak adok-kapok alapon, akár önzetlenül. Nélkülük a közösség egészének jótékony
mozgása megfeneklene, nem tudná sem a jelen igényeit kielégíteni, sem értékeit a jövő
számára felhalmozni.

Eddigi pályafutásom megtanított arra, hogy minden, bármily kicsiny teljesítményt, ha
az a közérdeket szolgálja, s emberi érték van bennük, megbecsüljek. Az ilyen emberek
neve ritkán terjed túl egy adott közösség határain. Alkotásaik sokszor annyira kötődnek
egy adott közeghez, térséghez, korhoz, eredményeik oly mértékig a helyi viszonyokra
szabottak, hogy másutt nem vagy alig értik, nem figyelnek fel rá. Máskor pedig csekély
intenzitásúak, nincs olyan erő bennük, hogy áttörjék az adott közösség, térség vagy kor
falait. Úgymond csak helyi jelentőségük van. Megszületésük pillanatában, helyén és
emberi közegében tekinthető csak átlagon felüli teljesítménynek. Ám, ha ilyen emberek
nevét egy jól működő, tradicionális közösségben kiejtjük, az emberek hasonló módon
reagálnak rá, mint a fentebb elősorolt, alkotásaikkal az egész emberiséget gazdagító
életművekre. Szabad viszonyok között ezeknek az embereknek a nevét határrészek, utak,
utcák, intézmények, emléktáblák, szobrok jelzik, bizonyítván, hogy az utókor elismeri
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őket, számon tartja munkájukat, de mondái vagy anekdotikus alakká, ballada hőssé válhatnak,
legendás alakká nemesülhetnek a kortól, a viszonyoktól függően. Ha azt mondom Gyárfás,
Györffy, Fodor a Jászkunság kutatói értően tekintenek egymásra, a Hornyik neve Kecske-
métet, Szűcs Istváné vagy Zoltayé Debrecent, Lehoczkyé Bereget, Bunyitayé Nagyváradot,
Bálint Sándoré Szegedet asszociálja megfelelő helyen és körökben. De ugyanígy nyugtázzák
a jászkisériek Csete Balázs (néprajzkutató), a jászjákóhalmiak Lábadi („ekegyáros"), a
jászárokszállásiak Pethes (jászkapitány, illetve színész) vagy Görbe (színész), Czettler
(közgazdász professzor) nevét. Mindenesetre a hétköznapit meghaladó, a közösséget emelő,
gazdagító erőfeszítés, beérlelt teljesítmény kívántatik meg egy név fennmaradásához.

Most, amikor az ünnepeltünknek ajánlott szép számú gratuláló és méltató írásokat, s a
tiszteletére készített kötetet kézbe vesszük és bele lapozunk nem kerülhetjük meg azt a
kérdést: Mivel és hogyan érdemelte ki a szakma jeleseinek tiszteletét? Meddig és milyen
nagy körben világít tovább az utókor emlékezetében, lelkében az általa rakott és gyújtott
tűz fénye? Lesz-e aki az ünnepi tűz hamvadó parazsából még sok-sok idő múlva is újat
akar vagy tud gerjeszteni, mert érdemesnek tartja?

Nagy dolog az emlékezetben alkotásra ösztönzően megmaradni.

Munkássága rövid szemléje
Előttem van jubilánsunk bibliográfiája, melyet akadémiai doktori értekezéséhez

mellékelt 2005 első felében. Jókora életmű. Önálló könyveinek száma 11, a tanulmányok,
közlemények azóta meghaladták a százat (itt 98), másfél oldalra rúg az újságcikkek listája,
s kiegészítik ezeket szép számú lexikon címszavak, recenziók, rádió, tv riportok,
nyilatkozatok, műsorok, s a kötet- és sorozat szerkesztések, illetve a róla, s munkáiról
szóló írások, riportok. Számuk csak körülbelül adható meg. Az első megjelenési év 1979,
az utolsó 2005. Huszonhat év termése. Az eddigi életmű minden szakkönyvtárban külön
egységet alkot, s tetemesnek mondható. Már mennyisége is arra ítéli jubilánsunkat, hogy
neve kétségtelenül fennmaradjon.

Nem közömbös az, hogy hol van, mekkora és kikből áll azoknak a köre, ahol híre-neve
feltétlenül maradandó lesz. Ha azt nézzük, hogy mekkora és hol van ez a táj vagy térség,
már munkáinak címe alapján is legalább a Jászkunságot kell megneveznünk, de úgy, hogy
szervesen összekapcsolódjék más sajátos jogállású országrészekkel, s beágyazódjék az
egész magyar területbe. Ha pedig szakterületet jelölünk meg, akkor minimum a
történelmet és a néprajzot kell kiemelnünk, azzal a kondícióval, hogy Kiskunfélegyháza
városa, mint sajátos egység és határozott kulturális arculattal rendelkező település maga
kínálja és követeli meg, hogy az irodalom, a művészet, a földrajz, a jog és a közigazgatás,
a vallás és egyház, illetve a teljes közművelődés oda vezető szálait, kapcsolódó területeit
is kutatási terepének tekintse. Első rápillantásra ennyit mondhatunk. Ám ennél jóval
mélyebbre kell ásnunk. Meg kell e nem kis méretű, negyedszázados életműben találnunk
a belső rendszert, a valóságos összefüggéseket, hogy ne csak mennyiségi, hanem minőségi
mércét is alkalmazhassunk. Nem tekinthetünk el attól a ténytől sem, hogy még épülőben
lévő, lezáratlan életművel van dolgunk.
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Szerencsés helyzetben vagyunk, mert Bánkiné maga fogalmazza meg eddigi
munkásságának csúcsát is jelentő akadémiai doktori értekezésében kutatásai célját, a
hozzá vezető utat, s a mű munkásságában elfoglalt helyét. „Témakutatásom célja a
Jászkun Kerület redempció után kialakult autonómiájának részletes feltárása. Kutatásom
során a történelmi és néprajzi módszerek komplex alkalmazására törekedtem, s az
autonómia igazgatástörténeti, jogtörténeti vonatkozásainak felmutatását az adott emberi
közegben való érvényesülését, a kölcsönhatások elemzését tartom fontosnak. Ezekre
koncentrálva próbálom meg bemutatni a jászkun autonómia jellemzőit a helyi társadalom
és az egyes ember szemszögéből. Munkám épít az elmúlt huszonöt év során keletkezett
előtanulmányaimra, amelyek a most kitűzött cél egy-egy részterületét tisztázták."1

