
képszínház" mindennap tartott előadást, bár műsora rendkívül vegyes összetételű 
Volt. 

Az a néphatalom, mely nap mint nap ú jabb külső és belső ellenséggel vívta élet-
halálharcát, még a levéltárüggyel — a nagy egészben aprónak tűnő területtel — is 
törődött. Nógrád vármegye levéltári hivatalának töredék irattári anyagából az aláb-
biakat tudhat juk meg a korszakra vonatkozóan. A Tanácsköztársaság című újság 
1919. május 8-i száma közölte a Közoktatásügyi Népbiztosság 26. K. N. sz. rendeletét, 
melynek 1. §-a kimondta, hogy valamennyi levéltár (Országos Levéltár, egyes volt 
minisztériumok által őrzött levéltárak, vármegyei, városi és egyházi testületek, va -
lamint a családi levéltárak) ügyeit — a Belügyi Népbiztcxssággal egyetértőleg — a 
Közoktatásügyi Népbiztosság veszi át. 

A rendelet 2. §-a arról intézkedett, hogy az egyes levéltárak alkalmazottai illet-
ményeiket ideiglenesen továbbra is onnan kapják, ahonnan eddig kapták. 

1919. április 16-án jelent meg Nógrád vármegye Intézőbizottsága 3563/1919. 
sz. rendelkezése, amely kimondta, hogy a vármegye volt tisztviselői (így a főlevéltá-
ros is) „egyenlőre rendelkezési állományba kerülnek", és közülük a vármegyei m u n -
kástanács fogja kijelölni azokat, akiket a Tanácsköztársaság szolgálatába átvesz. 

A Közoktatásügyi Népbiztosság 33. K. N. sz. rendelete gondoskodott a levéltárak 
egységes vezetéséről. 

„A Közok ta tásügy i Népbiztosság a t ö r t éne t t udomány i ku ta tás e lőmozdí tása céljából az 
összes l evé l t á rak tudományos szervezésének egységes vezetését a mega lak í t andó Országos 
Levél tárügyi Tanács ra bízta, ame lynek ha t á skö ré t ideiglenesen a levé l tá rügyi megbízot t 
és az Országos Levéltár veze tő je töltik be. A tö r t éne lmi é r tékű káp ta l an i és konvent i le-
vél tárak köz tu l a jdonba vé te tnek , a k i je lölendő tö r t éne lmi é r tékű levé l tá rak pedig az Or-
szágos Levé l t á rba helyezendők letétbe. Tör téne lmi és tudományos je lentőségű oklevelek 
adásvétele t i los. A levél tárak t i tkossága a t u d o m á n y o s ku ta tás s z á m á r a megszűnt . Minden 
levéltár egy h é t e n belül a levél tá rügyi megbízot thoz (Uri u. 28.) be je len ten i tar tozik cí-
mét és az a lka lmazo t t ak ra vona tkozó ada toka t . " (Népszava, 1919. m á j u s 24.) 

Nógrád megye főlevéltárosa az alábbi választ állította össze: 
97/1919. lt-i sz. 

Nógrád megye levéltár i h ivata la Levé l tá rügyi megbízott 
Budapes t 

I. Uri u. 28. Országos Levéltár 
A Közokta tás i Népbiztosság 33. K. N. sz. r ende l e t ének 8. §-ában foglal t meghagyás é r -
te lmében az a l ább iakban be j e l en t em a k ívánt a d a t o k a t . 
Ba lassagyarmat , 1919. m á j u s 
I. A levél tár neve és c íme: Nógrád vármegye levél tár i h ivata la 

II. Az a lka lmazo t t ak neve : 1. Dr . Radics Vendel , 2. Gonda Károly , 3. Frecska György 
Az a lka lmazo t t minősége : 1. fölevél táros, szolg. ide je 1914. jún ius 2-től, Balassagyar-
ma ton 1919. m á r c . 15-től. 2. nyugdí jas (nyug. vármegye i á rvaszék i ü lnök) , szolgált 
1910-től 3. szolga (egyúttal a vármegye i ügyészséghez is beosztva), szolgálat 1885-től. 

NmL Nógrád vá rmegye Levé l t á r ának iratai 87/1919. sz. 

A vármegyei levéltári hivatal Balassagyarmaton mint az alispáni hivatal egyik 
szakhivatala működött . 

Leblancné Kelemen Mária 

Emlékezés Bajza József 175. születésnapjára 

Nagy fiára emlékezett a Heves megyei Szűcsi. Bajza József 175. születésnapjának 
ünneplésére készült a község, s január 31-én a déli harangszóra már készen állt min-
den a szülőházon lévő emléktábla koszorúzásához. Az utcák benépesedtek, kocsik 
autóbuszok érkeztek az ország különböző pontjairól. Megérkeztek a hivatalos küldött-
ségek, a politikai és tanácsi szervek képviselői, de ott voltak a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a kör-
nyező vállalatok, a hatvani Bajza József Gimnázium és a szücsii Általános Iskola kép-
viselői is. A felázott utca teljesen megtelt, sőt a f iatalabbak a környező kerítésekre is 
felkapaszkodtak, mikor egy diáklány hangján felcsendült Bajza József verse, majd ezt 
követte dr. Cenner Mihály színházörténész ünnepi beszéde. A hűvös, borongós téli 
időben kisütött a nap és mi az ünnepi szónok szavain keresztül találkoztunk a reform-
kor kiváló színházi emberével, irodalmi vezéreink egyikével. Cenner Mihály megmu-
tat ta nekünk az embert , aki — Magyarországon először — irodalmi közérzetet te-
remtett, aki atyai kezet nyújtott Petőfinek. 

