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A beszédes, személyes rokonszenvet sem 
nélkülöző alcím után talán nem is lenne 
szükséges leírni, hogy a szóban forgó 
kötetet a munkatársak a nyíregyházi le-
véltár nyugdíjba vonuló vezetője tisztele-
tére készítették. Ehhez képest a munkát 
igen mértéktartó módon állították össze, 
hiszen – bár az első nagyobb egység a 
Köszöntő sorok címet viseli – elkerülték 
a többszörös köszöntéssel járó ismétlő-
déseket, és – néhány személyes vonatko-
zású megnyilvánulást leszámítva – nem 
az ünnepelt személyes érdemeit méltató 
közleményeket szándékoztak publikálni, 
hanem tudományos értékű tanulmányo-
kat. A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei 
Közgyűlés elnökének, Seszták Oszkár-
nak köszöntő sorait követően Margócsy 
József ny. főiskolai főigazgató életrajzi 
vonatkozású sorai hozták életközelbe az 
ünnepeltet, amit a Nagy Ferenc munkás-
ságát bemutató válogatott bibliográfia 
(Kocsis György munkája) követett.

A kötet érdemi részét 25 tanulmány 
alkotja, szerzőik több generációt kép-
viselnek. Margócsy József tanár úr 
személyében akad köztük az ünnepelt 
egykori tanára (az idősebb generációból), 
többük az ünnepelttel egykorú (vagy 
közel egykorú) kollega, de a többséget a 
tudományos pályán már eredményeket 
elért tapasztaltabb, vagy mostanában 
induló fiatalabb kutatók, levéltári mun-
katársak teszik ki. Hatan közülük külön-
féle szintű levéltárak vezetői (köztük Ge-

Egy életpálya köszöntése

csényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár 
főigazgatója), tizenegyen felsőoktatási in-
tézmények jelenlegi, vagy már nyugdíjba 
vonult oktatói, a többiek könyvtárosok, 
muzeológusok, levéltárosok, utóbbiak 
közül négyen jelenleg is munkatársai a 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltárnak. A 
határontúliakat egy erdélyi (Kiss András 
kolozsvári) és egy felvidéki (Novák Vero-
nika, vágsellyei) levéltáros képviseli.

A témák legalább annyira sokolda-
lúak, mint amennyire eltérő a szerzők 
foglalkozása. A közreműködők széles 
skálája persze lehetetlenné tette, hogy az 
évkönyv tanulmányait egyetlen temati-
kai egység köré lehessen csoportosítani, 
s ehhez hasonlóan, a tanulmányok több-
ségét sem lehetett Nagy Ferenc munkás-
ságához kötni. Ez persze mindenképpen 
előnyére válik a kötetnek, hiszen a szer-
zők, akik közül többen rendelkeznek tu-
dományos minősítéssel, nem valamiféle 
erőltetett témát igyekeztek körbejárni, 
hanem saját tudományos munkájuk 
eredményeit adták közre. A korlátozott 
terjedelem miatt persze rendszerint 
részlettémák feldolgozására került sor, 
igényes szakmai színvonalon.

A szerkesztők a kötetet három na-
gyobb egységre tagolták. A beosztást 
szerencsésnek tarthatjuk. A hasonló 
emlékkötetetek szerkesztői nem egyszer 
(az érintettek érzékenységét kímélve) a 
szerzők nevének ABC rendjében közlik 
a tanulmányokat. Ilyenkor azonban 
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felborul az áttekinthetőséget elősegítő 
kronológiai vagy tematikai rend. A jelen-
legi kötet terjedelmében legszerényebb 
egysége az első, amelybe az említett 
köszöntő, az életpálya és a bibliográfia 
mellett egy – a helytörténet jelentőségét 
kiemelő – tanulmány (Sallai József), 
valamint egy fiktív, de az érintett kor (a 
19. század eleje) sajátosságaira, nehé-
zségeire ráérző történelmi leírás került 
(szerzője Kováts Judit). 

