
mind ez iráskám, mintsem bátorságosan az Nagyságod méltóságos tekinteti előtt megjelenthetném . . . ez 
kicsiny iráskámban nagy közönséges haszonra igyekezem, szívesen fájlalván a szegény magyar nemzet-
nek académiája nemlétéből kiszármazott s ez világon széljelterjedett barbarus nevét s honjában is rette-
netes kárát, kinek jelenthetem fá jda lmamat , a mutathatom erről való orvosságkereső supplicatiómat . . . " 

Tudósi meglátásaival azonban messze megelőzte korát . Terveit halomra döntö t ték , és az akadémia is 
csak puszta áb rándnak bizonyult. A XVII . századi Erdély nem is volt alkalmas az ily merész tervek 
megvalósítására. Ál landó kül-és belháborúk sújtották az osztrák és a török világhatalom közé szorult 
Erdélyi fejedelemséget. D e az elismerés, amit nem kapott meg a hatalmasságoktól, a hálás taní tványok 
lelkéből fogant, s ez a legnagyobb jutalom egy pedagógus számára. Hallgassuk meg mit ír róla Bethlen 
Miklós erdélyi kancellár: „Apáczai . . . a tudományt és könyvek olvasását úgy megszerettette vélem, 
hogy azt senki és semmi ki nem űzhet te az elmémből . . . Apáczait . . . az isten ebből az ostoba háládat-
lan magyar világból, mely ő reá méltatlan volt, kivetette . . . ha maradéka marad t volna, és módom 
lett volna benne, bizony megmutattam volna, hogy én Apáczait mint atyámat úgy tartottam, szeret-
tem, becsültem, s emlékezetét ma is becsülöm." 

Fiatalon, alig 35 évesen, tüdővészben halt meg a magyar tudományos nyelv megteremtője és a szá-
zad legnagyobb pedagógusa. „1660. január 9-én szomorú menet kanyarodott a kolozsvári házsongrádi 
temető hóborította fái közé — írja Kocziány László. Papok, deákok, polgárok sorakoztak fel egy ko-
porsó, és az azt kísérő halálra vált asszonyka mögé. A bámészok azt beszélték, hogy Apáczai G e r e Já-
nos uramat kísérik utolsó útjára, de azt már kevesen tudták , hogy a XVII . századi Erdély művelődésének 
legnagyobb apostolát temetik, aki még nem is olyan régen azt ígérte, hogy addig nem hal meg, míg ta-
nítványaival meg nem ismerteti magyar nyelven az összes tudományokat . . . " Kopjafás sírja elenyé-
szett. Magam is hiába kerestem egy nyári délután — nem találtam. De jelképesen odavésem Székely-
föld nagy fiának sírkövére emlékeztetőül Bartalis János nekrológját : 

Lobogott egy láng!. . . 
Ott kelt életre Apácán, 
az Olt menti kicsi faluban 
és felszökkent égmagasra. 
A 17-ik század, vérzivataros fegyvercsörgése 
volt a bölcsödaU, mely végigkísérte 
rövid élete folyamán 
34 évet élt. „ « . . . . » . 

Dr. Szenassy Zoltán 

Egy kiaknázatlan helytörténeti forrás: 
a II. József-féle országos kataszteri földmérés 

Célom a II. József-féle magyarországi országos kataszteri földmérés jelentőségének, forrásértékének 
megvilágítása a helytörténetírás különféle ágazatainak, s különösen a földrajzi nevek gyűjtésének szem-
pontjából. Ezt a kataszteri földmérést sokan még ma is összetévesztik Magyarország első katonai fel-
térképezésével, amelyet — tévesen — II. József-féle katonai felvétel (josefinische Aufnahme) néven is szo-
kás emlegetni. Ez utóbbit még Mária Terézia rendelte el 1764-ben, bár végrehaj tásában (1782 és 1785 
között) II . Józsefnek is jelentős szerep jutott. Ezeket a katonai célokat szolgáló — és sokáig katonai 
t i tokként is kezelt — térképeket [a hozzájuk tartozó „országleírások"-kal (Landesbeschreibung) együtt] 
a kartográfusok, geográfusok, településtörténészek s más, táj történettel foglalkozó ku ta tók , az 1930-as évek 
óta — mióta a mai Magyarországra vona tkozó lapjai hazánkban is hozzáférhetők — egyre szélesedő körben 
jól felhasználják.1 Kevesen tudnak azonban (néha még a más történeti korokkal foglalkozó szakemberek is) 
az említett kataszteri földmérésről, illetőleg többnyire csak annyit tudnak róla, hogy dokumentumai jórészt 
elpusztultak. 

