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A Csongrád Megyei Levéltár 1984-ben a hely-
történetírás elősegítése céljából „Segédletek" cím-
mel új sorozat kiadását kezdte meg. Első kötete a 
szegedi levéltárban őrzött, régi Csanád megyére 
vonatkozó iratanyag részletes leírását foglalja ma-
gában, a II. számú, közelmúltban megjelent leltár 
pedig Csongrád megyével foglalkozik. E megye 
1723—1930 közti időszakból való írásos doku-
mentumait a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi 
Fióklevéltárában őrzik. 

A kötet szerkesztője bevezetőben ismerteti a 
megye történetét, bemutatja határának módosulá-
sait. Leírja, hogy az ősi, a Tisza mindkét partján 
elterülő Csongrád megve még az államalapítás 
korában jött létre: első okleveles említésével 1075-
ben találkozunk. A Csongrád székhelyű királyi 
vármegyét első ízben a tatárjárás pusztította cl, 
majd az újjátelepülés után a várral megerősített 
Szeged vált központtá. Szeged 1542-ben török 
fennhatóság alá került, ami gyakorlatilag a megye 
elfoglalását jelentette. Csongrád megye a Hódolt-
ság részeként viszonylag gyér kapcsolatot tudott 
fenntartani a királyi Magyarországgal és Erdéllyel, 
mivel a szomszédos Békés is török uralom alatt 
állt. A megye újjászervezésére — a török kiűzését 
követően — az 1715:92. tc. nyomán 1723-tól 
került sor. A XVIII. században évtizedekig nem 
volt hivatalos központja, a nemesi közgyűléseket 
Szegváron, Szegeden és különböző kisebb helysé-
gekben tartottak. A XVIII. század végétől Szeg-
várt, 1883-tól Szentest tekintették székhelynek. 

A segédletben bemutatott iratanyag Í 723-tól 
1950-ig — kisebb-nagyobb hiányosságokkal — 
folyamatosnak tekinthető. Bár az összeállítás 
készítői figyelembe vették a Művelődési Miniszté-
rium Levéltári Osztálya és jogelődje iratrendezési 
utasításait, az iratok felsorolásánál nem az iratkép-
zők országosan rögzített mechanikus időrendjé-
ben haladnak, hanem a hasonló funkciójú szerve-
ket — korszakhatárokat átlépve — egymás után 
szerepeltetik. így a szervezet fejlődése folyamato-
san nyomon kísérhető, nincs szükség ismétlésekre 
feladataik leírásával, másrészt e megoldás jól előse-
gíti a kutatók munkáját is, akik adott témájuk 
feltárásához az iratokat együtt találják. A kötetben 

felsorolt fondok 16 sorozatra oszlanak: főispán, 
megyefőnök, főispáni helytartó iratai; önkor-
mányzati testületek iratai; a közigazgatási bizott-
ság iratai; a központi választmány iratai; törvény-
kezési hatóságok iratai; alispán; főjegyző; tiszti 
főügyész iratai; pénzügyi szervek iratai; árvaügyi 
testületek iratai; levéltári hivatal iratai; orvos és 
állatorvos; szociális felügyelő; egyéb tisztviselők 
iratai; szolgabírók iratai; levéltári gyűjtemények. 

Az újjászervezett vármegye első főispánját már 
1723-ban kinevezték, azonban hivatalának irat-
anyaga a feudális korból nem maradt fenn. Igen 
gazdag viszont 1849-től a megyefőnöki irattár, és 
megmaradtak a főispáni iratOK a törvényhatósági 
korszakból is (1872—1950). A gyűjtemény legér-
dekesebb része az önkormányzati testületek irat-
anyaga, ahová a feudális korból a nemesi közgyű-
lés, az 1871 utáni időszakból a törvényhatósági 
bizottság tartozik. A közgyűlési iratok olyan, 
helytörténeti szempontból fontos tételeket tartal-
maznak, mint a kiváltságlevelek, határjárások, 
úrbéri iratok, végrendeletek, de találunk itt céhle-
veleket, uradalmi iratokat, birtokperekben hozott 
felsőbb ítéleteket is. 

