
A HONISMERETI KUTATÁS FORRÁSAI 

Agrármúltunk legfontosabb 
kapitalizmus kori forrásai 

Magyarország történelmi fejlődése folytán olyan társadalmi struktúrával érkezett a polgári korszakba, 
amelyben a lakosság túlnyomó hányadát a mezőgazdaság foglalkoztatta. Korabeli becslések szerint az 
1848. évi jobbágyfelszabadítás után az ország népességének több mint 85%-a volt az agrártársadalom 
kategóriájába sorolható. A népességnek azonban több mint fele 100 év múlva, e társadalmi formáció 
alkonyán is a mezőgazdaságból élt. Aki tehát nálunk a kapitalista korszak agrártörténeti kérdéseit kutatja, 
az ország gazdasági-társadalmi történetének a nagyobbik felével ismerkedhet meg. Ez a körülmény 
egymagában véve is indokolja a korszak agrárviszonyainak a fokozottabb mértékű tanulmányozását. 
Mindez nélkülözhetetlen része a helytörténeti kutatásnak is. 

1. A levéltári források 
A kutatási gyakorlat szempontjából két nagyobb csoportra oszthatók: országos és helyi jellegű forrásokra. 
Ez a felosztás távolról sem azt akarná jelenteni, mintha az országos jellegű intézmények iratanyagában 
nem lelhetnénk bőségesen helyi jellegű, és fordítva: a helyi (főként megyei) fórumokon keletkezett akták 
között nem akadnánk országos vonatkozású akatokra. 

A magyarországi kapitalizmus történetének kezdeti szakaszában az országos jellegű agrártörténeti 
fonások „kitemelője" a polgári forradalmak leverését követő idegen abszolutizmus különböző kormány-
szervei voltak. Az önkényuralom legelejéről a polgári igazgatás központi feladatait ellátó Geringer 
és kormányzósági hivatalának különféle ügyosztályai hagytak ránk agrárjellegű forrásokat. Közülük is 
leggazdagabb az ún. úrbéri ügyosztály iratanyaga volt. Majd a Geringert felváltó különféle kormányszer-
vek, végül a visszaállított helytartótanács ügyosztályainak forrásaiból meríthet az abszolutizmus viszonyait 
kutató helytörténész. A megyékben a megyefőnöki (1860-ig), azt követően a főispáni helytartói 
(1865-ig), majd a főispáni és alispáni iratok, továbbá az úrbéri törvényszékek iratai a kor fő forrásai. 

A kiegyezés után a különféle ügyosztályok funkcióit a minisztériumok vették át. Témánk 
szempontjából első helyen kell megemlítenünk a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium, 
majd a belőle 1889-ben kivált és önállósult Földművelésügyi Minisztérium iratanyagát. Jó tudnunk 
azonban azt is, hogy a minisztérium irattára az első világháború előtt a szokásosnál is nagyobb fokú 
selejtezésen esett át, így az 1912-ig terjedő korszak anyaga igen-igen hézagos. Jelentős forrásokat 
találhatunk továbbá az Igazságügyminisztérium és a központi bíróságok el nem pusztult anyagában és 
elsősorban a különféle törvények és rendeletek előkészítésével, illetőleg a peres ügyekkel kapcsolatos 
kötegek között. A különféle szervezkedésekről és agrármozgalmakról, de sajátos módon, a két háború 
közötti időben még a tanyák speciális kérdéseiről is gazdag anyagot tartalmaz a Belügyminisztérium 
irattára. Fontos, s az agrártörténeti kutatásban eddig kevéssé hasznosított a Pénzügyminisztérium 
iratanyaga, hiszen pénzügyi vonatkozása az állam által kezdeményezett gazdaságpolitikai lépéseknek is 
volt. De akadhatnak szép számmal (törvény-előkészítő és egyéb ügyek kapcsán) adatokra az országgyűlési 
iratok között is. 

Az országos kiterjedésű levéltári iratfajták között kell végül megemlíteni a különféle, elsősorban 
társadalmi jellegű egyesületek és testületek, aztán a más-más céllal létrehozott (kereskedelmi, kutatási, 
tudományos stb.) intézmények ránk maradt aktáit. 