Magyarországon — jól tudjuk — nemcsak a könyveknek, hanem a levéltári i ratoknak is megvan a 
maguk — gyakran szomorú — sorsa. Jól példázzák ezt a t émánkhoz tartozó iratok és térképek pusztulá-
sának és részben való megmaradásának viszontagságai, s különösen a hajdani népélet megismeréséhez 
páratlanul értékes forrásanyagot őrző — s témánk kutatástör ténetének szempontjából is igen jelentős — 
Kecskeméti Városi Levéltár irataioak balvégzete. Gondos vezetői ugyanis úgy kívánták menekíteni a le-
véltárat a második világháború viszontagságai elől, hogy a Duna—Tisza-közi homokvidék egy isten 
háta mögötti, biztos menedéknek hitt tanyájába szállították. Sajnos, végül is az egész környéken csak arra a 
tanyára esett bomba, s ott pusztult az egész levéltár. 

A kutatók már századunk elején felfigyelhettek volna a t émánkhoz tartozó, megmarad t levéltári iratok 
jelentőségére. Ugyanis egyik folyóiratunk szűkszavú kommentárra l már akkor 63 oldal terjedelmű táblá-
zatos kimutatást közölt a földmérés lappangó iratanyagaból.2 Hogy ez nem tör tént meg, talán éppen a 
folyóirat szerkesztőségének ígéretével magyarázható: „Az itt először nyilvánosságra hozott anyag részle-
tes feldolgozását lehetőleg még ez évben reméljük közzétenni ." 
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így aztán csaknem három évtizedig kellett várni, míg az 1930-as évek elején napvilágot látott Fördös 
Lászlónak alapvető fontosságú jeles tanulmánya, mely a kecskeméti városi levéltárban akkor még megta-
lálható iratanyagra támaszkodva ismertette e nagyjelentőségű felmérés munkálatait, s már akkor rámuta-
tott többoldalú forrásértékére, ö a szerzője az első elemző publikált feldolgozásnak is.3 

Fördős László nemcsak a kecskeméti dokumentumok feldolgozásával vitte előre a kutatást, hanem az-
zal is, hogy körkérdést intézett valamennyi levéltárhoz a kataszteri felmérés megmaradt dokumentumai-
nak számbavétele Céljából., Erre ugyan túlnyomórészt negatív válaszokat kapott, a példája által inspirált 
kutatók azonban fokozatosan másutt is rábukkantak az országos felmérés dokumentumaira,4 újabb és 
újabb részleteket hozva nyilvánosságra a nagyszabású akció szervezéséről és lebonyolításáról — igazolva 
eközben a kecskeméti iratanyagot feldolgozó s ezzel az utókor számára megmentő Fördős értékelését, 
amely szerint határainkon belül s azon kívül fennmaradt térképekből, s még inkább a korábban mások 
által át nem vizsgált „telekkimérési" iratokból a korszak gazdaság- és társadalomtörténeténoki megisme-
réséhez igen becses tények és tanulságok elemezhetők ki. 

Fördős László példáját, még az 1930-as évtizedben, a kartográfus Irmédi-Molnár László követte, aki a 
legteljesebben fennmaradt Zala vármegyei anyagról közölt a Földrajzi Közlemények hasábjain térképek-
kel is illusztrált ismertetést.5 Ezután ismét majd másfél évtizedes csend következett. Az 1950-es évek kö-
zepétől aztán történeti-statisztikusok és gazdaságtörténészek kezdtek behatóbban foglalkozni ennek a 
kataszteri felmérésnek más levéltárakban is fennmaradt töredékeivel, amelynek eredményei azonban 
tanulmányokban csak az 1960-as évek láttak napvilágot.6 

A történeti-statisztikus Dávid Zoltán speciális irányban szélesítette ki a téma elemző feldolgozását. Az 
1960. évi Történeti Statisztikai Évkönyvben, és később publikált tanulmányaiban az ország több vidéké-
ről hiteles adatokat szolgáltatott a korszak mezőgazdaságának és főbb terményei (búza, rozs, árpa stb.) 
termésátlagainak megismeréséhez.7 Ugyancsak konkrét levéltári iratanyag alapján ismertette Dávid 
Zoltán 1970-ben a Veszprém városi és vármegyei kataszteri felmérés munkálatait, amelyből érzékletes 
képet kapunk az ország más megyéiben folyó munkálatokról is.8 