A második egységbe – az udvariassá-
got érvényesítve – a tárgyukat a megye 
határain kívüli területekről választó 
tanulmányok kerültek (a címben távoli 
és közeli tájak megnevezéssel). A vidéki 
kutatás sajátosságait, a feldolgozás le-
hetőségeiből fakadó korlátokat mutatja, 
hogy a kötetbe egyetlen egyetemes tör-
téneti tárgyú tanulmány került (szerzője 
Czövek István, a nyíregyházi főiskola ta-
nára), ami persze a jelen kötet esetében 
nem hiba, hanem inkább érdem. (Annak 
tekinthetjük, mivel nem okoz további 
szétforgácsolódást a témákban.) Ide 
kerülhetett viszont a kelet-magyaror-
szági régió több levéltárigazgatójának 
saját szűkebb pátriájáról szóló tanulmá-
nya (Zádorné Zsoldos Mária és Radics 
Kálmán tollából). A tanulmányokban 
vizsgált terület földrajzilag akkor is vi-
szonylag jól körülhatárolható, ha Papp 
Klára (a Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézetének igazgatója) erdélyi tárgyú 
közleményét is ide vesszük, hiszen a 
tanulmányok általában a Tiszántúl me-
gyéire vonatkozó kutatások eredményeit 
adják közre.

A kötet harmadik, terjedelmében 
legbővebb egysége a 20. század közepén 
három korábbi önálló alkotóelemből 
(Szabolcs, Szatmár, Bereg megyékből 
ill. töredékeikből) egyesített megye 
történetével foglalkozó tanulmányokat 
tartalmazza. A rangos kutatókat is ma-
gába foglaló szerzői gárda sokszínűsége 
nem akadályozza meg, hogy ez a rész 
valóban a megyéről szóljon. Szigorúan 

vett tematikai egységről természetesen 
ebben a részben sem lehet szó. Németh 
Péter tanulmánya – a Péc nembeli 
Ibrányi család középkori történetéről 
– önmagában is felkelti érdeklődésün-
ket, aktualitását mégis fokozza, amikor 
észrevesszük, hogy címe összecseng a 
Nagy Ferenc pályáját bemutató közle-
mény Ibránytól – Ibrányig címével. A 
tanulmányok tárgya kronológiailag a kö-
zépkortól a közelmúltig tart, tematikailag 
a megyéhez kapcsolható nevesebb sze-
mélyek vagy családok tevékenységétől a 
visszaemlékezésekig terjed. Utóbbiak 
nagyon is eltérő helyzetbe és társadalmi 
viszonyok közé visznek el bennünket: 
Kállay Kristófné Vásárhelyi Vera em-
lékei (Lakatos Saroltától) a nagypoliti-
kusok világába, Varga György kápláré 
(Galambos Sándortól) az I. világháború 
poklába. De találunk a kötetben társada-
lomtörténeti jellegű tanulmányt (szerzői 
Kiss András, Láczay Magdolna, Reszler 
Gábor), gazdaságtörténetit (Henzsel 
Ágota, Szabó Géza), igazgatástörténetit 
(Vinnai Győző), konkrét eseményekkel 
foglalkozót (Bene János, Kövér György, 
Erdész Ádám), valamint a múltat őrző 
emlékeket felidéző művelődéstörténetit 
(Takács Péter, Fazekas Rózsa). Két, a 
kronológiába nehezebben beleférő se-
gédtudományi jellegű cikk pecséteket 
ismertet (Novák Veronika, Páll István). A 
megye, mint összekötő kapocs feltűnhet 
az innen induló diákok vagy méltóságok 
származási helyeként (Szögi László és 
Gecsényi Lajos tanulmányaiban, egyik 
a peregrinációról, másik egy szép hiva-
tali pályát befutott beregi nemesúrról), 
de valamilyen a régión áthatoló ese-
mény színtereként is (Gottfried Barna 
tanulmánya a székely hadosztályról ill. 
néhány tisztjéről). Ma már humorosnak 
találhatjuk az 1919-i Tanácsköztársaság 
Vörös Hadserege postás-zászlóaljának 
viselkedését. A vöröskatonák először 
azzal hárították el a Miskolc elleni tá-
madást, hogy éhes hassal nem lehet 
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harcolni, majd mikor Landler Jenő ebé-
det biztosított számukra, újabb kifogást 
találtak: tele hassal sem lehet támadni. 
Az idősebb korosztályok – amelyekhez a 
recenzens is tartozik – nem ilyen szemlé-
letben tanultak a Tanácsköztársaságról. 
– A tanulmányokat a helyi vonatkozású 
forrásanyag is összeköti, amelynek 
számottevő része a megyei levéltárból 
származik s feldolgozására a levéltár 
munkatársai vállalkoztak.