A huszonöt éves tudományos kutatás minden eredménye egy munka érdekeit szolgálja.
Széles alapokra épült piramis, amelynek minden egyes alkotórésze gondosan megmunkált,
pontosan illeszkedik és egymást támogatja. Egyszerűnek látszó, mégis bonyolult
erővonalú, szilárd és mozdíthatatlan építmény. Huszonöt évről beszélünk. Ám ahogyan a
piramis nem a föld felszínétől a csúcsig tart, hanem alapja mélyen a talajba ágyazódik,
ebben az esetben is sokkal korábban kell kezdenünk a vele és életművével való
ismerkedést. Kötelez erre bennünket az a maga elé tűzött cél, hogy a vizsgált történeti
jelenségeket emberi közegben, a helyi társadalom és az egyes ember szemszögéből kívánja
megvizsgálni, s ehhez a velejéig történeti munkához a néprajzot, mint társtudományt hívja
segítségül.

Alapok, alapelvek
Bánkiné Molnár Erzsébet régi tószegi fazekas családból származik. A Szolnoktól délre,

kilenc kilométerre fekvő, fazekas iparáról is nevezetes Tisza menti kis faluba a XIX.
század közepén költözött a Mezőtúron is e foglalkozást űző Molnár család, melynek
apraja-nagyja még szerzőnk gyermekkorában is folytatta az ekkor már kihalóban lévő
mesterséget. „Fazekas, tálas, korsós volt szépapámig felmenőén, talán még tovább is
minden ősöm. Fazekas volt minden rokon férfi körülöttem, akiket gyermekfejjel ismertem.
A napsütésnek azért örültünk, mert száradtak az edények. Ha eső esett, megbolydult a
fazekas családja: menteni a száradó tálat, köcsögöt, cserepet. A szélcsendes, csillagfényes
estékről azt hallottam: égetésre való idő ... Dédapám korsós, nagyapám fazekas, apám
tálas. Milyen kifejező a népnyelv. Változatos, mint a fazekas termékek, amiket a mester
fonnál, a felesége öltöztet. Az agyagedények barna egyformaságát a fazekas feleségek
díszítették fel virágokkal, levelekkel, csíkokkal, pettyekkel. Éjszakákon át virágozták a
megszáradt edényt, hogy egy szélcsendes, csillagos éjszakán a félhomályban,
lámpafénynél festett virágok a fazekaskemence izzó tüzében elnyerjék megálmodott
ragyogásukat. Az égetés a fazekas munka utolsó fázisa. Ünnep, ami a fáradságos munkára
a koronát helyezi. Emlékezem, mi gyermekek is milyen örömmel hancúroztunk a sötét
udvaron a világító kemence körül! Égetéskor nem kellett korán lefeküdni, hiszen ünnep
volt. Várakozással, izgalommal teli. Ekkor dőlt el, milyenek lesznek a sok-sok
fáradsággal, szeretettel és hozzáértéssel elkészített köcsögök, tányérok, tálak, fazekak...

Bánkiné Molnár Hrzsébet: A jászkun autonómia. Szeged, 2005. 12. p.
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Fazekaskemencétől soha nem keletkezett tűz, a harangot nem verték féke tévedésből. A
felszálló füst nem a tűzvészek riadalmát, a munka becsületét hirdette ... Ma történészként
úgy gondolom, tartozom az ősöknek, a falumnak az emlékeztetővel. S tartozom a
tudománynak egy fazekas központ megmentésével ... Könyvem nem kívülről közelít a
témához. Az átélő belső ismereteit próbálja a kutató felelősségével közvetíteni minden
érdeklődő olvasóhoz."2

E lírai sorok, melyek „A tószegi fazekasság" című kismonográfiáját bevezetik,
tudományos módszeréről, erkölcsi tartásáról és írni tudásáról hiteles képet adnak. Ilyen
belső - ha nem is ennyire személyes - ráhangolódással közelíti meg más témáit is. Amíg
nem válik személyes élményévé is a szakszerű, pontos tudományossággal feltárt anyag,
addig nem fog íráshoz. Amint kutatásai során elérte a megfelelő szintet, tisztázta az
összefüggéseket, személyesen is átélhetővé tette az anyagot, jöhet az írás. A szerkezetet
maga a feltárt anyag természetes és valós összefüggései határozzák meg, az átélés foka
pedig már megadja a hangnemet, kialakítja a stílust. Azt mondhatnánk, hogy ebben az
esetben könnyű dolga volt, hiszen személyes élmények, a gyermekkorban megfigyelt,
megtanult és átélt mesterség, a vele járó életforma szinte természetessé tette ezt a
módszert. Azt mondhatnók, hogy nem is tehetett másként. Ritka egybeesés, egyszeri
alkalom. A néprajz által a hagyományokba való belenevelődés tipikus esete, s ennek
tudatosítása, intelligens közreadása. Ez azonban nem lenne igaz.

A tószegi fazekasságról szóló könyvét megelőzte ugyanis egy másik: „Polgárok
Kiskunfélegyházán 1890-1913". Ez nem az ő családjáról, az ő gyermekkorától jól ismert
faluról szól. Az események egy századdal korábban élt kisvárosi, sőt német származású
Kiskunfélegyházára máshonnan betelepedett, úgymond értelmiségi család
mindennapjainak rajza. A szereplők már nem éltek, s ha néhány leszármazottat és a
családot valamikor jól ismerő személyt módjában is volt megszólaltatni, emlékeit
felidézni, azok csak az adatok pontosításában, néhány addig számba nem vett területen
való kutatásra ösztönözhettek vagy a város korabeli életére vonatkozó ismereteit
bővítették. Egy „véletlenül" fellelt háztartási könyvecskében lehetőséget látott, hogy egy
száz esztendővel korábbi polgár család életébe betekintsen, s kizárólag magán célra
készült napi feljegyzések elemzésével, a családi és városi viszonyokba való beágyazásával
úgymond mikrotörténelmet írjon. 1890-1913 között vezetett vegyes tartalmú könyvecske
elsősorban a család háztartásáról ad képet: kiadások-bevételek, időnkénti mérlegek, árak,
munkabérek, egyes családtagokra és alkalmazottakra vonatkozó apró adatok, házi
szükségletek, étel receptek, házimunkák apró fogásai, a családdal érintkező más
családokra vonatkozó szórvány adatok, az ünnepek és hétköznapok rendje, a társasági élet
eseményei. Ezek korántsem állnak készen a könyvecskében. Jelentéktelennek tűnő
feljegyzések válhattak lényegessé gondos elemzés, rendszerbeállítás, nevesítés,
személyessé tétel, olykor beleérzés segítségével, s azzal, hogy a korabeli félegyházi
társadalmat, a polgári kultúra tárgyait, a városi közeget, magán- és középületek külső és
belső képét, a polgárosodó város légkörét egyéb források segítségével életre tudta kelteni.
A jól válogatott illusztrációk, a sebtében megfogalmazott mondatok, szókapcsolatok,