Dávid Zoltánnal párhuzamosan, de tőle függetlenül, elemezte Sándor Pál is a kataszteri földmérés ira-
tait, s ezekre támaszkodva pontos és hiteles adatokat tudott szolgáltatni a XVIII. századi jobbágybirto-
kok kiterjedéséről. Kutatásainak eredményeit 1961-ben megjelent munkájában összegezte.9 Témánk szak-
irodalmában példát találunk már egyetlen helység kataszteri felmérési munkálatainak bizonyos szempon-
tú történeti feldolgozására. Ez is Sándor Pál munkája. A Dávid Zoltánéval egy kötetben publikált tanul-
mánya Rezi község földbirtok-statisztikáját dolgozta fel az 1789 és 1853 közötti kataszteri felvételek 
alapján. Később Dávid Zoltán is végzett hasonló vizsgálatokat.10 

Már az eddigiekből is kitűnik, milyen rendkívüli jelentőségű forrásanyag pusztult el nagyobb részében 
annak idején. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy a megmaradt töredékeket is érdemes lenne jobban 
feltárni és többoldalúan feldolgozni.11 

Átlátjuk ezt, ha tudjuk, hogy az egész nagyszabású „földmérőhadjárat" gondosan kidolgozott „hadi-
terv", módszer szerint ment végbe az egész ország területén. Többlépcsős, jól működő szervezet irányí-
totta, melynek jól felkészített „vezérkara" (a kancellár ellenőrzése alatt működő csoport) volt Bécsben, 
továbbá fő- és alkomissziói működtek a II. József által létrehozott, több megyét összefogó tíz kerület-
ben (Felsőcommissiók) és az összes megyékben (Alsócommissiók), amelyek a városokban és községekben 
működő felmérő csoportokat (ezekről még külön is szólunk) nemcsak felkészítették, hanem irányították 
és ellenőrizték is. Az uralkodó a nagyobb vagy egyenetlen domborzatú területrészek felmérésére olyan 
katonai szakmérnök-gárdát rendelt ide a birodalmi tartományokból, amelynek tagjai már az első kato-
nai felmérés során alapos gyakorlatot szerezhettek, s együttműködtek az akkor már minden megyében 
rendelkezésre álló földmérőkkel, „híres matematikusokkal". (A katona-térképészek között magyarok is 
voltak.) 

A 200 évvel ez előtt, 1786. böjtelő havának 10. napján (február 10-én), három nyelven kiadott ural-
kodói rendelet terjedelmes végrehajtási utasítást, útmutatót, ún. Instrukciót is tartalmazott, s valóságos 
tanfolyamokat rendelt el (s valósított meg) az irányítók és az általuk irányítottak számára. Útmutatást 

1Borbély A.ndor és Nagy lúlia: Magvarország I. katonai felvétele II. lózsef korában. Bp., 1932. 
1Horváth Sándor: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1901. 62. old. 
3Fördös László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. A Szegedi Alföldkuta tó Bizottság könyvtára. I II . 
szakosztály közleményei 11. sz. Szeged, 1931. 
'Főglein Antal: A „Conseriptio Josephina" sorsa. Levéltári Közlemények, 1931. 112. old. 
5Irmédi-Molnár László: Az 1786. évi kataszteri felmérés Zalavármegyében. Földrajzi Közlemények, 1939. 330. old. 
''Dávid Zoltán: Magyarország első kataszteri felmérése (1786—1789). Történeti Statisztikai Évkönyv. Bp., 1960. 33. old. 
''Dávid Zoltán: Adatok a mezőgazdasági termelés nagyságáról 1786—1789. Történeti Statisztikai Évkönyv 1965—1966. 
Bp., 1968. 99. old. 
8Dávid Zoltán: Az első kataszteri felmérés végrehajtása Veszprém vármegyében. A Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei 1970. 9. sz. 71. old. 
''Sándor Pál: A jobbágybirtok történeti-statisztikai vizsgálatához 1786—1853. Bp., 1961. 
x0Sándor Pál: Rezi község földbirtokstat iszt ikája a kataszteri felvételek tükrében. Történet i Statisztikai Évkönyv. Bp., I960. 
59. old. — U. ó.: Kecskemét települései és gazdaságföldrajzi képe a XVII I . század végén. Kecskemét, 1934. — Dávid 
Zoltán: Adatok Jászkisér mezőgazdasági viszonyairól az első kataszteri felmérés alapján. Szolnok Megyei Múzeumi Év-
könyv, 1978. 
" A szakirodalom alapos át tanulmányozásából kitűnik, hogy vannak nyomok, adatok, melyeknek a kérdéssel foglalkozó 
kutatók még nem jártak utána. 
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adott a földmérés módozatai ra nézve a különféle terepeken, megszabta a földmérő eszközök méreteit, s 
kitért még a földmérő láncokat és a kitűző léceket hordozó segédmunkások napidíjaira is. Az útmutató-
hoz mellékelve voltak a felmérés során használandó rovatos iratfélék mintái is. 

