
KÖNYVESPOLC 

Források Budapest múltjából. 1686—1950 

A fenti cím alatt — a főváros centenáriumának alkalmából — Budapest Főváros 
Levéltára eddigi 73 évnyi működésének legjelentősebb történeti műve jelent meg. 
Elöljáróban érdemes megemlíteni, hogy az önállóan 1901 óta működő intézmény 
létrehozásának kezdetei is centenáriumiak, hiszen Óbuda, Buda és Pest ügyiratainak 
gyűjtését az 1873. április 8-i közgyűlés rendelte el. A kötetekben közölt iratok főleg 
saját gyűjteményeikből kerültek ki, így a négy kötet egyszerre ad számot a Levéltár 
gazdag gyűjteményeii'ől és kutatóinak magas szintű tudományos felkészültségéről is. 

A négy kötetes munkát összefogó szerkesztő — Ságvári Ágnes, a BFL igazgatója 
— bevezető előszavában a kiadvány fő mondanivalóját annak bemutatásában jelölte 
meg, hogy miként lett régi Pest-Buda-Óbudából Budapest. Dokumentálni kíván-
ták, hogy a főváros milyen közvetlen hatást gyakorolt az ország gazdasági szer-
kezetére, társadalmi-politikai életére, közgondolkodására, és fordítva: hogyan tük-
röződik a főváros történetében az ország története. A kötetek szerkesztői kollektí-
vájának ez a tudományosan megalapozott állásfoglalása természetesen összecseng a 
fővárosi helytörténeti mozgalom régi kívánságával, azaz hogy a kerületek ne tekint-
sék saját múlt jukat mindentől elszakíthatónak, hanem az egységes főváros részének, 
amely nem csak kétmillió „budai" és „pesti" ember lakóhelye, de egyben tízmillió 
magyar fővárosa is. E főváros létrejöttének vizsgálata — a maga egységében — már 
igen aktuális volt, s így elöljáróban elmondhatom, hogy a fővárosi helytörténeti 
mozgalom is — miként azt a tudományos közvélemény is tette — őszinte örömmel 
fogadta a négy dokumentumkötetet. 

I. Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez. 1686—1873. 
Szerkesztette: Bácskai Vera. Budapest, 1971. 331 lap. 

A kötet — mint az korszakmeghatározásából is világosan kitűnik — a három 
város olyan két évszázadáról ad számot, amely alapvető változásokat hozott az or-
szág életében is; a feudalizmust felváltó kapitalista termelési mód kialakulásának 
kora ez. A válogatás jól tükrözi, hogyan vált a török alóli felszabadulás után ro-
mokban álló két város, már az egyesítést megelőzően az ország fővárosává. Buda, mint 
igazgatási székhely, Pest mint kereskedelmi központ ragadja magához a vezető sze-
repet. S ez egyben egymásrautaltságukat is jelzi, amely földrajzi helyzetükből 
éppen úgy fakadt, mint gazdasági-politikai fejlődés adta körülményekből. A kötet 
kitűnő válogatásban tematikai csoportokra bontja az 1. fejezet dokumentumait 
1848-ig. A forradalom és szabadságharc dokumentumai egységes fejezetben szere-
pelnek. Az abszolutizmus korát a szerkesztő — helyesen — a gazdaság, a politika 
problémái szerint tagolta. Érdekes megemlíteni, hogy mind a négy kötet egyetlen 
témája az egyesítés, amelyről korábban már forráskiadvány jelent meg: Gárdonyi 
Albert: A főváros egyesítésére vonatkozó okmányok gyűjteménye. A szerkesztő e 
témától eltekintve olyan dokumentumokkal dolgozott, melyek várostörténeti össze-
függéseikben még nem kerültek publikálásra. Mégis azt mondhatjuk, hogy a két-
száz év dokumentumainak válogatása kitűnően sikerült. 
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II. Források Budapest történetéhez 1873—1919 
Szerkesztette: H. Kohut Mária. Budapest, 1971. 522 lap. 

A négykötetes dokumentum-sorozat mindegyik kötete önálló alkotás, s ez nem-
csak a szerkesztők egyéni munkáját , hanem az összefogó koncepciót is dicséri, 
mivel jók, arányosan megválasztottak a kötetek korszakhatárai. Ez különösen áll a 
II. kötetre, amely az egységes főváros megteremtésétől az ellenforradalom hatalom-
rajutásáig 211 dokumentumot sorakoztattak fel, három fejezetre bontva. Az iratok 
jelentős részt a világvárossá válás folyamatának bemutatásához kapcsolódik. Az 
1873—1914 közötti korszak dokumentumainak másik kiemelkedően érdekes csoportja: 
a fővárosi munkásság élet- és munkakörülményei, gazdasági harcai. Ezt a váloga-
tást azért is külön örömmel kell üdvözölnünk, mert a munkásmozgalom-történeti 
kutatások ú j útjait segíti, azt, hogy a politikai kérdéseken túl a munkásosztály élet-
körülményei, települési viszonyai, kulturális színvonala egyaránt a történeti kutatás 
mérlegére kerüljön. Elszórtabban, de jó arányban kaptak helyet a XX, század 
elején kibontakozott liberális várospolitikai dokumentumai is. 

A kötet harmadik fejezete a forradalmak fővárosát mutat ja be, igen sikeresen. 
Színes és érdekes a kor íróinak munkáiból készült válogatás, s különösen fontos, 
hogy a szerkesztő a kerületi munkás- és katonatanácsok működéséből, minden ke-
rületre kiterjedő válogatást adott. 