2 Bánkiné Molnár Erzsébet: A tószegi fazekasság. Debrecen, 1998. 5-8. p.
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odavetett megjegyzések a szerző jóvoltából életre kelnek; az egyes családtagok személyes
ismerőseinkké válnak; háztartásuk remekléseinek szinte érezzük az ízét, illatát; körül ölel
bennünket egy régi világ légköre. A szerző elérte célját, sikerült személyessé tenni a
történelmet a tudomány eszközeivel.

Bánkiné személyes történelmet írt e munkájában úgy is, hogy benne a feleség, a
családanya, a háziasszony is megszólalt. Bizonyos dolgokra csakis ezzel az
élettapasztalattal jöhetett rá, tehette elevenné a több-kevesebb rendszerességgel odavetett,
nem az utókornak szánt adatokat. Saját gyakorlata és élettapasztalata segített a kérdések
megfogalmazásában, a szűkszavú megjegyzések kibontásában. Tipikus női, háziasszonyi
munkát is írt, egész valója benne van, anélkül, hogy ez torzítaná a képet, retusálná az
egykori valóságot. Már ahhoz is szükséges volt ez a szemlélet, hogy egy hányódó, magán
célra készült kis „receptkönyvben" meglássa a lehetőséget, s ezt kellő alapossággal,
történetileg is ellenőrizve kibontsa. Ez utóbbihoz pedig elhivatottság, a szakmában való
benne élés is szükséges.

Ugyanezt a módszert még távolabbi, az élők emlékezetével már el nem érhető korra
vonatkozóan is (XVIII. sz. vége) sikertel alkalmazza, midőn Kiskunfélegyháza történetébe
és társadalmába ágyazva szintén egy kéziratos, elsősorban gazdasági napló segítségével
bemutatja egy redemptus gazda család életét. A Horváth család tagjai is közvetlen
ismerőseinkké válnak, s mindennapi életük is megelevenedik, s ábrázolások, múzeumi
tárgyak segítségével kézzelfoghatóvá is válik. Kibontakozik a város és ezen belül egy
családi gazdaság egész tevékenységi rendszere, üzem- és munkaszervezete, a családtagok
élete sorsa.3

A Kiskun Múzeum egyben börtön múzeum is. Az impozáns Kiskun Kerületi Székház
egy bűnügy történetét bemutató gyűjteménynek és kiállításnak is helyet ad. A régi történeti
történeti kiállítás számára -, hogy Betyár-terem holt tárgyai megelevenedjenek - Bánkiné
korábbi félegyházi és kiskunsági levéltári kutatásaira és publikációira támaszkodva
„Betyárok a Kiskunságban" címmel kis könyvecskét írt. Benne a társadalmon kívül élő, a
közre veszélyes, a nép tudatában utóbb megszépített emlékű, de igen sanyarú sorsú
embereknek állítva emléket. Igyekezett reális és pontos képet felvázolni róluk, rámutatva
tévhitekre, pontatlan adatokra, de megszólaltatva az egykorú sajtót, bemutatva a peres
iratokat, s mellé állítani a nép emlékezetében élő, sokszor idealizált alakokat. Nem
feledkezett meg felhívni a figyelmet a hatóságok olykor bizony „szabálytalan" fogásaira,
kegyetlen bánásmódjára, vádjaira is. E munkában ez a realitásra törekvő, igaz kép jelenti
az „azonosulást", a történelem „személyessé tételét", „emberi közelségbe hozását".4

A félegyházi polgár család anyagát feldolgozó kötetének bevezetőjében a
történetírásról, a történelemről való felfogását a szerző bővebben is megfogalmazza.
„Ebben a könyvben kísérletet teszünk arra, hogy társadalomtörténeti módszerekkel
bepillantást nyújtsunk a századforduló Kiskunfélegyházájának és polgárainak életébe.
Megjelenítjük azt a lendületes városfejlődést és polgárosodást, ami e két évtizedben
bekövetkezett. Munkánk nem a teljesség igényével, inkább figyelemfelhívásként készült.

5 bankiné Molnár Erzsébet: Redemtusok (üazdasig és életmód Kiskunfélegyházán a redemció első évszázadában).
Debrecen 2000 - Részletesebben nem elemezzük e helyen, egyéb vonatkozásaira a későbbiekben még utalunk.

4 Bánkiné Molnár Erzsébet: Betyárok a Kiskuságban. Debrecen, 1999. 5-6. p.
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A fő hangsúlyt az emberre, s az ő jobb életért folytatott örökös törekvéseinek bemutatására
helyeztük. Valljuk, hogy a történelem az egyes emberek tetteiben, sikeres és sikertelen, jó
és rossz cselekedeteiben rejlik. Minden új eredményben benne van a megelőző korok
küzdelme is, gazdaság és társadalom nem csupán térben, időben is folytonos
kölcsönhatásban alakul, változik. Ezért egy-egy háztartás belső folyamatai éppúgy részei
egy város történetének, amint a város története része az országénak. Együtt
elválaszthatatlanul tagolódnak be a nagy egészbe, amit úgy nevezünk, hogy történelem."5

Felfogása nem ekkor alakul ki. A Hajnal István Kör rendezte „Rendi társadalom - Polgári
társadalom" néven nevezett, évi konferenciáknak kezdettől fogva résztvevője, előadója. Tagja
a társaságnak is, ahol a névadó munkásságának, a francia Annales-kör felfogásának szelle-
mében éppen ez a történeti megközelítés jutott érvényre az 1980-90-es években, s kavarta fel
a társadalomtörténet magas szintre emelésével a hazai történettudomány állóvizét. A Hajnal
István Kör szervezte összejöveteleken, konferenciákon hasonló szellemű előadásokat hallhat-
tunk, tarthattunk, s vehettünk részt különböző munkacsoportok munkájában.6 A sajátjává
alakított szemlélet és módszer mindhárom eddig idézett munkájában tetten érhető. S hogy ez
nem e cikk írójának belemagyarázása, arra bizonyság, hogy kandidátusi értekezésében Hajnal
István három meghatározó művét is érdemileg használja, említett könyveiben pedig az e
szemlélet kialakításához hozzájáruló Max Webert, vagy a hasonló elveket valló magyar
kutatókat bőségesen hivatkozza (Bácskai Vera, Tóth Zoltán, Gyáni Gábor, Mazsu János,
Gergely András, Szabó László ...)7 „Redemptusok" című műve mottójául Marc Bloch idézetet
választ: „A levéltárak porában és a múzeumok csöndjében is az élő embert kell keresni."8