A fe lmérő csoportok serény munkáját szemléletesen mutatja be az a jól tá jékozot tnak látszó tréfás 
gúnyirat, amely Bécsben, még II. József életében nyomdába került , s a császár halála u tán nemsokára meg 
is jelent.12 „A szegény adó-f izető népnek terhes költségével előszerzett írás-tudó If iak, s oskolákra reá-
únt Gyerkőtzék fordí t ta t tak ezen munkára , kik nem szokván a napon való munkás járáshoz, s gyenge 
artzollattyokat kéméiván a verő fénytől, sok helyeken árnyékban rejtéztetnek, hol ott el nyomottatván az 
álomtól, jó aluvó verseket rántot tak , a Parasztok azonban a Lántzokkal , és Póznákkal keresztül kasul 
fu tároz tak a határon, s az u tán rovásról hordogat ták a fel-serkent, és fél álomeszű Föld-mérő Tudóskának 
Lajstromába szélét, hosszát a bé-nyargalt f ö l d e k n e k : és így gyakran a rosszul végzett mérést , még rosz-
szabbul jegyzette-fel a D e á k U r a m ! " 

Újszerű vonása volt a kataszteri munkála toknak, hogy pontosan felmérette nemcsak a jobbágyi, hanem 
a nemesi tulajdonban levő földbir tokokat is. Ez volt ugyanis az egész akció egyik fő feladata. A másik 
feladat pedig a különféle művelési ágazatokba ta r tozó termőterületek (szántók, rétek, legelők, erdők, sző-
lők) át lagjövedelmének megállapítása volt. Ez a tulajdonosok bevallása alapján, a felmérés helyszínén tör-
tént meg, a községek bírá inak, esküdtjeinek, a felmérést irányító mérnököknek és a csoport mezőgazda-
sági kérdésekben járatos szakemberének színe előtt . A jövedelembevallás adatait az előre elkészített ro-
vatos lapokra kellett fel terjeszteni a felmérést irányító és ütemes elvégzését ellenőrző megyei albizottsá-
gok vezetőiének. 

Hogy képet kapjunk a fe lmérő csoportok összetételéről, közreadom itt a Veszprém város felmérését 
végző munkacsoport tagjainak névjegyzékét.13 A községekben is hasonló felmérő csoportokat szerveztek, 
á l ta lában 6 jobbágy közreműködésével . A kiadott központi instrukció szerint a szegényebb jobbágyoknak 
is képviselve kellett lenniük a csoportban. Ezeke t is felkészítették a munkára , s esküt kellett tenniük, 
hogy munkájukat híven, részrehajlás nélkül végzik. A tényleges mérésben mindig csak há rman működtek 
közre, s csak olyankor hívtak be közülük váltást, ha valamelyikük érdekelt vagy elfogult lehetett a mé-
résnél. 