III. Források Budapest történetéhez. 1919—1945. 
Szerkesztette: Szekeres József. Budapest, 1972. 646 lap. 

A négykötetet forráskiadvány legvaskosabbja 293 dokumentumot sorakoztat fel 
az ellenforradalmi korszak fővárosának bemutatására. Feltételezhetően nehezítette 
a szerkesztő válogató munkájá t (munkatársai: Megyeri László és Széchenyi Imréné) 
a kor közelsége, az anyagok gazdagsága, a számos történeti probléma tisztázatlan-
sága. A szerkesztő és munkatársai által kialakított kép reális. A Horthy-korszak 
várospolitikájának bemutatása annak hibáit nem jalszavakkal, hanem konkrét té-
nyekkel mutat ja meg, s nem tér ki a városnépesítés adatai elől sem. A dokumentu-
mok nagy többsége ismeretlen, eddig publikálatlan. A kötet szerkezetileg eltér az 
előzőektől, nem hoz tematikai kiemeléseket, szigorú kronológiát követ. De sajnos ezt 
a válogatást nem követte egy tárgymutató beiktatása, amely egy 60 íves dokumen-
tumkötet esetében indokolt lenne. 

A kötet jól szemlélteti a kor fővárosának ellentmondásos helyzetét: a csökkent 
területű országban a gazdaságilag centrikus helyzetet élvező város szerepe megnőtt, 
szemben a rendszer érdekeivel, amely számára nem kívánatos a forradalmakban 
vezető szerepet vitt, túlnyomó munkás lakosságú főváros domináns szerepe. Az egy-
mást követő fővárosi törvények, a főváros önkormányzatának állandó csökkenése 
jelzik a központi hatalom törekvéseinek tényleges irányát. Igen gazdag dokumentum-
anyagot sorakoztat fel a szerkesztő a politikai jobbratolódás témáinál, s ugyancsak 
gondos válogatás jellemzi a szociális és kulturális kérdések, s a II. világháború éve-
inek bemutatását is. 

IV. Források Budapest történetéhez. 1945—1950. 
Szerkesztette: Gáspár Ferenc. Budapest. 1973. 569 lap. 

A csaknem 53 ív terjedelmű negyedik kötet kb. 200 dokumentuma öt évről ad 
számot a főváros életéből. Az ország területéhez mérten nagyra nőtt főváros poli-
tikai-gazdasági koncentráltsága, az itt tömörült munkásság baloldali szelleme az 
1945—1950 között lezajlott népidemokratikus fejlődés alapját jelentette. A kötet 
kronológiai rendbe zártan közli a dokumentumokat, a várostörténet korszakainak 
megfelelően csoportosítva az anyagot. Az első fejezet a felszabadulással kezdődik 
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s itt jelenik meg a politikai-gazdasági küzdelem, amely az ú j Budapest kialakításáért 
folyt. A második fejzet a koalíciós városvezetés időszakáé, de amelyben fontos sze-
rep jut a főváros munkásosztályának az ország demokratikus átalakításáért vívott 
harcban. A harmadik fejezet Nagy-Budapest megalakulása, a tanácsrendszer beve-
zetése. 

A négy kötet főszerkesztője, Ságvári Ágnes előszavában elmondja, hogy a nép-
művelés segítő, széleskörű igényeket kielégítő munkát kívántak létrehozni úgy, hogy 
a tudományos kutatást is előrelendítsék. Vállalkozásuk sikeres, külön érdemük, hogy 
az egyes kötetek szerkesztői a fejezeteket bevezető tanulmányokkal látták el, utat 
törve így a várostörténei kutatásnak és a járatlanabb kutatóknak egyaránt. Ugyan-
csak nagy érdeme a BFL kollektívájának a rövid idő, ami alatt a köteteket létre-
hozták. Kár, hogy a kötetek mutatók nélkül kerültek kiadásra. A III. és IV. köte-
teknél beiktatott névjegyzet ezt csak részlegesen pótolja. Igen gazdag a kötetekhez 
adott időrendi tábla, s szép a közölt képanyag is. A kötetek olcsó ára széles körben 
biztosítja hozzáférhetőségüket. Igaz, ez egyben arról is tanúskodik, hogy a Fővárosi 
Tanács nagyvonalúan támogatja tudományos intézeteinek tevékenységét. Ennek is 
köszönhetően, valamint Budapest Főváros Levéltára kollektívájának eredményeként 
a fővárosi centenáriumi ünnepségek egyik kiemelkedő, s maradandó sikere lett a 
négy kötet. 

GERELYES EDE 

CSEPREGI BÉLA: PETŐFI SÁRSZENTLÖRINCEN 

Tolna megyei Tanács Művelődésügyi 
Osztálya, Szekszárd, 1973. 56. lap, 7 
tábla. 400. pl. 
Nem egyszer tapasztalhattuk, hogy 
nemzeti emlékhelyeinken a helyben 
kínálkozó kutatási lehetőségek, a tör-
téneti értékek tudatosításának nevelői 
feladata hogyan ragad meg egy-egy 
búvárkodó hajlamú lokálpatriótát, s 
hogyan készteti arra, hogy az ered-
ményes kutatáshoz szükséges elmélye-
dést, kitartást, módszerességet és kri-
tikai szemléletet megszerezze. Különö-
sen a Peíő/i-emlékhelyeken ismerünk 
erre több, megbecsülést érdemlő pél-
dát. 