Külön sorozatot alkotnak a törvénykezési szer-
vek iratai. A vármegyei törvényszék (sedria) már 
1724-ben megkezdte működését, és ettől az évtől 
vannak meg polgári, büntető, csődperes iratai is. 
A községek lakóinak életére, a jobbágyok—föl-
desurak viszonyára derít fényt a feudális kori 
úriszéki gyűjtemény. A csaknem 200 raktári egy-
ségből álló iratanyag zöme a Károlyi-uradalom 
törvényszékétől származik. E sorozatban az 
1850—1871 között többszörösen átszervezett bí-
róságok fondjai mind fennmaradtak, a törvényha-
tósági korszakból viszont már nem találunk irat-
anyagot. 

A vármegyei önkormányzat képviselője volt az 
alispán is, akinek választására már a XVIII. század 
elején rendszeresen sor került. Feudális kori irat-
anyaga töredék, a törvényhatósági időszakból 
származó alispáni fond viszont a levéltár legna-
gyobb irategysége. A pénzügyi szervek fondjainál 
említést érdemelnek a feudális kori adószedői 
iratok, melyek egyik állaga a megye 1828-as össze-
írása, valamint 1872-től a házipénztár iratai, me-
lyek a megyei szükségletekre szánt adó beszedésé-
vel, felhasználásával, a megye pénzgazdálkodásá-
val kapcsolatban tartalmaznak adatokat. Az is-
mertetett iratanyagot különféle, eredetileg az alis-
páni hivatalban őrzött gyűjtemények zárják le. 
Ide tartoznak a szabályrendeletek, alapszabályok, 
a közúti törzskönyvek, községi költségvetések, 
zárszámadások stb. 

A Csongrád Megyei Levéltár kiadásában megje-
lent segédlet nem elégszik meg a fondok és állagok 
adatainak felsorolásával, hanem helyenként soro-
zatokig részletes. A fondok elé írt bevezetők 
tartalmazzák az illető szervek feladatát, hatískö-
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ret, létrehozásának körülményeit . Az iratanyag 
leírásánál a szerzők állagok és sorozatok szerint 
haladnak, törekszenek tartalmi és formai bemuta-
tásra, irattani elemzésre, de felhívják a figyelmet a 
kutatási lehetőségekre, az esetleges hiányokra és 
az iratanyag nyelvére is. Ügy érezzük, az ismerte-
tett, főként a kutatást szolgáló kötet jelentős 
eredmény a levéltári szakirodalomban is, melyet 
minden bizonnyal követni fognak a levéltár egyéb 
gyűjteményeiről készült, hasonló mélységű leltá-
rak. 

Dóka Klára 

Népi kollégium 
Pesterzsébeten, 
1 9 4 6 — 1 9 4 9 
(Kiadja a Pesterzsébeti 
Múzeum, 1986.) 

A kiadvány tulajdonképpen cikkgyűjtemény. 
Összeállítója Hegedűs Zoltán, a kollégium egy-
kori gazdasági titkára, az itézmény eletének nem 
csupán szemtanúja, hanem egyik mozgatója. A 
könyvben a Misztótfalusi Kis Miklós Népi Kollé-
gium élete elevenedik meg, a korabeli újságok, 
elsősorban a helyi Pesterzsébet című hetilap cikkei 
alapján. Pedagógiai jellegű dokumentumgyűjte-
mény tehát, oe egyben olvasmányos kollégium-
történeti munka. Kamrás István, a kollégium egy-
kori első igazgatója, bemutatja az intézmény peda-
gógiai elveit, nevelési célkitűzéseit, kulturális és 
politikai életének sajátosságait. Később a cikkek 
nyomán időrendben ismerkedhetünk meg a kollé-
giumi élet eseményeivel. 

Be kell vallanom, szubjektív élmények kötnek a 
pesterzsébeti kollégiumhoz és ezek hatása alatt 
olvastam a könyvecskét. A kollégium egykori 
igazgatójával már 1946-ban együtt ültünk N É -
KOSZ igazgatói értekezleteken, amikor mind-
össze öten-natan vitatkozhattunk azon, mit is 
adjunk holnap enni a kollégistáknak, honnan 
szerezzünk, nem ágyat, de legalább matracot, 
hogy lefektethessük a szerencsésen növekvő kollé-
giumi tagságot. Ekkor még, a kezdetek kezdetén 
mindössze ötletekkel, tanácsokkal segíthettük 
egymást, de ifjúi hitünk és lelkesedésünk növelte 
egymásban is a bizakodást és nem az ágy volt 
számunkra a fontos és a központi kérdés, hanem 
az: hogyan is forgassuk meg a világot. 