A fe lmérő munkák átgondol tságának és szervezettségének illusztrálására bemutatom a Veszprém város 
területének ún. „szakaszbeosztását" ábrázoló térképvázlatot , amelyet a helyi felmérő csoport vezetőinek 
előre el kellett készíteniük, s jóváhagyás végett fe l kellett terjeszteniük a megyei albizottság vezetőjének.14 

A megyei szervező és irányító munkát jól érzékeltetik azok a Veszprém város f e n n m a r a d t felmérési 
iratanyagából összeválogatott szemelvények, amelyeket Dávid fen tebb említett tanulmányában tett közzé. 
Egyaránt tükröződnek b e n n ü k a nagyszabású munkála toknál adódó problémák, valamint az a céltudatos-
ság és erély, amely az uralkodótól a különféle végrehaj tó és el lenőrző testületeken végighaladva minde-
nütt érvényesült. Idézek néhány szemelvényt az iratokból.15 

Egy 1786. október 20-án kelt leiratból: A Direc tor urak szüntelen járták a községeket, biztassák, oktas-
sák, vezessék hogy a munka buzgón és eleven serénységgel folytattassák, a hibák előre orvosoltassanak 
és minden a kívánt jó renddel nyomakodjék a kívánt céljához, az engedetlenek, visszavonók és lusták 
név szerint beadassanak, hogy méltó büntetésüket vegyék." 

Egy 1787. október 6-án kelt feljegyzésből: „Tapasztal tatot t némely helységekben nagy különbség a 
bevallásban, úgy, hogy egy telekben hasonló fö ldű birtokos felényit vallott, mint a másik, és a szomszéd 
helység, kinek határa sokkal zsírosabb, kevesebbre vallott, mint a savanyú földű község, de tudják meg 
ezen á lnok bevallók, hogy nem megy szájok i ránt , azért jobb most korán idején vallják meg az igazságot, 
te lkeket ne terheljék, ne ta lán utóbb más szántsa vesse földjeiket . . . " 

1788. december 8-án kelt leirat: „Mivel a felső helyeken tapasztaltat ik, hogy némely községek és ura-
ságok a termés vallása, a közép proportióra nézve nem igen híven és voltaképpen teszik, és ily formán 
több községek, uraságok, is egyetértenek és összebeszélnek, miképpen tegyék a földgyükről a vallást, ez-
által pedig a controlléria célját semmivé tenni akar ják , az ilyen esetben idővel büntetés által is kényszerít-
tetni fognak . " 

Mindenk i „azon legyen, hogy mentül igazabb vallást tehessen a termésről, hogy a felelet terhét és dup-
la költségét, amelyet a bir tokos az új vallás vagy annak megjobbétása által magának elkerülhetet lenül sze-
rez, el távoztathassa." 

1786. december 7. : „Aho l áradások vagy vizes határok vannak , minden iparkodásokat a községek reá 
fordí tsák, hogy a téli fagygyal azokat fölmérhessék." 

Agrár tör ténet i szempontból is érdekes ada toka t tartalmaz a város nótáriusának az a pontokba foglalt 
válasza, amelyet az al ispánnak a terméseredményt kevesellő, 1787. november 9-én kelt leiratára küldött. 
Kivonatos ismertetés: 1. A veszprémi szántóföldek nagyon kövesek. 2. Mivel már régi járt földek, így 
nem lehet azokhoz hasonlí tani , melyek nem régen irtattak, mint a bakonyiak. 3. Mivel minden második 

"SpiíUnbcrf Pdl: Szabad elmélkedések a' Földeknek ki mérése szerént-fel-ál l i tandó Adózás' Systémájának tökélet lenségéről . 
Kassa, 1790. 
13A bizottságnak tagja volt a bíró, egy esküdt , egy nótár ius és ökonómus, valamint 12 választott személy, akik közül 4 ne-
me« volt. Vö. Dávid Z. 1970. 
"Dávid 2 . 1970. 
1SDdvid Z. 1970. 
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I. II. 111. IV. 

o> Neve-
zett 

K i m é r é s S z á n t ó 

•o* 
53 rá 

Neve a Fölbir tokosnak 
és a földbir toknak, 

Neve-
zett Száma a Parasztok 

által 
a Föld-
mérők foglalnak 

(fi 3 
15 5 

avagy fundusnak . 

A háznak numerusa 
a mostani foglal öleket által magokban 

P 
u. 

avagy fundusnak . 

A háznak numerusa föld-
mértéknek hosi-

szúsát? 
Slélt»-

Síft • - ö l e k e t holda-
kat Öleket 

Malomszeg. 

1. szakasz . 

Falu dülő . 

E szakaszba t a r toznak : 
a falu házai a hozzátar tozó ker-
tekkel, a falu alatt elterülő ré-
tek és ló, továbbá az Uraság 
belsötelke, általában mindazon 
telkek amelyek 1—126. top. sz. 
alá esnek. E szakasz ha tá ra i : 
északon "a 10, keleten 8, d í len 
az 5. és nyugaton 2. szakasz. 