Sárszentlőrincen, ahol Petőfi egykori 
iskolája és két szálláshelye szinte tel-
jes épségében mindmáig megmaradt, s 
ahol Borjád és Uzd (,,A magyar ne-
mes" és „A négyökrös szekér" költe-
mények szülőhelye) közelsége is fo-
kozza az emlékhely jelentőségét, a most 
ismertetett kiadvány szerzője értő mó-
don igen színvonalasan foglalta össze 
és gazdagította ú j elemekkel a költő 
életének a helységhez fűződő mozza-

nataira vonatkozó ismereteinket. Külö-
nösen értékesek az egykori sárszent-
lőrinci gimnázium történetére, a Petőfi 
tanáraira (nemcsak a szélesebb körben 
ismert Lehr Andrásra, hanem a forra-
dalmi elveket valló Haag Péterre) vo-
natkozó adalékok, valamint azok a leg-
újabban előkerült egykorú rajzok, me-
lyeket Honismereti Olvasókönyv rova-
tunkban külön is bemutatunk, s ame-
lyek egyaránt becses dokumentumai a 
helység történetének és a Pefőfi-kuta-
tásnak. 

A kiadvány tartalmáról és felépíté-
séről képet adnak a munka alábbi, to-
vábbi alcímeket csokorba fogó fejezet-
címei: A község. Az iskola. A tanárok 
A szállásadók. A gyermek Petőfi éá 
barátja. A borjádi ősz, 1845. A sárszent-
lőrinci Peíő/i-ünnepek. A sárszentlő-
rinci nép emlékezetében. 

Reméljük, a gondos felépítésű, s tar-
talmához méltóan választékos, tömör, 
sallangmentes fogalmazású füzet meg-
írásával nem zárult le szerzőjének a 
témával kapcsolatos búvárkodása. A 
kis kiadvány ugyanis érint olyan moz-
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zanatokat, amelyek további kutatása 
hasznos és kívánatos lenne mind a 
Peíő/i-kutatási, mind a helyi múlt tel-
jesebb feltárása és megismertetése 
szempontjából. Elsősorban annak a 
helyi eseményeknek a tisztázására gon -
dolok, amelyről fentebb említett taná-
ra, Haag Péter közvetítésével Petőfi is 
tudomást, szerezhetett, s amely legelő-
ször ültethette el benne a forradalmi 
gondolkodás csíráit. Arról van szó, 
hogy a „holmi ábrándozó és fellázításra 
gerjesztő beszédei" miatt állásából el-
mozdított Haag Péter az ellene felho-
zott vádak szerint a diákok előtt i? 
ismételten szóvá tette, hogy Gyalog 
István szegényembert az urak igazság-
talanul megbüntették (vö. 15. lap). 
Ennek az esetnek a levéltári dokumen-
tumai és a néphagyományban esetleg 
fennmaradt emlékei (a Gyalog család-
nak még élhetnek leszármazottai, vö. 
49. lap) szerencsés esetben még feltár-
hatók lehetnek. 

A búvárkodás folytatásával hasonló-
képpen kitágítható lenne a kiadvány 

mondanivalója a sárszentlőrinci Petőfi-
hagyományokkal összekapcsolódó úzdi 
és borjádi Peíő/i-emlékek még telje-
sebb feldolgozásával (pl. ,.A négyökrös 
szekér' keletkezésének és utóéletének 
emlékei esetében). Ez indokolhatná 
egy előbb-utóbb esedékes új, a fentiek 
szerint bővített kiadás megjelentetését. 
Ebben majd gondolni kellene a forrás-
munkák pontos bibliográfiai adatainak 
következetesebb felsorolására, valamint 
a füzet témájához csak lazán kap-
csolódó Pető/i-fénykép-problematikának 
korszerűbb forrásokon nyugvó ismerte-
tésére is. Ilyenformán a kis kiadvány 
— amely máris becses darabja a 
Petőfi-év szakirodalmi termésének — 
méginkább példamutatóan szolgálhatná 
a helyi történeti-irodalmi hagyomány 
nevelő értékű tudatosítását a Petőfi-
életmű egyik nevezetes, s a belső ide-
genforgalom által remélhetőleg miha-
marább az eddiginél jobban felkarolt 
színterén, valamint tágabb környékén, 
sót országosan is. 

M. P. 

BAJOMI KRÓNIKA 

Néprajzi és helytörténeti antológia 
Szűcs Sándor 70. születésnapjára. 
(Szerkesztette D'ankó Imre). Kiadta Bi-
harnagybajom Község Tanácsa, Bihar-
nagybajom. 1973. 202 1. 18 fénykép, ; 
térkép, 12 rajz, 1 linómetszet. 

A tartalmas gyűjteményes kötet ele-
jén F. Barta Irén, Bajom tanácselnöke 
köszönti az olvasót, valamint Szűcs 
Sándort, a nevelőt, az etnográfust, a 
történészt, a nemzetnevalőt, és szülő-
faluja nevében megköszöni munkássá-
gát, s további, eredményekben gazdag 
életet kíván neki. 

A kötetben 18 tanulmány kapott he-
helyet. Szerzőik — bizonyos értelem-
ben mindnyájan Szűcs Sándor tanítvá-
nyai — szinte a Sárrét egész kutatási 
problematikáját felölelik, s egyúttal 
képet adnak arról is, mit eredménye-
zett Szűcs Sándor sokoldalú és kitartó 

búvárkodó szenvedélye a tá j megisme-
résében. 

Dankó Imre: Biharnagybajom törté-
netének vázlata cím alatt összefoglalta 
mindazt, amit eddig írtak Bajomról. 
Vázolja a tá j- és társadalom-formáló 
erőket: folyamszabályozás, ármentesí-
tés, agrármozgalmak, felszabadulás, 
földreform, olajkutatás eseményeit. 
Felhívja a figyelmet Kis Bajom, Nagy 
Bajom helyrajzi és társadalmi körül-
ményeinek tisztázására. 