Másfelől a család és háztartás szerepe a társadalomban, a helyi társadalom szerepéről vallott
felfogása győzhet meg arról, hogy tudatosan és nem csak a téma által vezérelve alkalmazza
az e szemlélettel ekvivalens módszert. Ahhoz, hogy munkásságának nagyobbik, Jászkunságra
vonatkozó részét lényegileg megérthessük, még kis ideig el kell időznünk a
család-közösség-társadalom-történelem viszonyáról kifejtett gondolatainál.

„Amikor bepillantást engedünk egy család magánéletébe, hétköznapjaik és ünnepeik
apró gondjaiba, örömeibe, a társadalom legalapvetőbb funkcionális egységét mutatjuk be"
- írja a polgári család életéről szóló könyve bevezetőjében, majd így folytatja: „A
családok, háztartások kutatása folyamatokra derít fényt. A család a konkrét szerkezeti
egység, ahol a jövedelmet megtermelték, felhasználták. E felhasználás irányait a családban
elfogadott értékrendszer és életvezetési mód határozta meg. A kialakult viselkedési módok
azonban sohasem függetlenek a környezettől. Kölcsönhatásban állnak más
értékrendszerekkel, magatartási normákkal és egymást támogatva, vagy egymás ellenére
keresik létezésük térbeli és időbeli tereit, lehetőségeit. Az egyéni életvitel különbségei nem
csupán az adott társadalmi rétegre, a korra is jellemzőek. A családok, családtagok
magatartási mintái, a helyi kultúra, a gazdasági lehetőségek változásai együttesen alkotják

5 Bánkiné Molnár Erzsébet: Polgárok Kiskunfélegyházán 1890-1913. Debrecen, 1996. 7. - Kiemelés tfilem: SzL.
6 Az első konferencia Salgótarjánban 1987-ben volt, s ettől kezdve mindig másutt, de bővülő előadói gárdával került sor az

évi rendezvényre. Anyaguk a „Polgári társadalom - Rendi társadalom" című sorozatban jelenik meg.
7 Bánkiné Molnár Erzsébet: Ajászkun kerület igazgatása 1745-1876. Szolnok, 1995. 239. p.
8 Bánkiné Molnár Erzsébet: Redemptusok. (Gazdaság és életmód Kiskunfélegyházán a redempció első évszázadában).

Debrecen., 2000. 7.
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a tágabb környezetet, formálják a várost, ahol élünk. így történt ez a századfordulón is,
amelynek két évtizede Kiskunfélegyházán nem csupán korszakváltást, hanem
életmódváltást is jelentett."9

Világos beszéd, pontosan megfogalmazott alapelvek, körülírt fogalmak és rendszer.
Ahhoz, hogy ezt kivitelezni is lehessen szükséges hozzá egy belső (emberi) és egy külső
(kutatói) viszonyulás. A belső látást a személyes élettapasztalatok hasznosításán kívül
(gyermekkori élmények, asszonyi, családanyai, gazdasszonyi lét), mint maga mondja, a
néprajztudomány módszerének tudatos alkalmazása segítette elő, értve ezen a néprajz
recens- és történeti vizsgálati módszereit is. A személyes tapasztalatok és a néprajzi
módszerek tudatos alkalmazása nála elválaszthatatlanul egybeforrt. A néprajzot, legalábbis
módszeresen nem tanulta, hanem megélte. Falusi környezetben nevelkedett. Benne élt egy
hagyományos világban, része volt egész famíliájával, korosztályával együtt egy eleven
közösségnek, de mint iparos ivadék kissé el is különült annak magját, számszerűleg
nagyobb hányadát alkotó paraszti részétől. Ez a benne élés ellenére bizonyos rálátást,
távolságtartást is lehetővé tett. A falusi iparosok - még akkor is, ha már generációk óta
valamely mesterséggel keresik meg kenyerüket - mégis csak a paraszti élet rendje szerint
élnek. A tószegi iparosok is valamilyen formában kötődtek a földhöz, s birtokosai, részesei
voltak a paraszti hagyományoknak.10 Másfelől Tószegen, Szolnok szomszédságában -
különösen szerzőnk gyermekkorának idején - meglehetősen sokan dolgoztak a város
gyáraiban, üzemeiben, hivatalaiban, s a helyi iparosokhoz hasonlóan kétlaki életet éltek,
félig parasztok, félig munkások, alkalmazottak voltak. A falu ugyanakkor ódon külsejével,
jellegzetes település szerkezetével, vízparti fekvésével tipikus alföldi falunak számított.
Galgóczy Károly az 1870-es években a kertes település tipikus példájaként mutatja be,
kiemelve víztől veszélyeztetett jellegét, ártéri gazdálkodásának jellemzőit is. Ma is a
Közép-Tisza vidék áradástól leginkább veszélyeztetett része a tószegi szakasz, s a
fazekasok mellett a legutóbbi időkig a háziiparszerűen széles körben folytatott
vesszőfonás, a halászat, a vízhez kötöttségéről tanúskodik." Ha a huszadik század
közepére külső történeti erők hatására nem alakul át oly erősen a falu képe, a fazekasság,
mint mesterség nem a felbomlása utolsó korszakába kerül, úgy lehet a családi és közösségi
hagyományokat követve ma nem történetileg értékes mondatokat, sorokat, köteteket
alkotna ünnepeltünk, hanem edényeket virágozna, rakosgatna rendbe. Megalkotná és nem
tanulmányozná a díszes edényeket, megélné és nem vizsgálná a család és a közösség
életét. Érhető hát, hogy miért sikerül munkáiban mélyen emberit alkotni.