22 



A Himnusz elhangzása után á tmen tünk az ezúttal szinte fővárosi forgalmú község 
másik végébe, hogy meghallgassuk két tudós irodalomtörténész előadását. A termelő-
szövetkezet tanácstermében elsőnek dr. Fenyő István egyetemi t aná r olvasta fel 
Bajza a kritikus és szerkesztő című értekezését. Kiemelte, hogy Bajza a Kritikai Lapok 
füzeteivel korszakos értéket alkotott a magyar krit ika és publicisztika történetében. 
Nála a kritikai alapállás az irodalmi művek egyszerű bírálatánál sokkal többet fog-
lalt magába. Krit ikáiban ideológiai alapjaiban támadta a feudális társadalmat és da-
gályos érzelemkultusza helyébe a kérlelhetetlen ítéletet, az eszmék és fogalmak által 
tudatosan kialakított életvitelt állította. Előadásának második részében dr. Fenyő vá-
zolta Bajza szerkesztői munkásságát: olyan elveket tudott az írókban és az olvasók-
ban elplántálni, amelyek kulturális életünkben ma is éppoly időszerűek, mint az ő 
korában voltak. 

Dr. Szigethy Gábor egyetemi ad junk tus Bajza és a magyar színház című előadá-
sával betekintést nyúj tot t a kor európai és hazai színházi viszonylataiba, és ilyen ösz-
szefüggésben mutat ta be Bajza színházszervezői, színházpedagógiai, dramaturgiai, 
krit ikai munká jának mindmáig időszerű értékeit. Rámutatot t arra, hogy ítéleteit 
nem elvont esztétikai, dramaturgiai normákra alapozta, hanem gyakorlati ismereteire, 
gazdag tapasztalatára. Bajza művelt, olvasott, sokoldalú ember volt aki sokat tanult 
másoktól is, de igazán az élettől, a színháztól tanult, mint aho'gy ezt maga is í r ja : 
..Figyelmeztem a színházakra, színészekre, mennyire Pest, Pozsony ós Bécs e részben 
gyakorlatilag alkalmat nyúj tának; szerettem e tárgyakról beszélni, olvasni, gandol-
kodni." Bajza színházi munkássága előd nélkül áll, még akkor is, ha előtte és koráb-
ban mások is művelték ezt a területet — állapította meg az előadó. Szózat című röp-
iratával pedig örökre beírta nevét a Nemzeti Színház megalapítói közé és ezért csak 
sajnálni lehet, hogy a szaktudomány még a mai napig sem tárta fel igazán ennek a 
herorikus munkának valódi értékeit, fejezte be előadását Szigethy Gábor. 

Az előadásokat Pálmai Kálmán, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára 
méltatta és foglalta össze. Ezt követően megnéztük és meghallgattuk a Bajza József 
nevét viselő általános iskola és gimnázium diákjainak ünnepi műsorát. A fiatalok a 
költő verseiből és orózai munkáiból adtak elő. és megszólaltattak több énekkari mű-
vet. Előadásuk a diákok valamint a tanár i kar hozzáértésének és művészi törekvései-
nek szép megnyilvánulása volt. 

Külön kell megemlékeznünk a nap nem kevésbé jelentős eseményéről, a hatvani 
Bajza József Gimnáziumban délelőtt megnyitott kiállításról, amelyen olyan anyagot 
láthattunk, amely igazi meglepetés volt. A szakértő ugyanis tudja, hogy a tragikus 
sorsú író élete és munkássága eredeti dokumentumokkal milyen nehezen mutatható 
be. 

A Heves megyei megemlékezések sora tulajdonképpen ezzel a kiállítással és 
Ambrus Endrének a gimnázium igazgatójának ünnepi megnyitójával vette kezdetét, 
aki tömör méltatást adott az iskola névadójáról, megköszönte a kiállítás rendezésében 
közreműködők áldozatos munkáját , ma jd felkérte dr. Fülöp Lajost, az OPI munka-
társát , beszédének megtartására. Fülöp Lajos folyamatos egységbe kapcsolva fogta át 
Bajza József nagyívű pályáját, kiegészítve magánéletének néhány részletével. Ezt 
követően dr. Cenner Mihály adott bepillantást az é le tmű színházi vonatkozásaiba. 

A kiállítási termek falain és az elhelyezett tárlókban, vitrinekben az író életútjá-
nak és munkásságának tárgyi emlékeit láthattuk. Iratok, levelek, versek, kritikák és 
történelmi munkák jelzik Bajza sokoldalúságát. Tablókat láthattunk, amelyen felvo-
nult előttünk a magyar színházi élet a Pesti Magyar Színház megnyitásától a Nemzeti 
Színházig és az 1848-as második bajzai színház-igazgatásig. A kéziratokon kívül nagy 
értéke a kiállítási anyagnak Bajza munkáinak első kiadású kötetei és az első Nem-
zeti Színház gyönyörű makettje, amelyet szépen egészített ki a Bajzáról készült fest-
mény és a munkásságát méltató gazdag irodalomtudományi könyvgyűjtemény. 

Elgondolkodva léptünk ki a hatvani utcára és az iménti élmény hatása alatt alig 
vettük észre a gimnázium figyelmes ajándékát, a díszes Bajza Emlékalbumot, aminek 
értékeit m á r csak odahaza volt módunkban igazán felismerni. 

B. K. 
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