Gazdag István: Adalékok Szűcs Sán-
dor életútjához (1945—1946) címmel 
Szűcs Sándor aktív politikai, társadalmi 
tevékenységével és jelentőségével fog-
lalkozik. Részletesen beszámol arról az 
erjedésről, amely létrehozta a bihar-
tordai Népfőiskolát, ahol Szűcs Sándor 
igazgatásával, szellemi irányításával 
nagyon sok sárréti fiatal megtanulta, 
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hogy a magyar népi hagyományok 
megbecsülésének és megmentésének 
ügyét hogyan szolgálhatják legneme-
sebben. 

Rettegi Istvánná: Szűcs Sándor mun-
kásságának hatása a környék mai i f jú-
ságára cím alatt a püspökladányi Ka-
racs Ferenc középiskola ifjúságán, a 
biharnagybajom TSZ. ifjúsági brigád 
tagjain méri fel Szűcs Sándor tevé-
kenységének eredményét. 

Dankó Éva: Szűcs Sándor elődei: 
Osváth Pál és K. Nagy Sándor címen 
a két bihari író életéről és munkássá-
gáról számol be. Elemzi összegyűjtött 
néphagyomány-anyagukat, és azt bo-
gozza, hogy mennyit és hogyan merí-
tett munkáikból Szűcs Sándor. "Köte-
lességünk Szűcs Sándor példáján is ta-
nulva, hogy helytörténeti, honismereti 
kutató- és feldolgozó munkánk során 
még jobban megismerjük és kiaknáz-
zuk őket" — fejezi be értékes beszá-
molóját. 

Csorba Csaba: Település és erődített-
ség az Alföldön a török korban című 
dolgozatával, Szűcs Sándor: A bajomi 
vár című dolgozata ösztönzésére be-
számol arról, hogy milyen volt a tele-
pülés katonai védelme a középkorban. 
Felsorolja, hogy a jogilag szabad fal-
vak, adottságaik szerint milyen védel-
met építettek ki: 1. községi vár; 2. 
erődített templom és 3. erődített kolos-
tor volt a hódítás előtt. A kedvező fek-
vésű falvak mezővárossá fejlődtek; a 
korábbi mezővárosok egyrésze palánk-
kal, illetőleg sánccal vette körül magát, 
életformájában kertes-várossá fejlődött. 

Módy György: Adatok hódoltságkon 
jobbágyságunk életéhez cím alatt le-
ír ja a hódoltságkori jobbágyság élet-
rajzát, s jellemzi az egyre súlyosbodó 
adók és kötelezettségek jelentőségét. 
Megismertet Bajom és környéke hely-
ségeinek gazdasági viszonyaival, adó-
terheivel. 

Molnár Ambrus: Bajom (Biharnagy-
bajom) a XVI—XVII. század forduló-
ján címmel a dézsma jegyzékek és az 
urbárium alapján a jobbágyok életkö-

rülményeinek, gazdálkodásának alaku-
lását vizsgálja a századfordulón. A tör-
téneti statisztikai módszerek segítségé-
vel elemzi az 1594-i urbáriumot: meg-
állapítja a lakosság foglalkozását, tár-
sadalmi hovatartozását, vagyoni kate-
góriák alapján. Kimutatja búzaterme-
lésük jelentőségét, s beszámol a gabo-
natermelés munkaeszközeiről. A gabo-
natermelésnél sokkal jelentősebb volt 
az állattenyésztés, amelyre nézve azon -
ban csak szűkszavú adatok állnak ren-
delkezésre. Beszámol a jobbágyok XVI. 
szd. végi terheiről: a kilencedről, föld-
bérről, ajándékokról, robotról; az egy-
házi szolgáltatásokról: gabonadézsma, 
báránytized, keresztyénpénz. 

Balogh István: A paraszti emlékezet 
és a történelem (Két határper 1698-ból 
és 1724—28-ból) címen dolgozatában 
leírja, hogy „A paraszti emlékezet időt-
len történetei nemcsak a mostani nagy-
emlékezetű és nagyidejű emberek szá-
ján élnek, így éltek ezek a mostani el-
beszélők szépatyái idejében is." A pa-
raszti emlékezetből írásban legtöbbet 
a peres eljárások — határperek — őriz-
tek meg. Ma már elfelejtett határne-
vek, határjelek elevenednek meg az 
egykori idős tanúk vallomása alapján. 
Gazdag állattartási, gazdálkodási mun-
kafolyamatok, szokások, csárdai élet 
jelenetei idéződnek fel. 

Varga Gyula: Megjegyzések a Sárrét 
anyagi kul túrájának vizsgálatához 
címmel Bihar változatos tájairól, a tá j-
formáló tényezőkről, a településrend 
kialakulásáról, változásáról és a ter-
mészeti és társadalmi életmódról em-
lékezik meg. Felsorolja, hogy az agrár-
kapitalizmus kialakulásával milyen vál-
tozások következtek be a paraszti mun-
kaeszközökben, munkatársulásokban, 
adózási rendszerben, kulturális vonat-
kozásban. 

Gunda Béla: Mesterséges szarvátala-
kítás a magyar pásztoroknál cím alatt 
irodalmi forrásokból, saját és tanítvá-
nyai adatgyűjtéséből megírja, hogy a 
Kárpát-medencében milyen anyag se-
gítségével, hogyan irányították a ma-
gyar marha szarvainak fejlődését. Le-
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írja azt is, hogy egyes vidékeken ho-
gyan nevezték a rendhagyóan alakult 
és a rendesen fejlődött szarvállásokal. 

Bellon Tibor: Egy bajomi kisnemesi 
porta élete címmel Szűcs Sándor mai 
portáját és annak elődjét mutat ja be. 
Vázolja történetét az 1755-ös évektől 
napjainkig. A porta történetét a föld-
rajzi adottságok között, a család váz-
latos életrajzával mutat ja be, kifejező 
fényképfelvételekkel és magyarázó ra j -
zokkal. 