Kutatói alapállásának kialakulásához bizonyára hozzájárult az, hogy olyan szakmabeli
nagyság járt előtte, olyan ember, kutató és művész emlékét ápolja a félegyházi múzeum,
mint Móra Ferenc. Köztudott, hogy maga is a megélt életét vitte magával a könyvtár,
levéltár és múzeum falai közé, tette saját életét, élményeit és ismereteit vizsgálódása
tárgyává, s keltette életre a földből kifordított vagy terepen begyűjtött tárgyak sokaságát,

' bánkmé Molnár Erzsébet: Polgárok Kiskunfélegyházán. 1890-1913., Debrecen. 1996. 7-8. p.
'0 1997-ben e kérdésről és a falusi iparosok típusainak meghatározásáról a Hajnal István Kör egyik konferenciáján külön

előadást is tartottam. Szabó László: A falusi és mezővárosi kisiparosság házasodási szempontjai és a nők szerepe az iparos
társadalom bezáródásában. In: Rendi társadalom - polgári társadalom 10. Salgótraján - Bp., 2003. 323-340. p.

11 Galgóczy Károly: Pest-Pilis és Solt törvényben egyesült megye monographiaja. Bp., 1877. 3. p.; Soós Imre - Szabó László:
Tószeg JNSZM. adattár II. Szolnok, 1990
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s tette elevenné, az élő múlt részévé. A Daru utcából varázsolt néprajztudományt, régészetet.
Móra Ferenc példája és tudatos követése nélkül ez Bánkinénak is kevésbé sikerült volna.

Tudást, konkrét alapokat azonban életének csak korai szakasza adhatott. Amikor
Tószegről a Kiskunságba került, s annak meglehetősen különböző világával kellett
azonosulnia. Ez az útravaló itt már kevésnek bizonyult.

Egy közösség birtokba vétele
Először az új lakóhelyet kellett alaposan megismernie. Ebben segítette végzettsége és

foglalkozása. Fiatalos lendülettel vetette bele magát a munkába. A szó legjobb értelmében
igazi népművelő, a közművelődés munkása lett. A Félegyházi Közlöny 1996-os február ló.-i
számában Mátyus Imre ír az akkor még levéltáros Bánkinéról pályafutását bemutató
meleghangú cikket, midőn elnyerte munkásságáért a Kiskunfélegyházáért kitüntető címet.
„1967 tikkasztó augusztusának egyik napján a Debreceni Tanítóképzőn frissen diplomázott
népművelő szállt le a vonatról. Kezében szerény kis útipoggyász, lelkében hatalmas
lelkesedés és világrengető tervek, mint általában a végzetteknél ..."A kissé félre sikeredett
„fogadtatás" nem szegte kedvét. Feltalálta magát és lázas munkába fogott. „... rögtön a
mélyvízbe került ... Munkaterülete a művészeti nevelés, a kiállítások rendezése lett ... a
művészeti nevelés mellett a gyermekfoglalkozások is tevékenységi körébe kerültek ...
megtanulta a mozigépet kezelni, így járt tanyaközpontokról tanyaközpontokra, ismerkedve a
tájjal, a benne élő emberekkel. Nagy és gazdag iskola volt ez számára ..." Nem elégedett meg
ennyivel, beiratkozott az egyetemre (KLTE népművelés szak). Közben férjhez ment, majd
megszületett első gyermeke, s immár nyugodtabb, kevésbé mozgalmas helyre vágyott. Mint
egyetemet végzett kisgyermekes anya pályázta meg az épp megüresedett félegyházi levéltári
állást (1974); „nyugodt helyre" került a Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunfélegyházi
Részlegébe. Míg népművelőként az élő, egykorú Félegyházát ismerhette meg, addig a levéltár
a város múltját tárta fel előtte.

A levéltári munkába elődje Szabó Sándor vezette be, s tőle vette át a Kecskeméti Állami
Levéltár kiskunfélegyházi részlegét, fiók levéltárát, ahol Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas
iratai meglehetősen rendezetlen állapotban vártak valakire, aki rendbe rakja, kutathatóvá teszi.
Az egyetem népművelés szakát elvégezte, de a levéltárban újabb erőpróba vár rá. Bele kell
tanulnia az új szakmába és ehhez el kellett végeznie az ELTE levéltárosi szakát is. A tanulással
egyidejűleg napi munkaként megkezdi az iratok rendezését. Volt mit csinálnia. A levéltár
halasi és félegyházi része rendje adva volt, ám a Kiskun Kapitányság limbus, teljesen
rendezetlen anyaga óriási munkát kívánt. Maga mondja: „A halasi és a félegyházi iratok
rendje nem változott; a készülő új segédlethez kellett darabszinten cédulázni, darabszinten
átnézni, azután meghagyni a régi rendjében és az új közigazgatási és levéltári elveknek
megfelelő , a kutatókat segítő új segédletet készíteni. Tehát a rendezés papíron történt,
fizikailag a régi helyen maradtak az iratok, így a régi lajstromokat is lehetett használni, mégis
fondokra, állagokra bontva rendeztem elméletben. Ez egy kísérlet volt, ún. új típusú segédletet
készítettem. Ezért meg kellett ismernem a jászkun közigazgatást és anyagot. Csak a kettő
ismeretében lehetett a feladatot elvégezni, és az összekeveredettet helyre tenni." Hatalmas
feladat volt ez, s mondjuk meg eléggé kilátástalan küzdelemnek is tűnt. A szakmába az
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egyetemen Sinkovics István, Bertényi Iván vezették be. Kiskunfélegyháza közművelődésének
történetét kezdi kutatni. A közművelődés nem ismeretlen téma számára. Jó tíz esztendő
szorgos munkájának kézzelfogható eredménye doktori értekezése (Kiskunfélegyháza
közművelődésének története 1867-1918) és a mind használhatóbbá váló szakszerűen
rendezett levéltár.12 1979-1980-ban két cikket tesz közzé a Levéltári Szemlében. Ezekben a
levéltár történetét, egyes részeinek hányattatott sorsát, az elődök munkáját, a szükséges
tennivalókat és az itt is nagy elánnal folytatott közművelődési munkát mutatja be. Jómagam
ebben az időben ismerkedtem meg vele. Közös, azóta meghalt barátunk, kitűnő kollegánk
Sztrinkó István szervezte Kiskunság kutatása programban Szabadszállás és Kiskunmajsa
nyári táborainak részese lehettem hét éven át. Bizonyos anyagot Félegyházán kaphattam meg
a levéltárban. A majsai munkába Bánkiné is bekapcsolódott, napokat töltöttünk együtt, s
vitatkoztunk esténként a majsaiak eredetéről, a község újra telepedéséről, Félegyháza
alapítóiról. Büszkén mutatta meg a már rendezett félegyházi anyagot, s felfedezését az első
telepítők névsoráról. A becses anyagot - amely segít tisztázni a félegyházi családok eredetét
- a Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve azonnal publikálta.13 Terveiről is beszámolt, s
olyan elsöprő lelkesedéssel, hogy percnyi kétsége sem lehetett senkinek, hogy ezt meg is
valósítja. A néprajzosokkal, a Jászkunság kutatóival való egyre szorosabb kapcsolata
kétségtelenül segítette abban, hogy a már vázolt módszere egyre tudatosabban
körvonalazódjék, a néprajzi szemlélet érvényesülhessen a múlt kutatásában is. A debreceni
indíttatású muzeológusokkal egyre szorosabbra fűződik a kapcsolata, s a néprajz felé fordítják
gondolkodását. A helyi Móra hagyományokra vezethető vissza a személyes emlékek tudatos
alkalmazása, a gyermekkori élmények beépítése a múlt kutatásába, s az emberarcú történelem
megteremtésére való igény.