A Nagy Ferenc tiszteletére összeállí-
tott kötet tudományos igényű, színvo-
nalas, a nyugalomba vonuló igazgató 
levéltári működésének eredményességét 
méltán igazoló munka. Jól tükrözi, hogy 

az ünnepelt vezetése alatt az intézmény 
nemcsak a környék társintézményeivel 
tudott sikeres kapcsolatokat kiépíteni, 
hanem számos, a felsőoktatásban te-
vékenykedő kollegával, hazai (fővárosi 
és vidéki) valamint határon túli levél-
tári körökkel, saját munkahelyén pedig 
szakmailag színvonalas gárdát hagy 
maga után. 

Szabolcs–Szatmár–Beregi Levéltári Évkönyv 
XVIII. Dr. Nagy Ferenc levéltár–igazgatónak aján-
dékba. Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva, munkatársa 
Sivadó László. A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei 
Önkormányzat Levéltárának Kiadása. Nyíregyháza, 
2008. 411 p.

Ifj. Barta János

A fenti címmel összeállított monográfia 
Balogh István szinte minden korábbi 
munkájától eltér. Igaz, a középkori ok-
levelek forráskiadványa (Középkori okle-
velek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltárban /1300-1525/. Nyíregyháza, 
2000.) valami hasonló indíttatásból 
készülhetett, hiszen, ismerve őt, azt a 
hatalmas latin, és ezen belül is a közép-
kori latin források „anyanyelvi” szintű 
ismereteit – tudta, hogy milyen nagy a 
felelőssége – hiszen ma már szinte lehe-
tetlen ezt a tudást megszerezni. Féltette 
a történészeket attól, hogy a források 
nem megfelelő szintű értése, félreértése 
téves állításokra, következtetésekre jut-
tathatja őket. Így aztán az adott forrá-
sokhoz fűzött magyarázatai nemcsak a 
forrásközlés szabályainak, hanem egy, a 
kort bemutató monográfiának a koncep-
cióját is vázolják. A 17. század végének 
a bemutatásával szinte teljessé tette 

Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén

a feudalizmus kori szabolcsi források 
feldolgozását. E munka megjelentetése 
tehát minden körülmények között kö-
telessége és szerencsés lehetősége lett 
a megyei levéltárnak és személyesen 
azoknak, akik ismerték Balogh Istvánt, 
munkáját e témakörben bármilyen szin-
ten segítették, mert az esetleges hiányzó 
adatokról lehettek emlékezetükben olyan 
beszélgetések, amelyek fontosak lettek a 
pontosításban, elősegítették mindazon 
fordítások megjelentetését is, amelyek-
hez még nem fűzött magyarázatokat, 
amelyeknek a közlésre szánt formáját 
nem zárta le a szerző.

A fentieken túl a kötet egy ma még 
alig feltárt periódushoz ad új informá-
ciókat. A török hódoltság kialakulása, a 
szabadságharcok és a Habsburg abszo-
lutizmus kialakulásának időszakában a 
viszonylag lokális események, a minden-
napok története szinte nem került még 
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be a köztörténet ismeretébe, oktatásába, 
noha szinte forgatókönyvszerűen ismét-
lődik néhány jellemzője a nagy periódus-
váltások időszakában.