Szilágyi Miklós: Jég alatti halászat 
a Sárréten 1811-ben cím alatt idézi, 
hogy Györffy István és Szűcs Sándor 
leírásai és azok nyomán keletkezett né-
zetek szerint a Sárréten a vész (vejsze) 
volt az általánosan elterjedt halász esz-
köz. Levéltári források gondos elem-
zésével igazolja, hogy a Sárréten a 
nagyhálós halászat gyakorolt, általáno-
san ismert lehetett. 

Üjváry Zoltán: Adalékok a verbuváló 
játékokhoz cím alatt beszámol arról, 
hogy a verbuválásról, a szóhagyomá-
nyokon, mondókákon, históriás törté-
neteken, anekdotákon kívül, amelyeket 
Szűcs Sándor gondosan gyűjtött és fel-
dolgozott, a dramatikus szokások is 
megemlékeznek. Irodalmi adatok, má-
sok és saját gyűjtése alapján leírja, 
hogy hol, milyen alkalommal idézik a 
régi verbung, toborzó szokásának egy-
egy részletét. 

Dorogi Márton: Adatok a belek, bur-
kok, hólyagok, erek, inak kikészítésé-
ről és felhasználásáról című cikke szá-
mos magyarázó rajza kíséretében be-
mutatja, hogy egykor a levágott állal 
jelentéktelennek tartott belsőrészéből 
értékes használati eszközöket készítet-
tek. 

Nóvák László: Adatok a gyeptéglás 
építkezéshez a Hortobágy vidékéről 
című, fényképfelvételeivel illusztrált 
dolgozatában beszámol a Hajdúböször-
mény határában és környékén található 
olyan határbeli pásztor építményekről, 
amelyek gyeptéglából épültek. 

Kacska Zoltán: Egy törzsökös nyáj-

kondás Püspökladányban címmel a 
Bakonszegről Püspökladányba szakadt 
Boruzs Bálintról és leszármazottairol 
ír, akik generációkon keresztül kondá-
sok voltak Ladányban. E pásztor-csa-
lád sorsában ismerteti a pásztorélet 
legkülönbözőbb megnyilvánulásait. ír 
gyógyító tudományukról, megemlékezik 
az ünnepek szokásáról, az ajándékozás-
ról, öltözetükről. 

É. Kiss Sándor: Ibükosz darvai a 
magyar folklórban című dolgozatában 
görög-római írók vonatkozó idézeteivel 
bemutat ja a rendkívüli értelmi képes-
ségekkel felruházott darut, amely arra 
is képes, hogy a gyilkosság leleplezésé-
hez segítséget adjon. Különböző korok-
ból példákat sorol fel a világ minden 
tájáról, és ahhoz kapcsolja a magyar 
folklórból ismert adatokat. 

Bakó Endre: Adalékok Nadányi Zol-
tán arcképéhez cím alatt a mindmáig 
kevéssé méltányolt levéltáros költő 
gyermekéveiről, tanulmányairól, költői 
munkásságáról s Bihar vármegye mo-
nográfiájában vállalt szerepéről tájé-
koztat. Nadányi Zoltán a monográfiában 
a megye néprajzi sajátosságairól szá-
moltatta be Szűcs Sándort. A feldol-
gozáshoz a Szűcs Sándornak Bajomba 
kölcsönzött jegyzőkönyvek listája végén 
a következőket jegyezte fel: 

Nemes urak kérdezgetnek: 
ősükről mi okmány maradt? 
Szűcs Sándort meg az érdekli: 
Pákászokról van-e adat? 

* 

A kötet beszámoló lapjait Sólyom 
Sándor linómetszete zárja, amely a 
Ceglédi-féle ház eredeti formáját örö-
kíti meg. A sárréti építkezés e remek 
emléke ugyanis a II. világháborúban 
komoly sérülést szenvedett. 

Az olvasó azzal a meggyőződéssel 
teszi le a gazdag és változatos tartal-
mú könyvet, hogy az nemcsak tovább-
viszi a Sárrét néprajzának és helytör-
ténetének kutatását (még vitatható 
részleteivel is), hanem további vizs-
gálódásra ösztönzi mind a szakembe-
reket, mind a tá j önkéntes kutatóit 
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Éppen ezért hasznos és méltó ajándék, 
amely egyaránt örömet szerez az ünne-
peltnek és az ünneplőknek. 

A Tanács áldozatával, a szerkesztő 
fáradozásával, gondos nyomdai munká-
val előállított kiadvány még nagyobb 

szolgálatot tenne a hazafias nevelésnek 
és honismereti munkának, ha nem csu-
pán kétezer példányban jelent volna 
meg. 

MOLNÁR BALÁZS 

TÓTH TIBOR: SZOCIALIZÁLT MEZŐGAZDASÁGI NAGYÜZEMEK 
AZ IGALI JÁRÁSBAN (1919) 

(Somogyi Almanach 13. sz. Kaposvár 
1970. 76 lap) 

A termelőszövetkezeti mozgalom tár-
sadalmi és gazdasági történetével fog-
lalkozó szakirodalom mindeddig vi-
szonylag kevés figyelmet fordított a 
Tanácsköztársaság időszakában leját-
szódó kollektivizálásokra. Ezért öröm-
mel kell üdvözölnünk Tóth Tibor for-
rásértékű munkáját , amelyben Somogy 
megye igali járásának 1919-ben létre-
hozott 36 szocializált nagyüzeme izgal-
mas napjairól közöl adatokat és hasz-
nos információkat. 

A bevezető részben vázlatos áttekin-
tést kapunk az igali járás mezőgazda-
ságának helyzetéről és a Tanácsköz-
társaság agrárpolitikájának főbb jel-
lemzőiről. Ezután foglalkozik a szerző 
a járás termelőszövetkezeteinek létre-
jöttével. 

