
A Vas megyei Helytörténeti Lexikonról 

Szerkesztőségünk tudomására jutott, hogy nyomdai előkészí-
tés alatt áll Vas megye Helytörténeti Lexikona. Ezzel kapcsolato-
san megkértük dr. Kovacsics József egyetemi tanárt , az ELTE Sta-
tisztikai Tanszékéneik vezetőjét, a lexikon főszerkesztőjét, hogy né-
hány kérdésünkre ad jon válaiszt. 

Milyen nagyobb vállalkozás keretében készül a Vas megyei Helytörténeti Lexi-
kon? 

A Vas megyei Lexikon a Magyarország Helytörténeti Lexikona című sorozat ke-
retében készül. Az első kötet, Veszprém megye Helytörténeti Lexikona 1964-ben je-
lent meg az Akadémiai Kiadónál. Folyamathan van Vas és Zala megyék helytörténeti 
Lexikonának a kiadása. Mindkét megye településeire vonatkozó kutatások befejeződ-
tek. Megkezdődött Fejér megye Helytörténeti Lexikonénak az elkészítése is, ez a 
mumka azonban még a kutatás s tádiumában van. 

A kiadványsorozat kötetei az Országos Levéltár és az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Statisztikai Tanszékének a kiadványaként jelennek meg az Akadémiai Ki-
adónál. 

Milyen terjedelmű lesz a Vas megyei Helytörténeti Lexikon és milyen témakörö-
ket ölel fel? 

Az elkészült kéziratok mintegy 100—120 ívnyi terjedelmet tesznek ki, leszámítva 
az egykor Vas megyéhez tartozott és ma Ausztriában illetve Jugoszláviában lévő te-
lepülések anyagát. Ezekre a településekre vonatkozó információkat átadtuk a szom-
szédos államok múzeumainak, illetve levéltárainak. 

A lexikon felöleli a megye mai területén létezett illetve a ma is meglévő közsé-
geket, városokat az alábbi tárgykörökre vonatkozóan. 

a) A települések összes névalakjai t annak érdékében, hogy a helytörténeti ku-
tatók a különböző nyelven szereplő helységeket azonosítani tudják. A helynevek fel-
sorolása a források megjelölésével történik. Ezt követi a helynévetiimológia, a hely-
nevek eredetének a megállapítása. 

b) A következő fejezet a település földrajzi megjelölésével, általában a főbb te-
lepülésföldrajzi ismeretekkel foglalkozik. 

c) Ezt követi a községek történetének a feltárása. Az 1526 előtti időszakra vonat-
kozóan vázlatosabb az ismertetés, a mohácsi vész utáni időszaktól részletesebb. A ré-
gészeti adatolkat a honfoglalás előtti időből a Magyar Nemzeti Múzeum és a Savaria 
Múzeum adat tára alapján közöljük. A községleírásokból megállapítható, hogy mi-
lyen tényezők és hogyan befolyásolták a települések fejlődését, hogyan alakult a né-
pességszám, a népesség társadalmi megoszlása. Milyen volt a mezőgazdaság helyze-
te az elmúlt évszázadokban. Hogyan és kinek adózott a falu lakossága. Ki, illetve kik 
voltak a nagybirtokosok. Milyen küzdelmeket vívott a falu lakossága elnyomóival 
szemben. Hogyan alakult a migráció. Milyen mértékben befolyásolta a település sor-
sát az iparosodás. Volt-e földbirtdkreform és milyen mértékű. A paraszti népesség 
birtokkategóriák szerinti megoszlása. A földosztás. Milyen intézményeket kapott a 
falu a felszabadulás után. Hogyan befolyásolta a falu életét a termélőszövetkezeti 
mozgalom. Az ismertetés kitér a faltiképben bekövetkezett változásra is. 

Általában röviden, lexikális rövidséggel, tényközlésszerűen ismerteti a falu múlt-
ját, szoros kapcsolatban a népesség számának és összetételének ismertetésével. 

d) A továbbiakban táblázatosan közli a terület művelési ágak szerinti megosz-
lását, a népességszámnak, a népmozgalom; a születések, a halálozások és a ter-
mészetes szaporodás alakulását, a lakóházak és a lakások adatait, néhány esetben 
1785-ig visszamenően. 

e) A különböző helységek anyagát a Vas megyei Könyvtár által összeállított 
bibliográfia, majd a helységekre vonatkozó térképek megnevezésévél és lelőhelyeik 
feltüntetésével foglalkozó áttekintés zár ja le. 

Szerepelnek-e a szerzők között szűkebb hazájuk történetével foglalkozó megyei 
helytörténeti kutatták, esetleg nem hivatásos itörténészek is? 

Nrtgy örömömre szolgál, hogy amíg a Veszprém megyei lexikon két kutató mun-
kájaként , magam és Ila Bálint, az Országos Levéltár egykori főlevéltárnoka munká-
jakér t készült el, addig a Vas megyei Helytörténeti Lexikon megírásában nem kis 
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létszámú munkaközösség, közöttük főleg megyei és vasi születésű munkatársak vet-
tek részt. A kuta tásban közreműködtek az Országos Levéltár, a Megyei Levéltár, a 
Nemzeti Múzeum, a Központi Statisztikai Hivatal, az ELTE Statisztikai Tanszéke, a 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, valamint a KSH Megyei Igazgatósága munkatársai . A köz-
ségek címszavainak a megírásában pedig a szombathelyi Pedagógiai Főiskola tanárai, 
gimnáziumi tanárok, muzeológusok, levéltárosok, statisztikusok vettek részt. Vala-
mennyien olyanok, akik a különleges szakismeretet kívánó források értékelésében 
kellő jártassággal bírnak. 