Fontosabbnak látszik azonban a helyi vonatkozású források csoportjával foglalkoznunk. A piramis; 
vonulatát lefelé követve, agiármúltunk megismerése szempontjából közülük is első helyen említendők az 
ún. alispáni iratok. A magyar közjog sajátos fejlődése folytán a központi államhatalmat a főispán, a helyi 
önkormányzati jogokkal is rendelkező megyét pedig az alispán képviselte. Az alispánnak és hivatalának így 
sokat kellett tudnia közigazgatási egységéről, jól kellett ismernie megyéjét. Aktákat azonban nemcsak a 
hivatal, de a mellette működő különböző természetű, egy-egy szakterületre specializált bizottságok is 
„termeltek". 
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Külön is meg kell említenem az alispánok rendes évi jelentéseit, amelyekben a megye elmúlt évi éle-
tét, az eredményeket és gondokat foglalták össze. A jelentések részletesen foglalkoztak a megye közgaz-
dasági viszonyaival, közöttük rendszerint külön fejezet taglalta a mezőgazdasági termelés helyzetét, s a 
vele kapcsolatos időjárási és munkaerőviszonyokat. Helyet kaptak bennük egyes társadalmi vonatkozású 
kérdések is, így pl. ha és ahol voltak, az agrármozgalmak, a kivándorlás, s az egykézés kérdései is. 

Az államapparátus által „termelt" források közé sorolandók a főszolgabíró és hivatala által ránk 
hagyott iratok. A főszolgabírói hivatal egyrészt a megye, illetve a központi hatalom akaratát közvetítette. 
Jelentései és beszámolói sok segítséget nyújthatnak egy-egy járás agrárviszonyainak a megismerésében. 
Kutatásuk azonban időigényesebb, mint pl. az alispáni iratoké, de a mindennapi élet sokszínűségét 
jobban megismerhetjük belőlük. 

Találhatók azonban egy-egy megyét, vagy kisebb-nagyobb tájegységet átfogó források egyéb, nem 
állami vagy nem tisztán állami jellegű testületek, intézmények iratanyagában is. A gazdasági egyesület, az 
OMGE pl. kimondottan ezekből a megyei jellegű szervezetekből épült fel. De voltak másmilyen megyei 
szervezetek is, mint pl. a különféle (vasi, hevesi, csongrádi, szabolcsi stb.) állattenyésztési egyesületek, 
amelyek nemcsak a szakág korszerű ismereteit és tudnivalóit terjesztették, de jelentős mértékben 
foglalkoztak állatbeszerzési és -közvetítési teendőkkel is. A hitelszervezetek és szövetkezetek (pl. 
tejszövetkezetek) megyei anyaga ugyancsak forrásul szolgálhat. 

Szólnunk kell végül két olyan fontos, kimondottan mezőgazdasági természetű forráscsoportról, 
amelynek gazdag anyagát mind ez ideig szinte nem is hasznosította a történetírás. A két háború közötti 
időben szervezték és létesítették az ún. mezőgazdasági kamarákat. Feladatuk többrétű volt: egyszerre 
kellett (vagy kellett volna) ellátniok egyfajta érdekvédelmi és szakigazgatási feladatot, másfelől 
tudományos igényű felméréseket kellett végezniök,ugyanakkor a mindennapos gyakorlatban bizonyos faj-
ta javaslattevő szerepkör is hárult rájuk. A mezőgazdasági kamarák országos központja Budapesten volt, 
vidéki szervezeteit pedig nem közigazgatási, hanem nagyobb tájegységi keretek közt hívták életre. Itt 
említem meg, hogy iratanyaguk mellett értékes forrásai agrármúltunknak a kamarák különböző típusú 
kiadványai, közöttük is az éves beszámolók és jelentések. 

A mezőgazdasági szakigazgatás javítása érdekében szervezték meg, ugyancsak az első világháború előtt 
és után, az ún. gazdasági felügyelőségeket. Különálló szervezet volt, de az állami közigazgatáshoz 
igazodva, azzal párhuzamosan szerveződött. Általában két-két járást fogott át egy-egy felügyelőség, élén a 
gazdasági felügyelő állt. A járási szerveket fogta át azután a megyei gazdasági főfelügyelőség, élén a 
főfelügyelővel. Fő feladatuk a korszerű termelés elősegítése, az agrártermelés és agrárviszonyok állandó 
szemmel tartása. Dologidőben hetente vagy kéthetente rendszeres jelentéseket kellett készíteniök a 
mezőgazdasági munkálatok állásáról, a terméskilátásokról, illetőleg a terméseredményekről. E jelentések, 
ha azokat a szakképesített felügyelők lelkiismeretesen készítették el, igen hasznos útbaigazítást adhatnak a 
gazdálkodás jellegéről, formáiról, a termelési technológiák fejlettségéről, s a hozamok szintjéről. 