Behatóan vizsgálja a tanulmány a 
szocializált gazdaságok munkaerőhely-
zetét, pontosabban a nagyfokú munka-
erőhiányt. Ez részben a harcok miatt 
következett be, de a megnövekedett 
„társadalmi élénkség" is elvonta a fal-
vak érdeklődését a termeléstől, s a 
megnövelt pihenőidő, továbbá a pénz 
értéktelenedése miatt a nagyüzemekben 
dolgozók munkaintenzitása határozot-
tan csökkent, s a kollektivizált gazda-
ságok súlyos munkaerőgondokkal küsz-
ködtek. Ez rányomta bélyegét a nö-

vénytermelés eredményeire is, a mun-
kaigényes növényféleségek vetésterü-
lete — a rendelkezések ellenére — 
számottevően csökkent. A szocializált 
nagyüzemek állatállományának területi 
elhelyezésére vonatkozóan tudatos el-
képzelések körvonalait lehet felismerni, 
ennek érdekében átcsoportosításokat is 
végeztek. Befejezésül a tanulmány a 
szocializált gazdaságok kereskedelmi te-
vékenységét és pénzforgalmát vizs-
gálja. A közölt adatok jól mutatják, 
hogy az inflációs viszonyok között a 
szövetkezeteknek „sok nehézséggel kel-
lett megküzdeniük a termelés biztosí-
tása érdekében". 

Nemcsak fontos agrártörténeti anyag, 
de elgondolkodtató olvasmány is Tóth 
Tibor tanulmánya. Hiszen arról szól. 
hogy minden előzetes tapasztalat nél-
kül, igen súlyos politikai és gazdasági 
viszonyok mellett, egy járás keretei kö-
zött miként próbálták megteremteni a 
szocialista termelési mód formáit és 
föltételeit. Csak sajnálhatjuk, hogy 
az igen gazdag levéltári és irodalmi 
anyagon kívül a szerző nem gyűjtötte 
össze az emberek emlékezetében élő s 
a vizsgált korra vonatkozó ismeret-
anyagot. Ennek megőrzése fontos 
feladat volna és a közölt anyagot is 
teljesebbé, életszerűbbé tenné. 

HALÁSZ PÉTER 

MEZÖCSÁTI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 

(Szerkeszti: Kiss József és Pataki Sán-
dor; kiadja a mezőcsáti Kiss József 
Járási Könyvtár és az Egressy Béni 
Járási Művelődési Központ.) 

Az országszerte fellendülőben lévő 
honismereti-helytörténeti munka egyik 
számottevő problémája, hogy meglehe-
tősen szerények a publikációs lehetősé-
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gek. Márpedig tudjuk, hogy a kutató-
munka akkor válik valóban társadalmi 
hasznossága tevékenységgé, ha az ered-
ményeket nyilvánosságra is lehet hozni. 
Ezért nagy jelentőséget kell tulajdoní-
tanunk a mezőcsáti Járási Könyvtár 
és a Járási Művelődési Központ közös 
kezdeményezésének, a Mezőcsáti Hely-
történeti Füzetek című sorozat megin-
dításának. 

Az első kötet szerzője Molnár István, 
témája Ároktő község 25 éves (1944— 
1969) története (1970. 65 lap). A közölt 
anyag elsősorban forrásértékű, fő erős-
ségei a tényszerű adatközlések. Sajna-
latos, hogy a szerző nem foglalkozott 
a helyi szerveknél bizonyára föllelhető 
dokumentációs anyaggal, amelyek fel-
használása föltétlenül konkrétabba 
tette volna a tanulmányt. 

A sorozat második kötetét Táborom 
Sándor állította össze, a Mezőcsáti Já-
rás 25 éves fejlődését tükröző újság-
cikkekből (1970. 155 lap). Ez az anyag ^ 
5 napilap közleményeiből került ki, 
sajnos erősen megszűrve. 

Nem kétséges, hogy a Mezőcsát népi 
kultúrájáról szóló harmadik kötet a 
sorozatnak nemcsak legterjedelmesebb, 

hanem egyúttal legrangosabb száma is 
(1971. 302 lap, 20 ábra és 12 fénykép). 
A 15 rövidebb-hosszabb tanulmány 
anyagát a bp-i Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem néprajz szakos hallgatói 
és tanárai gyűjtőt-.ék a tantervükben 
szereplő gyűjtési gyakorlaton, az elem-
zéseket is ők végezték el. A kialakuló 
kép így határozottan mozaikszerű, s a 
népi kultúra jelentős területei említés 
nélkül maradtak. Ennek ellenére hé-
zagpótló jelentőségű ez a kötet, hiszen 
Mezőcsát néprajzával — az egy kerá-
miát kivéve — mindeddig szinte senki 
sem foglalkozott. 

Az eddig megjelent kötetek sorát 
Táboros Sándornak a mezőcsáti vasút 
megépítésének történetével (1890—1906) 
foglalkozó munkája zárja. (1971. 113 
lap). Ez az igen alapos tanulmány nem 
csupán adatokat közöl a bőséges jegy-
zetanyagban, de elemez és értékel is. 
Vizsgálja a mezőcsáti vasút építésének 
gazdasági és társadalmi indítékait, va-
lamint a helyi lakosság életformájában 
a vasút nyomán bekövetkező változá-
sokat is. 