1 Az Uraság halas tava. Be le-
hetne vetni : 

8 mérő rozzsal vagy 
8 mérő árpával mérő 8 100 42«/« 2«/m 16 

l A falu kertje mérő tyu 50 5V« 

3 A falu alatt levő ludak legel-
tetésére szolgáló mező 

a) b j helyen 
mérő 
mérő 
mérő 

Vi« 
Vi« 
>/u 

33 
50 
30 

1 
5 
V-k 

4 Ló úsztató, haszontalan, fel 
sincs mérve. 

5 Az Uraság major ja , 1. sz. a) 
Gyümölcsös kert je b) 
Komlós kertje c) 

mérő 
mérő 

"/I« 
»Vi« 

50 
50 

10 
10 

6 Elekes János házsz. 2. Pa-
raszt ház. Ehhez tartozik 3 ker t : 

a) Ablak alatt levő, gyümölcs-
telen, ki sem méretet t 

b) Kert az udvarban 
c) Kert a csűr után 

mérő 8/1« 
1 

50 
50 

5 
IC/« 

I. szakasz összege | 1 1 1 | 1 2 " / M | 16 

A falu belterületére vonatkozó felmérési és jövedelembevallási ada toka t tartalmazó, nyolcro-
vatos összesítő táblázat (I. Közönséges bevallási táblázat) részlete (Fördós László 1931. 
i. m.) 

esztendőben szükségképpen vet te tnek, nem pedig úgy, mint a Mezőföldön, akik is már jó darabig járt 
szántóföldjeiket majd 10, 15, és 20 esztendőkig is megnyugosztolják s a fö ldeknek bőségére nézve ismét 
új darabot fognak fel. 4. Mivel Veszprémben a szántóföldek többsége a szegénységé, kivált a várostól 
nagyon távol vannak , és így a szegény ember nem trágyázhat ja úgy, mint a szükség kívánná. 5. Legna-
gyobb oka pedig mivel a Pascuum Veszprémben nagyon szoros és így sokan , akik akarnának is marhát 
tartani a Pascuumnak rövidsége miatt nem tar tha tnak és így marhájuk nem lévén, trágyájuk sincsen, hogy 
a szántóföldjeiket gyakrabban, t rágyázhatnák. 6. A fö ldek főleg a szegény, marhát lan embereké, ak iknek 
elég gond és költség a háromszori szántás, trágyát venni már nem tudnak. 7. Ezért sok birtokos azt is rit-
kán veszi be a földből, amit ráköltött . 
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A kataszteri földmérés elrendelésével az uralkodó be nem vallott, de nem is nagyon titkolt célja az 
adóztatás szilárd alapjainak felmérése volt, s ezzel együtt a kiváltságos osztály megadóztatása. A nemes-
ség természetesen tisztában volt ezzel, s így érthető ellenállása vele szemben. De a jobbágyság is bizalmat-
lan volt, félve attól, hogy terhei a felmérés folytán súlyosbodni fognak. 

Színes körképet lehetne festeni a nemesség országszerte kirobbanó viharos tiltakozásairól,16 de ehelyett 
hadd idézzek fel egy, az akkori közhangulatra jellemző, anekdotikusan kihegyezett történetet szépapám 
naplójából, aki az idő tájt történetesen Bereg vármegye alispánja volt. A naplóban olvasható, hogy amikor 
II. József kevéssel halála előtt visszavonta alkotmányellenes rendeleteinek túlnyomó részét, s ezek között 
a kataszteri földmérésre vonatkozót is, szépapám tüzet rakatott a vármegyeház udvarán. Az egyik me-
gyei hajdú tálcán tartotta a tűz mellett a „kalapos király" alkotmányellenes rendeleteit, s szépapám vala-
mennyit belehajigálta a tűzbe. Mikor valamennyi rendelettel végzett, lehúzta kesztyűjét, amellyel a rende-
leteket érintette, s a tűzbe dobta azt is. 

Sajnos, nemcsak az alkotmányellenes rendeletek kerültek akkor tűzbe más megyékben is, hanem velük 
együtt a grandiózus vállalkozás páratlan történeti értékű dokumentumai is, amelyek akkorra — ha két-
szer annyi idő alatt is, ahogy a császár szerette volna — már legtöbb helyen elkészültek. 

