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A Somogy megyei Levéltár évkönyvsoro-
zata egyik legrangosabb levéltári kiad-
ványunk. A közelmúltban megjelent 14. kötet 
is azt b i z o n y í t j a , hogy a k o r á b b i 
hagyományokat erősí tve ismét szép ered-
ményeket értek el a megye történetének 
kutatói. A tanulmányok szerzői helyi és 
fővárosi szakemberek, akik a kötetben 
hosszabb távú kutatásaik Somogyra vo-
natkozó egy-egy részletét foglalják össze, 
találkozunk azonban országos témájú törté-
neti tanulmányokkal is. 

A kötet első részében Borsa Iván, a 
Magyar Országos Levéltár ny. főigazgató-
helyettese a Somogy megyei Levéltár kö-
zépkori okleveleinek magyar nyelvű re-
gesztáját adja közre. A Mohács előtti megyei 
iratokból mindössze az 1498-ból származó 
címeres levél maradt fenn, a többi oklevelet 
a családi levéltárak őrizték meg. Szintén 
a megyére vonatkozó középkori oklevelekkel 
foglalkozik Komjáthy Miklós tanulmánya. 
A szerző az évkönyvsorozat megindulása óta 
folyamatosan teszi közzé a Somogyi konvent 
török hódítás előtt keletkezett iratait , 
amelyeket az Országos Levéltár őriz. Jelen 
kötetben az 1507—1508 közti okleveleket 
olvashatjuk. Mivel a megye történetéről 
kevés középkori forrás maradt fenn, ezek 
összegyűjtése rendkívül fontos. 

Dobai András, a Somogy megyei Levéltár 
munkatársa ismerteti a kötetben az 1782— 
1785 között végrehajtott katonai felmérést, és 
bemutat ja a keletkezett iratokat. A munkát 
végrehaj tó császári tisztek azonos méret-
arányú térképeket és részletes országleirást 
készítettek, amelynek adatai a helységek 
egymástól való távolságát, a vizek, erdők, 
hegyek, utak és nagyobb épületek állapotát 
rögzítik. A megyére vonatkozó részletek is 
alapvető forrásai a 18. század végi helytörté-
netírásnak. 

Kanyar Józsei megyei levéltárigazgató 
tanulmányában a Somogy megye könyvtárá-
nak 1816—1950 közötti történetét dolgozta 
fel. E megyei könyvtár egyike volt a re-
formkor leggazdagabb gyű j t eménye inek , 
amely gazdasági-politikai munkákat (pl. Ba-
lásházy János, Nagyváthy János, Pethe 
Ferenc, Széchenyi István, Berzeviczy Gergely 
müvei t ) és s z é p i r o d a l m i a l k o t á s o k a t 
(pl. Ányos Pál, Berzsenyi Dániel, Heltai 

Gáspár, Kisfaludy Sándor, Virág Benedek 
írásait) egyaránt magában foglalt. 

Komjáthy Miklós, a Magyar Országos 
Levéltár munkatársa másik tanulmányában 
a 19. század második felébe kalauzol. 
A kiegyezés utáni dualista államszervezet 
sajátos képződményének, a közösügyi bi-
zottságnak (delegációnak) működéséről ír, 
amely megőrizte ugyan az alkotmányosság 
látszatát, de kevés gyakorlati hatása volt az 
ország életére. Erdösi Ferenc, az MTA Du-
nántúli Tudományos Intézetének munkatársa 
több tanulmányában foglalkozott a Dunántúl 
közlekedési hálózatának fejlődésével. A Le-
véltári Évkönyv előző köteteiben az útháló-
zatról olvashatunk, ebben a kötetben pedig 
a megyei vasúthálózat kialakulásával kapcso-
latos dolgozatát adja közre. 

Andrássy Antal Somogy megyei levéltáros 
A kaposvári kommunisták pere 1933-ban 
című cikkében a gazdasági válság idején 
leleplezett baloldali mozgalom 12 résztvevő-
jének tevékenységét és életút ját kíséri végig. 
Tilkovszky Lóránt Bajcsy-Zsilinszky Endre 
eddig ismeretlen, 1941 február jában készült 
beszédét közli, amely — háborúellenes éle 
miatt — a maga korában nem kerülhetett 
nyilvánosságra. T. Mérey Klára a megye 
gyáriparával foglalkozik a második világhá-
ború idején és az azt követő időszakban. 
Beszámol a háborús konjunktúráról , a pusztu-
lásokról és az újjáépítés első éveiről. 

Szili Ferenc szintén ipartörténeti témát 
dolgoz fel. Hosszabb munkája részeként 
a kaposvári cukorgyár 1945—1948. közötti 
fejlődését, és az ezt megalapozó cukorrépa-
termelés fellendülését i r ja le. A kötet 
zárótanulmánya már napjaink történelme. 
Ebben Deákvarga Dénes és Szigetvári György 
statisztikai adatsorokat közöl Somogy megye 
1960—1980 közötti népességéről és telepü-
léshálózatáról, kiemelve az aprófalvak elsor-
vadásának problémáit. A kis települések 
lakosságának csökkenése Somogyban is égető 
probléma, amelynek okát a szerzők az ipar 
elszívó hatásában, a mezőgazdaság gépesíté-
sével támadt munkaerő-fölöslegben, valamint 
a falvak társadalmi átalakulásában látják, és 
szerintük e kérdést nem tudják megoldani 
a jelenlegi településfejlesztési koncepciók. 

Az Évkönyv függelékében a Somogy 
megyei Levéltár 1982. évi közművelődési 
munkájáról és a Levéltári napokról olvasha-
tunk beszámolót. A bemutatott kötet 
eredeti rendeltetésének megfelelően — szol-
gálja a helytörténeti kutatást, az iskolai ok-
tatást, azonban mély elemzéseivel, általános 
érvényű tanulmányaival nagy nyeresége az 
országos történetírásnak is. 

Dóka Klára 
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