A 17. század végén a másfél évszá-
zadig tartó török megszállást sikerült 
visszaszorítani, de ekkora már az új, 
a hatalmasabbnak tűnő ellenséggel, a 
Habsburgokkal szemben a függetlenség 
megteremtéséért éppen a töröktől várt 
segítséget az ekkor kialakuló kuruc 
mozgalom. Ennek a fordulatnak szá-
mos oka volt. Az osztrák uralkodói ház 
az abszolutisztikus uralkodás szerveit 
kezdi kiépíteni Magyarországon, de az 
új központi kormányszervekben – hogy 
ne kelljen a magyar közjogi törvényeket 
figyelembe vennie – nem kapnak helyet, 
vezető szerepet a magyar rendek. A 
Habsburg katolicizmus üldözte a protes-
táns vallásúakat, felségárulási perekkel 
igyekeztek a birtokos nemességet bir-
tokaiktól, személyes szabadságuktól és 
olykor életüktől is megfosztani. Akinek 
megmaradtak a birtokai, az sem lehetett 
nyugodt, mert a kamara vagy a katonai 
parancsnokok az adóért mindig készek 
voltak megkeresni. Így hát a földjüktől 
megfosztott, vallásuktól eltiltott emberek 
bujdosókká váltak, akik hontalansá-
gukban, a Partiumnak nevezett ország-
részünkben gyülekeztek, és magukat 
kurucoknak kezdték nevezni. Ebben a 
többszörös kiszolgáltatottságban a ren-
dek egyre világosabban felismerték, hogy 
az osztrák udvar nemcsak igazgatási, 
igazságszolgáltatási elnyomással sújtja 
őket, hanem elárulta a magyarokat. 
(pl. a vasvári békében). Kiszolgáltatja 
őket a törököknek, és a saját érdekei 
védelmében nem bánja, ha a régi ellen-
ség a magyarokkal kárpótolja magát. 
A rendi sérelmek, amelyeket a vasvári 
békétől a protestánsok üldözéséig, a 
függetlenségi mozgalmak elbukástól a 
Wesselényi-összeesküvés megtorlásá-
ig, az új kormányszervek elnyomásáig 
vezethetünk, rávilágítottak arra, hogy 

a két nagyhatalom közül a Habsburg 
a veszélyesebb, és felvetették annak 
a gondolatát, hogy Erdély mintájához 
hasonlóan a törökkel való együttműkö-
dés jelenthet eredményes szövetséget. 
Az 1658-ban II. Rákóczi György által 
Szerencsen megkötött egyezség szerint 
a Partium visszakerült ugyan a királyi 
uralom alá, de a végvárvonalat továbbra 
is adóztatták a basák. 

Az 1672-ben induló kuruc mozgalom 
a fenti sérelmekből nőtt ki, és kereste 
azt a vezetőt, aki erős, tehetséges, aki 
a különböző csoportokat egységesíteni 
tudja. Először Teleki Mihályt keresték 
meg, de ő nem váltotta be a reményei-
ket. Ennek oka talán abban rejlik, hogy 
nem akarta belekeverni az uralkodó és 
a magyar rendek közti harcba Erdélyt, 
ahol ő kancellár volt.

1677-ben a fordulat Thököly Imre 
megjelenésével érkezett meg, aki szem-
befordulva Telekivel, a bujdosók élére 
állt, és egy éven belül a Partiumot a fenn-
hatósága alá vonta, felkeltette mindkét 
ellenség figyelmét, megmutatta a moz-
galom erejét, amely a 17. század utolsó 
negyedében egyre erősödve elvezetett a 
II. Rákóczi Ferenc által történő ország-
egyesítéshez. 

A felbolydult hatalmi viszonyokban, 
a rendkívüli és gyakran változó hadi 
helyzetben szükség volt központosításra, 
reformok kidolgozására kész vezetőre. 
Thököly mind felkészültsége, mind 
vezetői kvalitásai és családi, diplomá-
ciai kapcsolatai alapján alkalmasnak 
ígérkezett. Centralizációs törekvéseit 
el kell választani az abszolutizmusra 
jellemzőktől, hisz a rendiségért a ren-
diségben élőkkel próbált meg harcolni, 
ugyanakkor a teljes lakosság érdeke is 
azt kívánta, hogy a törvényekben meg-
határozott kötelezettségek fizetése és a 
terhek viselése kiszámíthatóbbá és ezzel 
könnyebbé tegye életüket.