Mi maradt meg mégis e dokumentumokból térképekben, a felmérő bizottságok által készített rovatos 
lapokon, valamint az ezek alapján készült községi összesítésekből? Ahogy a feltárás és feldolgozás előre 
halad, azt kell látnunk, hogy jóval több, mint amennyit a kutatók korábban reméltek. 

S hogy megéri-e a fáradságot a kutatás folytatásának várható eredménye? — úgy hisszük, vázlatos 
áttekintésünk után ez nem lehet kétséges. 

_Az a meggyőződésünk, hogy az ismertetett gazdaság- és társadalomtörténeti kutatási eredményekhez 
hasonlóakat hozhat a további feltáró- és feldolgozó munka a több tudományágat érintő országos földrajzi-
név-gyűjtés és a névtani kutatás számára is. 

Az elmondottak ismeretében fölmerül a kérdés, milyen gyakorlati feladatok várnak témánk kutatóira 
és hogyan kapcsolódhatnak be ezek megoldásába a honismereti mozgalomnak a témakörben helyileg 
érdekelt, megfelelő felkészültségű önkéntes munkásai. 

Az országos földrajzinév-gyűjtésnek szakszerűen irányított és a Hazafias Népfront Országos Tanács, 
valamint területi bizottságai által támogatott, nemzetközi elismerést aratott tudománysegítő eredményei17 

meggyőzhetnek bennünket arról, hogy a józsefi kataszteri földmérés megmaradt dokumentumainak fel-
tárásával hasonló eredményt lehet elérni a történeti névanyag számbavétele terén is. 

Az élő névanyag gyűjtésének befejezésével párhuzamosan megvalósítható mélyfúrásszerű munkálatok 
alapozhatják meg a további névtani vizsgálatokat, s ezzel együtt új anyaggal segíthetik a helytörténeti ku-
tatás rokon feladatainak megoldását is. E feltáró-feldolgozó munkának az a különös jelentősége, hogy itt 
egy kétszáz évvel ez előtti, gondosan előkészített és néhány év alatt lezajlott országos felmérés eredmé-
nyeinek számbavételéről, hasznosításáról van szó, amely egyúttal kiindulópontja lehet az első katonai fel-
vételt megelőző és követő évtizedek alkalmával írásban rögzített helynévanyag feltárásának is. 

A kérdés kutatástörténeti irodalmában tükröződő pesszimista megnyilatkozások ellenére a századunk-
ban felbukkant-feltárt, korábban nem ismert forrásanyag alapján megállapíthatjuk, hogy a hivatásos ku-
tatók és a felkészült önkéntes munkások együttműködéséből további igen értékes dokumentumok feltá-
rását és feldolgozását remélhetjük. 

Hadd hivatkozzam ezzel kapcsolatban következő példákra: 
a) Egy korábbi, teljesnek semmiképpen sem mondható összesítés szerint a történelmi Magyarország 

259 helységből maradt fenn az egykori kataszteri földmérésnek a továbbiakban kiaknázható dokumen-
tumanyaga1B 

b) A témára vonatkozó kutatásaim során Veszprémben, az állami és püspöki levéltárban csaknem 100, 
a II. József kori földméréshez kapcsolódó egykorú térkép meglétéről győződhettem meg, s azt is megálla-
píthattam, hogy ezeknek és a velük összefüggő iratanyagnak a feldolgozásával még igen jelentős számú 
(többszáz) XVIII. századi és XIX. század eleji helynév birtokába juthatunk. Ezzel kapcsolatban emlí-
tem meg, hogy a veszprémi levéltári gyűjteményekben és más megyei levéltárakban egyaránt kellő segí-
tőkészséget és a téma iránti érdeklődést tapasztaltam.19 

c) A Vas megyei földrajzi nevek már publikált anyagához társuló burgenlandi történeti helynévgyűjté-
sem kapcsán sikerült nyomára bukkannom az egykori II. József kori földmérés megmaradt felsőőri doku-
mentumanyagának,20 amelynek feltárásához a Kismartoni Tartományi Levéltár segítséget ígért. 