Ha nekem csak ezek az emlékek jutnának 
eszembe, most kiegészítésül és emlékeztetőül itt 
van kezemben a kötet. Bizonyos szempontból 
szerencsés volt a pesterzsébeti kollégisták Küzdel-
mes és alkotó élete. Pesterzsébet akkor meg Pest 
megyei kisváros volt, de már „Nagybudapest" 

része is, munkás peremváros. Valamiféle össze-
kötő szerepkörben élt, ami a perem városi munkás-
ságot összekapcsolta a megye más városainak 
parasztságával. Önálló város volt még és volt 
önálló lapja is, a PESTERZSÉBET. Ennek a 
lapnak szerkesztősége fontos feladatként tartotta 
számon a kollégiummal való foglalkozást. Amikor 
végigolvassuk a kötetet, szinte naplószerűen ele-
venedik meg előttünk a kollégiumalapítás hősi 
korszaka: az alapítás nehéz hetei, a fejlesztés 
küzdelmes hónapjai, a politikai harcok lelkes évei. 
Külön érdekesség olvasni, milyen hősies missziót 
végzett a kollégium tagsága a népi kultúra terjesz-
tésében, a falu—város Kapcsolatainak ápolásában, 
a hagyományok őrzése terén. Megelevenednek 
előttünk a „mickásoknak" annyira emlékezetes 
ceglédi kulturális versenyeknek számukra nagy-
nagy eseményei, valamint az iskolákban, a városi 
ünnepeken végzett szolgálatok. 

Elismerést érdemel és követendő példa az a 
szerencsés megoldás, hogy ezeket a cikkeket, apró 
híreket így kötetbe összegyűjtve tette közzé a 
szerkesztő. Elismerés illeti a pesterzsébeti múze-
umi vezetést is a gyűjtemény megjelentetéséért. 
Vajha az ország valamennyi egykori kollégiumá-
nak így lehetne közreadni az emlékeit! 

A kis gyűjtemény áttanulmányozása hagyott 
bennem némi hiányérzetet is. Mindenekelőtt már 
magából a címből, de az eddig leírtakból is kitű-
nik: Pesterzsébeten a „hőskorban" valóban egyet-
len kollégiumban indult meg az élet! A Misztótfa-
lusi Kis Miklós Kollégium volt az alapító és végig 
meghatározó maradt a helyi kollégiumok életé-
ben, de azért mégis két kollégium volt! A harma-
dik évben a leánykollégium már Hámán Kató 
Népi Kollégium néven önálló középiskolás leány-
kollégiumként működött , és ez nem tűnik ki a 
gyűjteményből. Az ok érthető, hiszen Nagybuda-
pest megvalósítása során, a közigazgatási átszerve-
zéssel megszűnt a városi önállóság és megszűnt 
maga a Pesterzsébet című lap is. Az ekkoriban 
középiskolás fiúkollégiummá lett Misztótfalusi 
Ncpi Kollégiumból fokozatosan kinőttek a főis-
kolások és egyetemisták, és a kollégium vezetését 
is más igazgató, noha a kollégium életében mindig 
fontos szerepet betöltő Szarka József, vette át. A 
kollégiumok utolsó időszakának emlékei így a 
lapban már nem jelenhettek meg, ezért maradtak 
ki a gyűjteményből is, mégpedig annyira, hogy a 
kollégisták nevének felsorotásában is vannak hiá-
nyok, néhány név kimaradt. Nem említi a kötet 
azt sem, hogy a leánykollégium később átköltö-
zött a Vörösmarty utcába, noha ez is hozzátarto-
zik a pesterzsébeti kollégiumok történetéhez, még 
akkor is, ha mindez már a hanyatlás szomorú 
emlékeit idézi. Ha azt firtatjuk mi maradt még ki, 
akkor az előzményekre is jó lenne gondolnunk! 
1943—1944-ben Pesterzsébeten működött a 
Györffy Kollégium egyéves kertészeti népfőisko-
lája, aminek natása mindenképpen tükröződik 
abban a hősi küzdelemben, amit a könyvecskében 
leírt Misztótfalusi Kis Miklós Népi Kollégium 
véghez vitt. 

Réthei Prikkel Lajos 
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Képek Nagyenyedről 

(Móser Zoltán felvételei) 

A kollégium és a vártemploni 

1 régi Bethlen-kollégium 
Vártemplom 



Ára: 8 Ft 

Zomboraljai viselet (Böszörményi István felvétele) 