Az agrármúlt levéltári forrásainak sorában végül a szűkebben vett helytörténtei iratok csoportjáról kell 
beszélni. Fajtáit részben jellege, részben keletkezési ideje alapján, négy főbb kategóriába lehet sorolni: 
1. a jobbágyfelszabadítás végrehajtása során keletkezett ún. úrbéres peres iratok; 2. az adóalap rendezése 
céljából végrehajtott ún. kataszteri felmérések során létrejött iratok, 3. s a tulajdonképpeni városi és közsé-
gi önkormányzati és igazgatási iratok. Negyedikként az eléggé nagy hiányokkal is csak kivételesen megma-
radt uradalmi levéltárakat, továbbá az idevágó parasztkrónikákat, gazdálkodási feljegyzéseket említhetjük. 
Ez utóbbiak száma igen kevés. E csoport forrásértéke kiemelkedő. 

Nem volt az országnak egyetlen faluja, települése sem, amelyet a jobbágyfelszabadítás után további 
rendezésre váró kérdések így vagy úgy ne érintettek volna. A bírósági pereskedések zöme az 1870-es 
évekre véget ért ugyan, közülük nem egy azonban a század végéig is elhúzódott. Ezek a hosszú és 
bonyolult perek olyan hataimas irattömeget hagytak az utókorra, amelyek a tőkés korszak kezdetének 
legfontosabb agrártörténeti forrásai. Egy részük ugyan időközben elkallódott vagy elpusztult, a ránk 
maradt források tanulmányozása nélkül azonban hozzá sem kezdhetünk a tőkés korszak vizsgálatához. Az 
egykor falvanként külön-külön bonyolított perek aktáit ma is településenként külön-külön csomózva 
őrzik a megyei levéltárak. 

Tulajdonképpen a polgári földmagántulajdon-rendszer győzelméhez kapcsolódtak a kataszteri felméré-
sek. A jobbágyfelszabadítással egyidőben automatikusan megszűnt mindenfajta nemesi kiváltság, így a 
nemesség, s a nemesi földek adómentessége is. Új alapokra kellett fektetni a földek állami adóját, s a 
földadó új rendszerének kidolgozását szolgálták a kataszteri felmérések.1 Elképzelhető, hogy a sokrétű és 
igen alapos földfelmérési munkálatok iratanyaga milyen jelentős és értékes forrásbázisa lehet a kor számos 
agrártörténeti kérdésének. E forrásokból, ahol nem kallódtak vagy pusztultak el, pontos képet kaphatunk 
a földek művelésági megoszlásáról, a kiigazítások révén pedig arról a fejlődésről, amely a művelési ágak 
között zajló módosulásokból előállt, de az adatokból gondos elemzéssel fény deríthető arra is, hogy 

1 A kataszteri felmérések anyagának helytörténeti hasznosításáról lásd N. Ipoly Márta írását a 
Honismeret 1981. 1. számában (Szerk.). 
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miként változott a mezőgazdaság termelékenysége, a termelés struktúrája, megtudható belőlük, hogy 
miként alakult a településben a birtokmegoszlás, s ennek révén, ha a település agrárjellegű volt, a 
társadalmi tagozódás. E forráscsoport segítségével tehát alapvető gazdasági és társadalmi folyamatok 
rajzolhatok fel. 