A most feldolgozott források e korszak 
forrásait tárja az érdeklődők és a jövő 
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nemzedéke elé úgy, hogy elsősorban a 
szabolcsi eseményeket mutatja be. Há-
rom csoportba rendezte Balogh István 
a feldolgozott kérelmeket, utasításokat, 
adóösszeírásokat. Először a Thököly 
színrelépésének és a fejedelemségének 
a korszakát (1682-85), majd az osztrák 
katonai megszállást (1685-87) és végül a 
török teljes visszaszorítását jelentő vára-
di ostrom időszakát (1688-89). Ez után 
már a Rákóczi-szabadságharc előkészí-
tése folyik, amelyet más munkájában 
a szerző kiválóan bemutatott. Az 1682. 
évben kezdődnek el Thököly legnagyobb 
sikerei. Elfoglalja Kassát, Észak-Magyar-
ország akkori fővárosát, kezére jutnak 
a Garam menti bányavárosok, aminek 
eredményeként a Garam folyótól Erdélyig 
összefüggő terület fölött rendelkezhetett. 
Feleségül vette Zrínyi Ilonát, és ezzel a 
hatalmas Rákóczi-uradalom is segítette 
uralmának kiépítésében. Joggal bízha-
tott a külpolitikai támogatottságában is, 
mivel a szultán athnaméja Magyarország 
királyává nevezte ki, de a franciák és a 
lengyelek Habsburg ellenességében is 
támaszt remélhetett.

Az ifjú fejedelemnek mégis sok nehé-
zséggel kellett megküzdenie. Az európai 
abszolutizmus virágkorában olyan kor-
mányzást kellett megvalósítania, amely-
ben meg kellett tartania a rendeknek 
adott ígéretét, hogy megtartja őket régi 
kiváltságaikban, másrészt a Habsburgok 
módszereit sem vehette át, hiszen épp ez 
ellen álltak mellé. A hadsereg szervezése, 
az állam költségeinek a fedezése azonban 
megkívánta, hogy időnként centralizálja 
a hatalmat. Így neki tulajdoníthatjuk 
azt a korszerűsített rendi államformát, 
amelyben központi szerepet kapott a 
gazdasági ügyek szervezését ellátó sze-
pesi kamara. Miután átvette és néhány 
tisztviselőének cseréjével a rendek által 
elfogadhatóvá alakította, a korszerű ál-
lamigazgatást valósította meg a feudális 
formában. Azok a rendeletek, amelyek 
itt születtek, természetesen Szabolcsba 

is megérkeztek. Ennek ellenére a feje-
delemnek a nemességen belül is voltak 
ellenségei, akiket különböző motivációik 
szerint csoportosíthatunk. A vitézlő rend 
kisebb-nagyobb rangú vezetői féltéke-
nyen nézték Thököly sikereit, amiből azt 
a következtetést vonták le, hogy nem lesz 
rájuk szüksége. Főleg ebben a körben, 
de nem elszigetelődve fogalmazódott 
meg egy nemesi köztársaság gondolata, 
amelyben a lengyelek példája is szerepet 
játszott. Nagyobb volt a reális ellenállás 
a megyékben, aminek számos oka közül 
természetesen az adózás állt az első he-
lyen. A katonai beszállásolás, a nemes-
ség katonáskodása, mint a vérrel adózás 
ősi kötelessége, a gyakorlatban súlyos 
terhet jelent, amelyből mindig ki akar-
nak húzódni, ugyanakkor erre hivatkoz-
va a fejedelemtől megerősítést, védelmet, 
az építkezésekhez támogatást kérnek. A 
legnagyobb rendbontást a vitézlő rend 
kapitányai jelentik, akiknek életformája 
volt a prédálás, az önkényes adószedés, 
a zsákmányolás. A grasszálók, vagy 
ahogy még emlegetik őket, a jövő-menő 
emberek nem ártatlan nézelődők, hanem 
önkényes adószedők. A hosszú ideje tar-
tó végvári küzdelmek miatt önellátásra 
berendezkedett végvári katonaság, a 
hagyományban meglévő szólás szerint a 
se pénz, se posztó ellátásban részesülő 
végvári vitézek nem elvi alapon harcol-
tak, ez foglalkozásukká vált. A fejedelem 
néhány esetben igen szigorúan lépett 
fel, de ezekkel az emberekkel szemben 
jóval engedékenyebb volt, mint ahogy 
érdemelték volna, aminek okát abban 
láthatjuk, hogy Thököly hatalmának 
legnagyobb támasza a kuruc hadsereg 
volt. A vitézlő rendben mutatkozó anar-
chia azonban nagyban gyengítette a 
fejedelem hatalmát, sietette külpolitikai 
elszigetelődését.