A kiskunsági néprajzi kutatások számára egyik legfontosabb hozadéka volt, hogy a
táborba szállt tanítványait meglátogató Ujváry Zoltán egyetemi tanárral, a KLTE Néprajzi
Tanszékének vezetőjével is megismerkedett. Évek múlva vele szoros munkatársi
kapcsolatot alakított ki. Néprajzi ismereteit, módszerét a Kiskunságban dolgozó
néprajzkutatókon túl lényegében az ő segítségével munkálta ki. A félegyházi születésű, de
élete jelentős részét Debrecenben leélt festőművész, Holló László is összekapcsolta őket.
A nagy könyvkiadói munkát végző professzor több művének volt ötlet- és tanácsadója,
gondozója, néprajzi jellegének erősítője. Lehetőséget kapott idővel arra is, hogy az
egyetemen előadjon, kollégiumához oktatási segédletet készítsen. Az egyetemen, mint
hallgató, a levéltárban, mint a kutatókat kiszolgáló kollega szakmai barátságot köt. Az ő
révén került szorosabb kapcsolatba azokkal a debreceni Szabó István tanítványokkal (Rácz
István, Orosz István), akik a Jászkunsághoz hasonló külön jogállású közösségekkel
foglalkoztak (hajdúk, Debrecen, hegyaljai mezővárosok). Egyetem utáni, munka közbeni
rangos „továbbképzés" volt ez, amely kijelölte kutatásának biztos útját, formálta
szemléletét, s amely korántsem zárult le, de most az akadémiai doktori minősítésben, s egy
nagyszerű munkában csúcsosodik ki.

Í5 Bankiné Molnár Erzsébet: Kiskunfélegyháza közművelődése a dualizmus idején. In: Bács-Kiskun megye múltjából III. A
kapitalizmus kora. Kecskemét, 1981.

1 3 Bánkiné Molnár Erzsébet: Kiskunfélegyháza újralelepítőinek 1744. évi lajstroma. In: Szolnok Megyei Muzeumok
Évkönyve. 1981. Szolnok
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1979-ben a Levéltári Szemlében megjelent cikke már arról ad hírt, hogy a város
történetét teljes mértékben és lényegileg birtokba vette, a forrásokat szinte darabonként
ismeri és látja a helyét mind a magyar, mind a Jászkunság történetében. Ebben az egyik
első írásában még az előírásokhoz, szabályokhoz való erős ragaszkodást hangsúlyozza. Ez
később is jellemzi nemcsak levéltári, hanem múzeumi tevékenységét is. Az utolsó két
bekezdésben azonban a hivatalos elvárás meghaladása iránti igény is hangot kap, s egy
komplexebb, a tudományos kutatást és a közművelődést is adaptáló tevékenységre utal.14

A múltbeli élet apró mozzanatait kis közlésekben, újságcikkekben adja közre, folytatva
ezzel elkötelezett népművelő munkáját, s egyben eleget téve az ismeretterjesztés
szempontjainak, s a mindennapok iránti érdeklődésének (tizedesek, vakterok, boltosok,
mesterlegények, tisztségviselők, tudománytörténet, stb.). Ezen az úton haladva természetes
társa lesz társadalomtörténetünket megújító (vagy inkább megteremtő?), főként levéltárosok
köréből kikerülő történészeknek, akik a Hajnal István Körben tömörültek, s akik minden
érdekeltnek teret engedtek. A főként muzeológusokból szerveződő kiskunsági kutatógárda, s
az inkább levéltárban dolgozó történészek köre rendszeres vitaüléseket szervezett, tagjai
állandó viták tüzében edzették gondolataikat, s sokat publikáltak. A nyolcvanas évek elejétől
kezdve Bánkiné is magvas előadásokkal, közlésekkel, cikkekkel, tanulmányokkal válik e
csapatok polgárává, hogy aztán majd ő is háziasszonya lehessen rangos konferenciáknak.

1991 fordulópont tudományos pályáján. Ekkor jelenik meg levéltárosi munkásságának
jelentős dokumentuma Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza feudális kori társadalmának és
önkormányzati igazgatásának története.15 Határkő azért, mert vállalt munkája
oroszlánrészét egy rendezett, kutatható levéltár kialakításával elvégezte. Maga az anyag
birtokosává vált. Időközben megjelent cikkeinek jelentős részét is beépítve megkezdhette
az elemző munkát, összefoglalhatta mindazt, amit a sivárnak tűnő, úgymond „kuli munka"
közben felismert. Megkezdhette a helyi anyag bizonyos vonatkozásainak bővebb
kifejtését, félegyházi és kiskunsági helytörténeti tényeknek a Jászkunság és magyar
történelem egészével való szembesítését.

Munkatempójára jellemző, hogy nem kellett soká várni a kiérlelt műre sem. 1995-ben
lát napvilágot kandidátusi értekezése. (A Jászkun Kerület igazgatása 1745-1876. Szolnok,
1995.)16

Az értekezés közvetlenül nőtt ki a levéltári munkából. Előzménye az 1991-ben és 1996-
ban megjelent két levéltári segédlet, amely az iratrendezési munkák lezárását is jelentette.
Érthetően a közigazgatás rendszere szabja meg az értekezés rendszerét, belső- és külső
összefüggéseit. Az igazgatástörténet ekkor már évtizedeken keresztül mostoha gyermeke
volt hazai történetírásunknak. A kor nem kedvezett neki, lényegét és a vele összefüggő
önigazgatás, autonómia kérdését pedig éppenséggel nem igyekeztek felvetni, holott ez a

T4 Bánkiné Molnár Erzsébet: A levéltár és a levéltáros munkakörének alakulása Kiskunfélegyházán. LevéltáriSzemle. 1979.
3. sz. 562. p. - Bánkiné Molnár Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiskunfélegyházi részlegeinek közművelődési
tevékenysége. Levéltári Szemle. 1980. 1-2. sz.