Végül a városi és községi iratokkal kell röviden foglalkoznunk. A kiegyezés után alkotott törvénnyel 
teremtették meg azt a szervezeti és közigazgatási keretet, amely működése során létrehozta ezt a fajta 
iratcsoportot. Az időközi selejtezések s a gondatlan kezelés erősen megtizedelték e forráscsoportot, a múlt 
századi, s a két háború közti iratok azonban, ha sértetlenül is maradtak volna ránk, akkor sem igen 
nyújthatnának eligazítást a falvak számos fontos történeti kérdésében. Mind a képviselőtestületi ülések, 
mind a falu vezetői nemegyszer csak olyan jelentéktelen, a falu apró-cseprő, ügyes-bajos dolgaival 
foglalkozhattak, amelyek témánk szempontjából alig-alig viszik előbbre a kutatást. Ugyanakkor a 
haszonállat-összeírások, adobolási könyvek, a község saját gazdálkodásának iratai, a munkásnyilvántartá-
sok stb. igen jól használhatóak. Közeledve azonban a második világháborúhoz, különösen pedig a háború 
évei alatt kibontakozó „totális" vagy haditermelés egyre érzékenyebben érintette a mezőgazdaságot, 
ennek révén lényegesen kibővültek és többrétűbbé váltak a falusi közigazgatás tennivalói is. A szaporodó 
számú adónemek, majd a háború alatt bevezetett beszolgáltatási rendszer mind pontosabb, a termelő 
egyedekig hatoló gazdasági ismereteket követelt a közigazgatástól. Növekedett tehát a ránk maradt 
igazgatási akták tömege, de növekedett azoknak a forrásértéke is: belőlük a korabeli falu életének 
gazdasági-termelési és társadalmi kérdései egyre árnyaltabban bonthatók ki. 

Ma már, a megfelelő történelmi távlatokból ítélve, egyre inkább látszik: a magyar agrármúlt egyik 
legjelentősebb történelmi fordulója az 1945-ös földosztás volt. Mind a földosztás lebonyolításáról, mind a 
háborús összeomlásból lassan vagy forradalmi módon talpra álló falu életéről, a demokratikus pártok 
megalakulásáról és tevékenységéről, a termeléssel kapcsolatos feladatok megoldásáról őriznek anyagot a 
mezővárosi és a községi iratok. Idetartoznak a falukban, mezővárosokban működő különböző népi 
bizottságok megmaradt iratai is. (Nemzeti bizottságok, földigénylő bizottságok, termelési bizottságok.) 
Ezért az 1945 utáni évek faluja, a falu élete e források felhasználása nélkül bajosan tárható fel. Belőlük, 
minként a korábbi évek forrásaiból, nemcsak az agrártelepülések gazdasági és társadalmi viszonyairól 
nyerhetünk képet, de a parasztok politikai magatartásáról is, arról, ahogy a különböző pártok versengő 
tevékenysége során tudatuk mezőjében lassan kitágult a világ, egyszóval: a politika által megmozdított, a 
politizáló parasztról is. 

2. A korabeli agrárszakirodalom 
A levéltári források után arról a fajta szakirodalomról kell beszélnünk, amelyet a korabeli 

agrárszakirodalomnak nevezhetnénk. E művek (könyvek, tanulmányok) szerzői közül elsősorban azokra a 
kiváló szakemberekre és tudósokra kell figyelnünk, akik tudományágukat vagy tudományos szakterületü-
ket a kor színvonalán ismerték és művelték. E szakirodalomból a legfontosabb összefoglaló munkákat, 
amelyeket a maguk korában szinte kézikönyvként forgatták nemcsak a tudósjelöltek, de az igényesebb 
gazdálkodók is, feltétlenül kívánatos megismernünk. Elsősorban a termeléstörténeti kérdések vizsgálata 
kíván ilyen ismereteket, hiszen pl. a különböző termelési ágak között levő összefüggések, ezeknek 
kölcsönhatásai csak a korabeli agrártudomány alapfogalamainak a segítségével bonthatók ki. 

Távolról sem a teljesség igényével, csupán „ízelítőként" szeretnék néhány szerzőre és munkáikra utalni. 
A növénytermesztésről pl. olyan kitűnő összegező munka áll a kutatók és érdeklődők rendelkezésére, 
mint Cserháti Sándor századfordulón megjelent háromkötetes könyve. A mű szerzője korának 
Európa-szerte elismert agrártudósa volt. Könyve az agrárszakember szemével tisztáz olyan fontos, ma már 
agrártönténeti kérdéseket, mint amilyen pl. a korban elterjedő többszöri szántás jelentősége volt, a 
határhasználat régi és új rendjének, az ugarfordulós és a modern vetésforgó-rendszerek alkalmazásának 
hatását a növénytermesztésre stb. Nagy haszonnal forgatható a magyaróvári akadémia másik kiemelkedő 
tanárának, Hensch Árpádnak az üzemtanról szóló kétkötetes könyve. A termelési költségek, a 
befektetések és üzemi jövedelmezőség, a munka- és üzemszervezet kérdéseiben éppúgy eligazít bennünket, 
mint a korabeli technika alkalmazásának és hatásfokának távolról sem elhanyagolható problémakörében. 