HALÁSZ PÉTER 

KÉT KÖNYV A SZÜLÖFÖLD SZERELMESÉRŐL, ORBÁN BALÁZSRÓL 

Orbán Balázs — az udvarhelyszéki 
Lengyelfalva szülötte — élete főművé-
vel, a honismereti szempontból pá-
ratlan értékű , ,Székelyföld leírása tör-
ténelmi, régészeti, természetrajzi és 
népismei szempontból" c. hatkötetes 
munkájával írta be nevét a magyar 
kultúra történetébe. Szétfeszítené e be-
számoló kereteit, ha bármily röviden is 
be akarnánk mutatni ezt a gyűjteményt, 
ezért csupán annyit említünk meg, 
hogy ha a történelem, a földrajz, a 
művészettörténet vagy akár a szocioló-
gia tudományának művelője a Székely-
föld helytörténeti kérdéseivel kíván 
foglalkozni, nem nélkülözheti Orbán 
Balázs munkáját.1 Sajnos a „Székely-
l Az ú j a b b h a z a i s z a k i r o d a l o m b a n Ortutay Gyula 

Balázs j e l e n t ő s é g é t . (Szerk.) 
'i A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g t e r v b e v e t t e , h o g y 

Balázs n a g y m u n k á j á t . (Szerk.) 

föld leírása" ma már a szakkönyvtá-
rakban is egyre nagyobb ritkaságként 
fordul elő, újrakiadása már régóta ese-
dékes, de sajnos mindezideig nem ke-
rült rá sor.'2 

Megjelent viszont a bukaresti Iro-
dalmi Könyvkiadónál egy ehhez a té-
mához kapcsolódó könyv: Beke György, 
Fodor Sándor és Mikó Imre munkája, 
„ORBÁN BALÁZS NYOMDOKAIN" 
címmel (Irodalmi Könyvkiadó, Buka-
rest, 1969. 251 lap), s ez a kiadvány, 
azon túl, hogy emléket állít a nagy 
előd munkásságának, lényegében 
ugyanannak a tájnak és népnek a mai 
sorsát igyekszik bemutatni, amelyet 

K i s m a g y a r n é p r a j z c. k ö n y v e m é l l a t j a Orbán 

f a k s z i m i l e k i a d á s b a n ú j b ó l m e g j e l e n t e t i Orbán 
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Orbán Balázs több mint száz eszten-
dővel ezelőtt bejárt. 

Mikó Imre „A szülőföld szerelmese" 
c. írása vezeti be a gyűjteményt. Fel-
vázolja Orbán Balázs emberi tulajdon-
ságait, anyaggyűjtő útjait, politikai 
küzdelmeit, a „Székelyföld leírása" 
megszületésének körülményeit. 

A könyv második írása Fodor Sán-
dortól való, és „Felfedező úton szülő-
földemen" címet viseli. Szerzője hatal-
mas földrajzi területről igyekszik át-
fogó képet adni: először Kászont és 
Menaságot látogatja meg, majd végig-
jár ja a „szőke Nyikó" völgyének fal-
vait, valamint Gyergyó és Gyimes tá-
jait. A múltbéli ismereteket mindenütt 
Orbán Balázstól meríti, de figyelmét 
elsősorban a jelenre fordítja. Feltűnő, 
hogy az eltérő földrajzi viszonyok el-
lenére a fölvázolt problémák csaknem 
mindenütt azonosak: eltúlzott és 
bürokratikus központi irányítás, al-
kalmatlan vezetők és önmagukba 
forduló emberek sorsáról olvashatunk 
Az író lelkiismeretesen veszi számba 
a gazdasági és a társadalmi átalakulás 
következményeit. írásának vezérfonala 
mindig a szűkebb tá j emberi közössége 
iránti aggodalom és segíteniakarás. És 
amilyen szenvedéllyel emel szót a tár-
sadalmi igazságtalanságok ellen, ugyan-
olyan örömmel és büszkeséggel ír azok-
ról a kezdeményezésekről, amelyek a 
nagyszerű eredményeket létrehozták. 

Belce György „Csángó króniká"-ja 
kevesebbet markol s így többet is ad. 
Írásának témája elsősorban a barcasági 
„Tízfalusi" csángók múltja és jelene. 
A történelembe olvadó múlt bemuta-
tásánál Beke nem elégszik meg Orbán 
Balázs ismereteivel, hanem maga is 
nyomoz, régi kéziratokat böngész, s a 
még élő öregeket faggatja. így kere-
kedik ki a „tízfalusi" csángók Buka-
restbe áramlásának szomorú története, 
amiről eddig igen keveset tudtunk. írói 
portrét rajzol a bácsfalusi születésű 
Istók János szobrászról, a budapesti 
Bem szobor alkotójáról. Megismerjük 
írásából a barcasági csángók többi nagy 
szülöttét is: elsősorban Apáczai Csere 
János, Zajzoni Rab István és az ugyan-

csak apácai születésű költő, Bartalis 
János, valamint a jelenleg Sepsziszent-
györgyön élő kitűnő néprajzi gyűjtő. 
Seres András munkásságát. 

A nevesek mellett megjelennek Beke 
írásaiban a barcasági magyarok életét 
jól-rosszul irányító társadalmi és gaz-
dasági vezetők, s a rendkívül szorgal-
mas, dolgos „tízfalusi" nép képviselői 
is, akik váltakozó szerencsével keresik 
boldogulásuk lehetőségeit. 

A másik, ugyancsak Orbán Balázs 
szellemét idéző könyv honismereti 
szempontból páratlan értékű dokumen-
tumokat tesz közzé: a Szülőföld Sze-
relmesének több mint száz esztendővel 
ezelőtt készített fényképfelvételeit. A 
„SZÉKELYFÖLD KÉPEKBEN" című 
kötethez Sütő András írt előszót. „Ön-
magában véve — írja a gyűjtemény-
ről — talán kevesebbnek látszik annál, 
ami valójában: egy Európával lépést 
tartó szellem megnyilatkozása; azé, 
amelynek hordozói mindig is túlnéztek 
a provincia határain, — nem azért, 
hogy annak porát lerázzák magukról, 
hanem éppen az itthoni felemelkedés 
reménységével". 