Előre láthatólag mikor jelenik meg a kötet? 
Rövidesen á tad juk a kéziratokat a lektoroknak, ezt követően még az idén nyom-

dába kerül. Remélem, hogy a nyomdai átfutási idő nem lesz túl hosszú. Erről ér-
demlegesen csak az Akadémiai Kiadó tudna nyilatkozni. 

Búcsú Eperjessy Kálmántól 

83 esztendős korában, 1976. november 15-én elvesztettük a történeti kutatás, a 
történésztanár-képzés, a magyar pedagógusnevelés nagy megbecsülésnek és tisztelet-
nek örvendő, kiváló egyéniségét, dr. Eperjessy Kálmánt. A budapesti búcsúztatás után 
— végső akarata szerint — az életéhez legjobban kötődő Szegeden, a Dugonics-teme-
tőbe helyezték hamvait . 

Erdély szívében, a Nagy-Küküllő par t ján, a Segesvár melletti Erzsébetvároson 
született 1893-ban. (Édesapja igazgatótanítóként működött ott.) Erzsébetvároson kez-
dett középiskolai tanulmányai után Székelyudvarhelyen érettségizett. Gyermek- és 
i f júkori erdélyi élményei egész életét bearanyozták. 1911-ben beiratkozott a budapes-
ti egyetem bölcsészkarára. Kiemelkedő tehetsége révén a nevezetes Eötvös Kollégium 
tagja volt. Az első világháború a f ront ra kényszerítette, így csak 1920-ban szerezhette 
meg a történelem-latin szakos tanári oklevelet. 1922-ben doktorált magyar történe-
lemből, Báthori István és a Porta című munkájával . 

Tanári és kutatói pályájának első szakasza Makóhoz, az eleven szellemiségű Ma-
ros-parti mezővároshoz fűződik. 1919 január jában került a makói gimnázium jeles ta-
nári karába, és közel tíz esztendeig ott tanított. Kedves tanára, támogatója volt az is-
kola minden diákjának, köztük József Attilának is. Nagy humánummal , r i tka peda-
gógiai hozzáértéssel karolta föl a tehetségeket, s indította el őket a tudományok, a 
művészetek felé, az alkotó élet derűjének értékét ismertetve meg velük. Ez az áldo-
zatos segítőkészség, ez a nagyszerű emberség élete végéig a legfőbb meghatározója 
volt mindenkihez közvetlen, meleg szívű személyiségének. 

Eperjessy Kálmán, mint kutató történész is Mákóról vívta ki a helyét a tudomány-
ban. A Horthy-korszak hivatalos történetírásának üresjáratai t észrevéve, az akkori-
ban éppen csak az indulásnál tartó településtörténeti szemléletet tette magáévá. A te-
lepüléstörténet fejlődésében, teljes elfogadtatásában hamarosan országosan fontos sze-
repet játszott, s a maga kutatási területén igen jelentős eredményeket publikált. 1925-
ben megindította Makón a Csanádvármegyei Könyvtár című, 1947-ig 43 számot meg-
ért kiadványsorozatot, amely a korszerű település- és társadalomtörténet igen értékes 
alkotásait foglalja magában. A magas színvonalú helytörténetírásban is több példát 
mutatot t fel : a sorozatban kiadta Szirbik Miklós nagy forrásértékű, reformkori város-
ismertetőjét, megírta az 1754. évi Maros-szabályozás történetét. 1929-ben kötetbe gyűj-
tötte különböző tárgyú makói történeti dolgozatait, írások a régi Makóról címmel. 

Tudományos és tanári munkásságában 1927—1928. hozott ú j fordulatot. Részint 
az, hogy állami ösztöndíjjal több mint egy esztendőt Bécsben tölthetett levéltári ku-
tatások céljából, s kapcsolatot teremthetett a történetírás nemzetközi fórumaival. En-
nél is fontosabb volt azonban, hogy 1928 őszétől a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző 
Főiskola történelem tanszékének vezetője lett, és három évtizeden át az is maradt . 
Eperjessy Kálmán a főiskolán teljesítette ki életművét. A tanárnemzedékek kiváló 
felkészítését a kutatóvá neveléssel kapcsolta össze. Tanítványainak olyan szemléletet 
és tárgyi tudást adott, amely ma különösen példa lehet. A főiskola történelmi tanszé-
kén vállalta Eperjessy Kálmán a településtörténet továbbfejlesztését és az Alföldre 
vonatkozó történeti kutatások újraindítását . Ez utóbbit a tudományok számos ágában 
(mint pl. a régészet, a népnyelv, a néprajz, a földrajz területén) maradandó eredmé-
nyeket felmutató szegedi egyetem helyett is Eperjessy végezte el. Az egyetem törté-
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