Kitűnő segítőtársai vannak az agrármúlt kutatójának a mezőgazdaság másik nagy ágában, az 
állattenyésztéssel kapcsolatban is. Nemcsak biológiai, de tenyésztéstörténeti szempontból is fontos 
tudnivalókat közvetítenek Tormay Béla írásai az állattenyésztésről, a témakörön belül Cselkó István 
könyve a szarvasmarha-tenyésztésről, Rodiczky Jenőé a juhtenyésztésről, vagy Kovács Béla könyve és 
tanulmányai a sertéstenyésztésről. Hasonlóan hasznos kézikönyvek a szakágban a közelmúltban elhunyt 
kiváló agrártudósunk, Schandl József művei a juh-, szarvasmarha- és lótenyésztésről. 

A tudományos vagy tudománynépszerűsítő igénnyel írt munkák mellett igen fontos forrásai a kornak a 
különböző országos jellegű kiadványok. Többnyire ezeket is szakemberek állították össze, de nem 
tudományos célzattal. A legfontosabbak közöttük azok a rendszeres évi jelentések, amelyeket a 
Földművelésügyi Minisztérium adott ki egy-egy éves tevékenységéről, mintegy összefoglalva bennük az 
agrártermelés elmúlt évi eredményeit és fogyatékosságait is. A századforduló tájától ugyancsak 
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rendszeresen, évente jelent meg az FM-nek a mezőgazdasági munkaerőviszonyokkal és munkabérekkel 
foglalkozó kiadványa. Az agrárproletárok nyomasztó életkörülményeit, s a munkaerő-gazdálkodás 
kérdéseit e kiadványok felhasználása nélkül aligha lehetne ma már megismerni. 

A földművelésügyi kormányzat kiadványai mellett külön kell szólnunk az országos gazdasági egyesület, 
az OMGE publikációiról Szemléletükben ugyan az FM-nél is fokozottabban az uralkodó nagybirtokos 
osztály érdekeit tükrözik ezek a kiadványok, tényszerű adataik azonban megbizhatóaknak tűnnek, éppen 
ezért hasznosíthatók. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a korabeli szakirodalom áttekintésénél sem a helyi, főként megyei 
jellegű kiadványok igen értékes forráscsoportját. Témánk szempontjából elsősorban azok a kiadványok 
jöhetnek számításba, amelyek - kisebb-nagyobb terjedelemben - egy-egy megye gazdasági viszonyairól 
adnak számot. Céljuk persze nem annyira a gondok és bajok feltárása, sokkal inkább az elért eredmények 
- éppen ezért helyenként szépítgető - bemutatása volt, ennélfogva egyes megállapításaikat erős kritikával 
kell a történelem mérlegére tennünk. 

3. A sajtó és a törvények 

A kiegyezés után szinte gomba módra szaporodtak s jelentek meg a különféle lapok, bár közülük 
egy és nem is egy-egy alkalommal, tiszavirág-életűnek bizonyult. Helyi, táji, megyei és országos napi- és 
hetilapoknak valóságos tömegében kutathat az agrármúlt búvárlója is. 

Ismeretes, hogy a sajtó - a modern kor krónikája - fő célja a napi, gyakran tovatűnő események, 
jelenségek rögzítése. Fokozottan érvényes ez a szenzációt különösen kedvelő polgári sajtóra. Szinte 
valamennyi napilap magött jól kivehető osztályérdekek, politikai tömörülések, áramlatok és 
pártérdekek húzódtak meg. Nagy teret szenteltek a „közéleti" pletykának, mégis találhatók bennük a 
mezőgazdaságot érintő híradások, s igen gyakran helyet kaptak hasábjaikon a különféle mélységű és 
nagyságú tudósítások is. Főként az ún. „levelezők" híradásai becsesek, akik egy-egy falu vagy tájegység 
aktuális agrárügyeiről tájékoztatják a lap olvasóit (volt-e eső, mekkora aszály pusztít, milyenek a 
terméskilátások, van-e elegendő takarmány, milyen mértékű a kivándorlás, mit pusztított el a tűzvész vagy 
a marhavész stb). 