A bemutatott fényképeket Erdélyi 
Lajos tudománytörténeti igénnyel meg-
írt tanulmánya vezeti be. Elsősorban 
a fényképezés korai történetének szem-
pontjából értékeli Orbán Balázs mun-
káját, és felvázolja a magyarországi 
fényképezés kialakulásának legfonto-
sabb állomásait. A szinte csodával ha-
táros módon megtalált 150 képből 
éppen százat találunk meg ebben a 
könyvben. Témájuk szerint a követke-
zők: 24 tájkép, 9 falu- és városkép, 11 
vár és kastély, 13 lakóház, iskola és 
templom, 12 fürdőhely, 17 népviseleti 
felvétel, 6 műtárgy és 8 személyes em-
lék. 

A közölt képek mindegyikéhez meg-
felelő magyarázat tartozik. Ezeket a 
kötetet szerkesztő Erdélyi Lajos a leg-
illetékesebbtől, Orbán Balázstól idézi. 
Szép stílusú, megragadó hangú rész-
letek ezek, méltóak a képekhez. A 
szépség iránti fogékonyság és a szülő-
föld szeretete szól belőlük. 

HALÁSZ PÉTER 
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KÖSZEGHEGYALJÁTÓL HEGYHÁTIG 

Vas megyében a fenti címmel új járási 
honismereti híradó jelent meg. Ahogy 
az 1973/1. jelzésű, 28 lap terjedelmű 
számon olvasható, kiadója a Szombat-
helyi Járási Hivatal és a Hazafias Nép-
front Szombathelyi Járási Bizottsága. 
A csinos kiállítású füzet rota eljárás-
sal sokszorosítva, színes kartonborító-
val, 200 példányban jelent meg. 

Az átgondolt felépítésű Híradó beve-
zetésként ismerteti a járás természeti, 
gazdasági és kulturális viszonyait. Ta-
pasztalatcsere rovatcím alatt beszámo-
lót közöl az 1968 óta működő kőszeg-
szerdahelyi honismereti szakkör munká-
járól, Faluról-falura rovatcímmei 
ismerteti Vasvár rövid történetét. Hí-

rek-közlemények rovatában pályázati 
felhívásokat közöl, hírt ad a járásban 
elkészített 30 db 25 éves felszabadulási 
jubileumi krónikáról, s közreadja a 
járás 6 honismereti szakkörének ada-
tait. A Mit olvasunk rovat a járás 8 
községének helytörténeti irodalmát 
(1957—1970) szedi csokorba. A tartal-
mas füzet végül a muzeális tárgyak és 
gyűjtemények nyilvántartásba vételével 
és védetté nyilvánításával foglalkozó 
törvényerejű rendelet (1963. évi 9. sz.) 
végrehajtási utasítását (2/1965. I. 8. 
(M.M. sz.) ismerteti. 

A hasznos kiadványnak további jo 
munkát és hosszú életet kívánunk. 

M-r. 

AZ ALFÖLD PORÁBAN 
MAGHY ZOLTÁN VÁLOGATOTT VERSEI 

Hajdúnánás 1973. 96 lap. 
Ez a verseskötet, amely méltán be-

letartozik az irodalmi hagyományokat 
felkutató és megbecsülő honismeret 
munkák sorába, a fiatalon meghal 
Maghy Zoltán (1907—1930) verseit teszi 
közkinccsé. A verseket a korabeli la-
pokból, folyóiratokból és a költő hát-
rahagyott kézirataiból Dankó Imre, a 
debreceni Déri Múzeum igazgatója vá-
logatta össze és rendezte sajtó alá. ö 
írta hozzá a rövid bevezető ismertetést 
is. 
A csinos köietet a hajdúnánási Körösi 
Csorna Sándor Gimnázium KISZ szer-
vezetének buzgalma nyomán a debre-
ceni Alföldi Nyomda dolgozói önzetlen 
társadalmi munkával készítették. 

A kötet 54 költeményt tartalmaz, 
amelyet Maghy Zoltán 1924—1930 kö-
zött írt. A Vajda János és Kiss József 
költői hagyományai alapján induló 
poéta Ady költészetének tiszteletéig 
jutott el. Családja a Hajdúság legré-
gibb hagyományt őrző családjai közül 
való, és a helyi problémák, a közös-
ségi kérdések mindig szoros kapcsolat-
ban jelennek meg legegyénibb érzései-

vel, meleg együttérzéssel a szegény nép 
iránt. 

Az i f jú poéta szép reményekkel biz-
tató életét az Alföld porában akkor 
még nagy aratást végző „morbus hun-
garicus", a tüdőbaj 23 éves korában 
törte derékba. Biztos formaérzékre valló 
verssorai tanúsítják, hogy' az élet és a 
költészet szépségeinek átélésében gyógy-
írt talált szenvedéseire: 

Ugyan, mért is sírdogálnék? 
A tá j csupa holdsugár még, 
s halk zúgással ring a lomb. 
Nézek csillogó borokba, 
Legyen bár a sors goromba; 
S félre bánat, félre gond! 

A kis kötet gazdagítja a hajdúsági 
költők sorát, kiről eddig nem sokat 
tudtak még szülőföldjén sem. A kötet 
közli a költő fényképét, továbbá szülő-
házának és sírjának képét is, ami al-
kalmat ad a hajdúnánásiaknak, hogy 
emlékét ne csak megbecsüljék, ha-
nem gondozzák is. 1973. október ele-
jén a Múzeumi Hónap keretében szü-
lővárosa emléktáblával tisztélte meg 
Maghy Zoltán szülőházát. — rf — 

64 