A külpolitikai helyzet változása idézte 
elő a kötet második forráscsoportjának a 
megszületését is. Sobieski lengyel király 
a Habsburgokkal kereste a szövetséget, 
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így a magyarok a lengyelektől várt támo-
gatás helyett azzal nézhettek szembe, 
hogy a török kiűzésére az európai szö-
vetség megteremtődött. Miután a XI. Ince 
pápa is erre szólította fel az uralkodókat, 
ugyan ki mert volna a közismerten tö-
rökök által támogatott Thököly mellé 
állni. A török, látva a túlerőt, békét vagy 
legalább időt szeretett volna nyerni, és 
feláldozta ezért szövetségesét, felaján-
lotta őt a császárnak. Ez a török diplo-
mácia nagy hibája volt, és egy magyar 
remény végét is jelentette. A forrásokban 
korábban szereplő vitézlő kapitányokat, 
a nemesi hadsereg vezetőit azonban ott 
találjuk a Buda visszafoglalásáért küz-
dők között (pl. Petneházy).

Felső-Magyarország osztrák kézre 
kerülésével, a partiumi várak átvételével 
új helyzet állt elő, amiről a helyi lakosok 
újabb terhek kivetése révén értesültek. A 
Caprara, majd Caraffa tábornok hadse-
regének ellátása, téli elszállásolása, mu-
níciójának folyamatos pótlása érdekében 
a megyéket állandó utasításokkal kény-
szeríttették a Kassán székelő katonai ve-
zetők. A tényleges beszállásolás mellett 
még porciót is kivetettek, azaz a pénzbeli 
hozzájárulást is beszedték településen-
ként. Nem kímélve az addig kiváltságos 
helyeket sem. A kötetben olvasható az 
a hadvezértől szokatlan, de megszálló 
zsarnoktól nem idegen módszer, hogy 
Caraffa az adókivetéseket maga állítja 
össze, és több esetben katonasággal sze-
dette be. Balogh István ezeket a kivetése-
ket is közlésre alkalmasnak ítélte, noha 
mint megállapította minden megjegyzés 
(magyarázat) nélkül kerültek annak 
idején a jegyzőkönyvbe. A többes elnyo-
mást, a katonai terheket, amelyeket a 
most közölt források mutatnak eddig 
talán senki nem ismerte, elemzésük nem 
csupán a rendek kiváltságait, hanem az 
akkori gazdaság méreteit, értékrendjét is 
elemezhetővé teszik. Az egyes kerületek, 
járások településrendje, besorolása máig 
érdekes tanulsággal jár. A járások vagy a 

kistérségek egymásra utaltsága, terhelé-
se egy olyan igazgatási kényszerhelyzetet 
tár fel, amelyik nem maradhatott fenn, 
de egy kitörési kísérlete volt a felzárkó-
zásnak.

A harmadik forráscsoportban a 
Caraffa, Nigrelli, Heisler katonai regná-
lása alatt született különböző, de szinte 
kivétel nélkül adózásra és a kiváltsá-
gokat sértő kormányzatra vonatkozó 
utasítások ugyancsak a megfélemlítést, 
másfelől az elégedetlenség megfogalma-
zását jelentették. Az újraegyesített ország 
kormányzásához természetesen szükség 
volt a megyék működési rendjének hely-
reállítására, de ez nem volt egyszerű. 
A rendeletek ettől kezdve az önkéntes 
vámszedőket, útonállókat emlegetik. Az 
katonaság élelemszerzői, az úgynevezett 
fusisok nemkívánatos személyek lettek. 
A panaszok és a perek száma viszont azt 
bizonyítja, hogy a lakosság terhei nem 
csökkentek. A hazai történelemnek ezt 
a lokálisnak tűnő, valójában inkább sű-
rített problematikáját azonban nemcsak 
ennek a kornak hiteles története miatt 
kellett feltárni, hanem mert Balogh István 
jól tudta, hogy idáig nyúlnak vissza a Rá-
kóczi szabadságküzdelmének a gyökerei, 
de még inkább a felső-magyarországi 
rendi politika évszázadokon keresztül 
fennmaradó kultúrája. Számos isme-
rős családnév, építkezési leírás maradt 
ránk.