A napilapokénál lényegesen megbízhatóbb és többrétű az agrárjellegű szak- és ismeretterjesztő 
folyóiratok anyaga. Épp a kapitalizmus korával, mint minden más ágazatban s tudományban, létrejött a 
mezőgazdasági szaksajtó is. Az általános és országos szakfolyóiratok között tartjuk számon a Falusi 
Gazda, a Gazdasági Lapok, a Mezőgazdasági Szemle és a Köztelek c. folyóiratokat. Nem a színvonal volt 
közös és azonos bennük, csupán csak a tárgyuk. A szakfolyóiratok másik csoportjába az egyes 
szakágazatok ügyeivel foglalkozó lapokit sorolhatjuk. Már a múlt század vége óta, mint minden 
tudományág, a mezőgazdaság valamennyi főbb ágazata is rendelkezett egy-egy folyóirattal. Ezek a 
szaklapok a legváltozatosabb periódusokban jelentek meg: havonta, kéthavonta, negyedévenként vagy 
csak évente kétszer. A legjelentősebbek s egyben legrégibbek a Borászati Lapok, a Takarmánytermelés, a 
Gyümölcstermelés, a Növénytermesztés c. szaklapok. 

A törvények és rendeletek folyton szaporodó sorában több is található, amely kimondottan az 
agrárkérdések rendezését és megoldását volt, vagy lett volna hivatva szolgálni. Fontos forrása az 
agrármúltnak a törvények keletkezésével kapcsolatos parlamenti viták anyaga, amelyet, mint közismert, a 
Képviselőházi Naplókban találhatunk meg. Nem hagyható végül említetlenül az sem, hogy nálunk a 
megyék tekintélyes önkormányzattal rendelkezve, saját viszonyaikra nézve ők maguk is hoztak, 
alkothattak a törvényekkel párhuzamosan ún. szabályrendeleteket. 

4. A statisztika 
Fontos szerepet kell tulajdonítanunk a történelmi összeírásoknak. A szóban forgó korszakból, az 

agrártörténet-írás nagy nyereségére, két igen alapos mezőgazdasági, ún. üzemstatisztikai felmérés is áll a 
kutatók rendelkezésére. Az első felmérést 1895-ben, a másodikat 1935-ben hajtották végre, mindkettő 
anyagát több kötetben közzé is tették. A publikációk nemcsak országos adatokat összesítenek és 
elemeznek, de számos fontos adatsor a falvak helyzetét is tükrözi. A statisztikai táblázatokból a 
birtokviszonyokkal összefüggő kérdések ugyanúgy kibogozhatok, mint a technikai felszereltséggel s a 
termeléssel kapcsolatosak. A két felmérés alapján a fejló'dés íve is igen szépen követhető. Kimondottan 
mezőgazdasági célzatú felmérés ezeken kívül az 1911. évi nagy állatösszeírás volt, amelyből ugyancsak 
községi, megyei és országos összesítéseket publikáltak. Nemcsak az egyes állatfajok darabszámát írták 
össze a felmérők, hanem a fajtamegoszlást, s az ivar és kor szerinti összetételt is. 

A számok gazdag világából kétféle összeírás anyagát szeretném még kiemelni. Egyik a Statisztikai 
Közlemények c. sorozat (periodika) 66. köteteként látott napvilágot, s benne országos összesítésekben a 
megyei bontásokban igen fontos adatsorok és számoszlopok adnak hírt a magyar mezőgazdaság 1902-től 
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1915-ig terjedő szakaszának főbb eredményeiről. Anyagát agrártörténet-írásunk ez ideig alig hasznosította. 
Fontos forrásnak kell tekintenünk végül az 1857-es és az 1869-től tízévenként megismételt népszámlálá-
sok anyagát. Belőlük némi korrekciók alapján igen jól követhető a lakosság foglalkozás szerinti 
megoszlása, ezen belül is az agrárnépesség alakulisa és társadalmi tagozódása. 

Épp a statisztikai felmérések kapcsán kell szólni azokról a statisztikai jellegű s vele összefüggő leíró, 
vagy éppen elemző munkákról, amelyeknek szerzői között olyan kiválóságokat emlegethetünk, mint 
amilyen korszakunk kezdetén Fényes Elek, Galgóczy Károly, Palugyay Imre voltak, a később működők és 
alkotók sorából pedig Korizmics László, Keleti Károly, Thirring Gusztáv és Konkoly-Thege Gyula, 
Matolcsy Mátyás, Kerék Mihály és Kiss Albert nevét kell feltétlenül szóba hoznunk. r i i • 

Krízbai (Barcatág) vitelet 