15 Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület és önkormányzat igazgatása 1745-1848. Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza
feudális kori levéltára. Gyula, 1991. - Bánkiné Molnár Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiskun kerületi fondjai
1848-1876. Repertórium. Kecskemét, 1996

16 A munka visszhangja nemcsak jó volt, de újra kiadta az Etnica Kiadó Debrecenben 1996-ban.
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Jászkunság történetének egyik kulcskérdése.17 Amennyiben foglalkoztak vele az kimerült
a levéltárosi szempontok érvényesítésében: iratképző helyekként fogták fel a közigazgatás
rendszerét, amely a visszakeresi lehetőséget, iratrendezést könnyíti meg. Bánkiné,
miközben újra rendezte a levéltárat e szemléletnek nyílván jó hasznát vette, de amint
kibontakozott előtte a közigazgatás egész szerkezete, lényege, rögtön felismerte egyéb
vonatkozásait is. Akadémiai doktori értekezésének bevezetőjében megjegyzi, hogy őt az
igazgatástörténeti kutatások ébresztették rá az autonómia kérdésének fontosságára, a
szabadparaszti közösségek szabadságjogainak lényeges voltára, s következésképp a
redempció jelentőségére is. Ezért kap kitüntetett helyet nála a szabadparaszti fejlődés, a
mentalitás, amely a hétköznapok történéseiben fogható meg leginkább.'8

Az iratképző szervek rendszere, az igazgatás és intézmény történet, az autonómia, a
társadalom és gazdaság szabadságfoka, mindezekből kialakuló magatartási formák és
ezeknek mentalitással való összefüggéseit szerzőnk szerencsés politikai szituációban
ismerte fel. Az átalakulóban lévő magyar és kelet-európai társadalom a gondolatok szabad
kifejtését tette lehetővé. Az önkormányzat, az autonómia kérdése, a közösségek
újraszerveződése, a hétköznapok történéseinek emberi közelségbe kerülése, az egyén és
társadalom viszonyának tisztázása, az emberi és közösségi jogok újra tárgyalása, más
megvilágításba helyezése nemhogy megengedett, hanem megkövetelt történeti kutatói
feladattá lett. A korábban elkezdett, akkor még más célokat kitűző munka a kutatót
lépéselőnybe hozta, mintegy kiemelte más kutatók közül. Megkülönböztette munkásságát
mindazokétól, akik ekkor, bizonyos konjunkturális lehetőséget látva e témákban, kezdtek
el ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ő sine ira et studio folytatta addigi vizsgálatait, s
ezért elért eredményeit minden szakmabeli hitelesnek tekinti. Ez nem kis dolog.

Mielőtt még egy minden eddigi kutatását összegző nagy munkához látna meglepő lépésre
szánja el magát. A levéltárosként megpályázza és elnyeri 1997-ben a Kiskun Múzeum
megürülőben lévő igazgatói székét. Más ember - midőn 22 éves kemény munkával rendbe
rakott egy intézményt, ahol szinte behunyt szemmel tud tájékozódni, ahol a napi feladatai
minimálisra csökkentek, s a nyugodt kutatásnak szentelhetné minden idejét - maradna, de ő
pályát módosít, ismeretlen területre lép, ahol megint kezdődhet minden ott, ahol elkezdte.
Ismerkedés a múzeumi feladattal, a múzeum anyagával, sokrétű, szerteágazó gyűjteményével,
kiállításokkal, új feladatokkal, munkatársakkal, más szakmabeliekkel. Igaz ugyan, hogy mint
népművelő, mint levéltáros barátságban volt Fazekas Istvánnal, a távozóban lévő igazgatóval,
sőt a megyei múzeum munkatársi gárdájával Kiskunmajsán és másutt is együtt dolgozott,
mégis más feladat és ismeretlen terület várt rá. Nagy lelkesedéssel, tervekkel látott munkához.
Nemcsak az anyag revízióját végezte el munkatársaival, hanem az épületegyüttest is
megújította, új állandó kiállításokat készített, értékes tárgyakat restauráltatott, kiadványokat és
sorozatokat hozott létre, Múzeumőr néven lapot indított, folytatta és megújította kitűnő elődei
munkáját. Kilenc év alatt a Kiskun Múzeum tudományos műhellyé vált, anyaga megjelent a
nagyközönség előtt, tudományos munkássága új színnel gazdagodott.

T7 Révai József: Irodalmi tanulmányok. Budapest., 1952. A Jászkunsággal való valamelyes foglalkozást az tette lehetővé - ez
egyben megszabta a kutatás lehetséges irányát is -, hogy Révai József, mint korábban, de felemás módon kapitalizálódott
(redempció: 'magántulajdon' korai létrejötte) területnek - ideológiai szempontból jelentőséget tulajdonított.

18 Bánkiné Molnár Erzsébet: Ajászkun autonómia. Szeged, 2005. 12-13. p.
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Visszapillantás egy magaslatról
Már idéztük ünnepeltünknek azt a véleményét, miszerint „A jászkun autonómia" című

munkája eddigi munkásságának foglalata. Valamennyi korábban megjelent írása
közvetlenül vagy közvetve ezt az egyet készítette elő. Ennek előzménye. A kisebb
nagyobb írások, olykor könyvek ennek egy-egy részkérdését tisztázzák, oldanak meg
bizonyos feladatot, hárítanak el akadályokat vagy erősítik az addig gyengének látszó
pilléreket. Az első pillanatra gyakran jelentéktelennek tűnő kérdések kapnak fontos
szerepet; telítődnek bizonyító erővel; a részek egymást támogató vagy tagadó ok-oksági
rendbe állnak, s láthatóvá válik sajátos szerkezetük.