™Fördós László: i. m. — Csendes László: Térképhistória. Gyorsuló idő. Bp.,' 1980. 
rördóg Ferenc: A földrajzinev-gyújtés helyzetéről. Honismeret 1984 2. sz. 48. old. 
18Borbély Andor. Régi térképeink felhasználásáról. Földrajzi Értesítő 1952. 4. füzet 835. old 
"Hasonlóképpen a Veszpém Megyei Múzeumok IzeazEafó«io» részéről is, ahol a megyei eredmények gyors publikálására 
nézve kaptam konkrét Ígéretet. 
'"Fórdós László: i. m. A k imutatot t II. rovatában még további egykori élő, minden valószínűség szerint népi használatú 
földrajzi nevek olvashatók: „II. szakasz. Talfája. Ha tá ra i északon a Kis-domb. — nyugaton a Nagy erdő. — II I . szakasz. 
Törökjái. Egyik része határos a fácános sal, a harmadik az országúttn\." (id. m. 70., ill. 72. old.) 
21Itt is köszönetet mondok Strenk Tamásnak, aki „А II. József-féle földmérés: a te lekkimérések" c. gazdag anyagú tanul-
mányának kéziratát (mely „A magyar földmérés és térképészet tö r t éne te" c., szerkesztés alatt álló munkában jelenik meg) 
szíves volt velem megismertetni. 
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Két dal a sárréti gyűjteményből, dr. Nagy József kézírása 

Nagy József népdalgyűjtési hagyatékának a sárréti része zenei szempontból igen sokrétű. Régi stílusú 
darabok mellett igen sok újabb keletű dallamot találunk, sőt népies műdalokat is. Gyűjtésének ilyen ösz-
szetétele természetes volt a maga idejében: feljegyezte, amit még élő dalanyagként talált . Ennek is nagy a 
jelentősége, különösen ha a r ra gondolunk, hogy Bartók csak Körösladányban gyűjtött, Kodály pedig nem 
is kutatot t a Sárréten. 

Szövegtartalom szempontjából Nagy József sárréti gyűjtése legnagyobbrészt lírai dalokból áll. Sok a ka-
tonadal is. Néhány pásztor- és betyárdal, rabének, ballada színesíti még a tájról a lkotot t zenei képet. 

Élnek-e még az 1930-as években feljegyzett népdalok a mai Sárréten? Ha kissé megváltozva is, de 
élnek, bizonyítják ezt az ötvenes évek óta ott végzett népdalgyűjtő munkám eredménye, két daloskönyv 
és számos magnófelvétel. A dallamok, szövegek közül nem egy muta t hasonlóságot a csaknem fél évszá-
zada Nagy József által leírt népdalokkal . 

Kodály eev debreceni beszédében ki jelentet te: . . . a népdalt „ál landóan figyelni" kell. Figyelni, a dal-
lamok, szövegek változását követni csak úgy lehet, ha a különböző korokban írásokban rögzített formák-
hoz hasonlítjuk a jelenleg hallható vál tozatokat . Ez a mindenkor i népdalgyűjtők fontos feladata, s ezért 
kell még most is, és a későbbi évt izedekben is, népdalt gyűjteni. Ebben segít nekünk ma is a sárréti gyűj-
temény. Nagy József népzenei munkássága igen fontos láncszeme a kodályi programnak, egy olyan ha-
talmas, egész nemzetet nevelő zenei tevékenységnek, melyben a népdalok világát jobban megismerve ön-
magunkat is jobban megismerhet jük, s magyarságunkat megőrizhet jük. 

Bencze Lászlóné dr. Mező Judit 

Amatőr délszláv színjátszó csoportok 
a két világháború között Észak-Bácskában1 

A trianoni határok megváltoztat ták Magyarország nemzetiségi összetételét. A soknemzetiségű Magyar-
országból a térség egyik leghomogénebb állama lett. Közép-Kelet -Európa kormányai egymás nemzetiségi 
politikáját kritizálva, valódi feladatukról , az országhatáraikon belüli kisebbbségek kölcsönös védelméről, 
támogatásáról megfeledkeztek. A magyarországi délszlávok két világháború közötti helyzete sem volt 
könnyű, mivel nemzetiségek voltak egy olyan országban, ahol a politikusok és a közvélemény jó része a 
Trianon utáni ál lapotokért is a szomszéd ál lamok vezetőit tette felelőssé, és a rossz államközi viszony ked-
vezőtlenül befolyásolta a hazai kisebbségek helyzetét. Igaz, hogy az első világháború után Magyarorszá-
gon maradt délszlávok száma nem nagy, de minden bizonnyal több, mint amennyi a hivatalos ada tokban 
szerepelt.2 
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