A már bemutatott köteteket elsősorban szemlélete alakulásának stációiként értékeltük,
figyelve arra, hogy milyen szerepet töltött be egy-egy munka, megoldott feladat, kifejtett
kérdéskör történelemről alkotott felfogásának kialakulásában. Munkájának bevezetőjében
és záró részében ezeket a stációkat, mint okságilag egymásba kapcsolódó kérdésköröket is
felvázolja. Könyve szerkezetét, a fejezetek sorrendjét és arányait ez alakítja ki. A fő célja,
hogy feltárja az autonómia lényegét és az emberre, az emberi közösségre gyakorolt
hatását, bemutassa konkrét megnyilvánulásait. Hivatkozik korábbi munkáira, amelyek e
viszonynak egyrészt feltételei, másrészt okai. így szól a redempcióról, mint a jászkunok
jelentős vállalkozásáról. Újabb kutatásai megerősítették korábbi véleményét, mely szerint
„...a Jászkun Kerület 1745 utáni politikai és gazdasági életét, társadalmát s annak mentali-
tását a redempció határozta meg." Feltárja a megvolt (vagy elhalványult) és az elnyert sza-
badságjogok szerepét, majd az ezt követő társadalmi fejlődésben, a kialakult közigazgatási
és jogszolgáltatásban. Mindezeket konkrét példákkal érzékelteti és igazolja. A redemp-
cióban, mint kifejti, a földtulajdon szorosan összeforrt a társadalom szerkezetével, a politikai
jogokkal és az autonómia kérdésének egészével. Ebben az összegző műben a korábban
külön-külön feltárt összefüggések helyükre kerülnek, s egységes egészet alkotnak.

Egy szószerinti idézettel szeretném megjelölni Bánkiné doktori értekezésének helyét a
közelmúlt gazdag történeti irodalmában. Pölöskei Ferenc akadémikus 2005 őszén a
„Jogszabályok —jogszokások" című kiskunfélegyházi konferencián elnöki bevezetőjében
a következőket mondta. „... elnöke lehettem tudományos akadémiai doktori fokozata
védésének; jelenlevők közül többen is részt vettek, opponensek voltak, bíráló bizottság.
Elmondhatom azt, hogy igen nagy sikerű volt ez a védés, ritka nagy sikerű. A válasza pl.
mindenkit meghatott, engem is, a bíráló bizottság tagjait is, az opponenseket is; és ezt
elmondtuk az Akadémia osztályülésén is, sőt Orosz István révén a Doktori Tanácsban is,
hogy a válasza egészen kiemelkedő volt. Ilyen magas színvonalú, összeszedett, összefogott,
világos, tiszta logikájú választ én még doktori védéseken nem tapasztaltam ..."

Negyed század, huszonöt év következetes és szigorú munkája nem volt tehát hiába való.
A legmagasabb szinten is elismerték, céhbelivé fogadták, s adnak szavára, elért
eredményei a magyar történeti kutatásoknak szerves részévé váltak.

Akinek megadatott az a lehetőség, hogy' a tudomány szervezésbe is cselekvőén
bekapcsolódjon jól tudja azt, hogy nem elegendő anyagi lehetőséget teremteni arra, hogy
létrejöjjön egy konferencia. Ahhoz pedig, hogy sorozatban rendezzen valaki rangos
tanácskozásokat nagy-nagy erőfeszítéseket kell tenni. Gyakran még a nagy nevek is
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csalódást okoznak. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen erők mozgósíthatók, kik az
előadók, s azok milyen színvonalon szólalnak meg. Megesik, hogy mégoly rangos
személy is elegendőnek tartja, ha csak megjelenik és oda vet valamit, esetleg munkássága
kis melléktermékét adja el márkásnak mondható nevével. Aki akár csak egy figyelemre
méltó tanácskozást is meg tud szervezni, már nagyot teljesített: egy kérdéskör tisztázását,
fontos probléma megoldását segítette elő, vitt közelebb a tisztázáshoz. Ahhoz, hogy valaki
rendszeressé tegyen tanácskozásokat, rangos kutató gárdát mozdítson meg időről-időre,
komoly erőket mozdítson meg annak érdekében, hogy a kutatás előrébb léphessen,
magának is súlyának kell lenni. Önmagának is rendszeresen meg kell újulnia, hiszen a
szervező lényegi kérdéseket kell, hogy feltegyen, amit majd megfelelő tudású
szakemberek válaszolnak meg. Egy konferencia előzetes programja ismeretében vállárnak
a kutatók feladatot, egészítik ki korábbi megfigyeléseiket, megállapításaikat, s érnek el
együtt eredményeket, majd készítenek a jövőre vonatkozó újabb programokat. Egy-egy jól
sikerült konferencia híre elterjed a szakmában, újabb jelentős erőket mozgósít. Komoly
tudományszervezői munka ez, amelyet csak az képes magas szintre emelni, aki maga is
hiteles és színvonalas munkássággal rendelkezik.

Bánkinénak már korábbi munkássága is vonzó
erejű volt, s hívására sokan megjelentek, sikeres
tanácskozásokat, majd konferencia sorozatot tartott.
Sikerrel folytatta a „Jászkunság kutatása" néven futó
konferencia sorozatot, jó jászsági és nagykunsági
társakra lelvén felélesztette és megújította,
kiadványait rendszeressé tette. Az utolsón a 25
előadó között négy akadémikus, hét akadémiai
doktor, kilenc kandidátus, illetve PhD minősítésű
kutató bogozgatta a Jászkunság és a privilegizált
közösségek jogszabályait, jogszokásait. Kicsit
mintha szavatolták volna azt, hogy munkássága jó
része maradandó. Orosz István akadémikus szekció
elnöki zárszavában azt ajánlotta, hogy ezek a
tanácskozások - lévén, hogy már eddig is országos
kitekintésűek voltak - a jövőben úgy szerepeljenek,
mint a külön jogállású, az átlagostól eltérő fejlődésű
területek társadalomtörténeti kérdéseivel foglalko-
zó, interdiszciplináris tanácskozások. Ha határo-
zottabban és pontosabban fogalmazzuk meg a
feladatot még elmélyültebb kutatásokat és jobb
erőket tud megnyerni a tudomány számára. Úgy
véljük, hogy ünnepeltünk ezt is meg fogja
valósítani! Jó erőt és egészséget, töretlen munkakedvet kívánunk hozzá!

Bánkiné Molnár Erzsébet
előadást tart

a jászkun konferencián
Orosz Itván elnöksége alatt

- 2005 - (Fotó: Őrsi J.)
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A jászkun konferencia résztvevői (Kiskunfélegyháza, 2005)
- elől Bánkiné Molnár Erzsébet és Paládi Kovács Attila (Fotó: Őrsi J.)
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