Balogh István posztumusz elkészült 
kötete ez által megkoronázza a tudós 
levéltárosnak, a lokálpatrióta cívisnek, 
a hajdúk utódjának, a kurucok, a pa-
rasztok kultúrájának gesta íróját. A 
munkáját ugyanis – ahogy azt fentebb 
már kifejtettem – leginkább azokhoz a 
középkori krónikásokéhoz mérem, akik 
eltűnő korszakok mindennapjait örökí-
tették meg az utódok számára.

A kötet nem csupán a belbecse alap-
ján ajánlható, hanem illő külcsínnel 
is rendelkezik. A korabeli metszetek 
felhasználásával tervezett címlap a kort 
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idéző antik hatást fokozza, és a króni-
kákban meglévő iniciálékat pótolja a 
lapok felső sávjában is megjelenő met-
szet. A fakszimilék, a kötetben szereplő 
generálisok, főrendek arcképei, aláírá-
saik hozzák közelebb a mai emberhez a 
régies, sok idegen, vagy ma már archa-
ikusnak minősülő kifejezéssel tűzdelt 
szöveget. Az adókivetéseket újraszer-
kesztett táblázatokba rendezték, ami a 
helytörténészek, a korszak kutatói szá-
mára egy lehetséges gazdaságtörténeti, 
társadalomismereti elemzést kínál.

A megyei levéltár munkatársai közül 
többen is részt vettek az előkészítésben, 
de Nagy Ferenc igazgató urat és Kujbus-
né Mecsei Évát külön ki szeretném emel-
ni. Igazgató úr a levéltári forrásoknak, 
kincseinek a feldolgozásában és közzé-
tételében a különösen gondos formát vá-

lasztotta a rangos kiadványok sorával. A 
levéltár újkorát teremtette meg ezzel, jól 
és eredményesen folytatva és kiegészítve 
Balogh Istvánnak a munkásságát. Az is 
példaértékű, ahogy ezt mind szervezői, 
mind szerkesztői munkájával kiemelke-
dő színvonalúan oldotta meg Kujbusné 
Mecsei Éva. Dicséret illeti a Levéltárat, 
hiszen sikerrel pályázták a Nemzeti 
Kulturális Alap anyagi hozzájárulását 
ennek a kiadványnak a megjelentetésé-
hez, és köszönet mindazoknak, akik ezt 
a korszakot olvasható közelségbe hozták 
a mai érdeklődők számára.  

Balogh István: Szabolcs vármegye terhei a 17. 
század végén. Nyíregyháza, 2008. 172 p. képekkel. 
(A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadvá-
nyai III. Tanulmányok 17.) 

Láczay Magdolna

Göttinga (Futaky István monográfi ája) 

A hivatalos neve Göttingen, de az egye-
temén tanuló diákok szívesebben emle-
gették Göttinga néven. Magyarországon 
is ez a név honosodott meg. A „han-
noveri tartománynak” ez a városa az 
erdős Hainberg lábánál, a Lein partján 
települt. Neve írott forrásban először 
953-ban fordult elő. Faluként említet-
ték. Az ezredforduló előtt már létezett 
településtől északnyugatra Oroszlán 
Henrik kezdeményezte egy város alapí-
tását, amely 1150-1200 körül a falut is 
magába olvasztotta. Ez az új település 
civitássá rangosodott. Tagja lett a Han-
za-szövetségnek. Középkori jelentőségét 
a reformáció után kibontakozó vallás-
háború, majd a harmincéves háború 
alaposan megtépázta. Újabb felvirágzása 
az 1692-1833 közötti angol-hannoveri 
perszonálunió alatt következett be. A 

város európai hírét és kultúrtörténeti 
rangját–patináját azonban annak a III. 
Györgynek köszönhette, aki 1734-ben 
egyetemalapítási joggal ruházta fel. Az 
egyetem hivatalosan 1737-ben – ekkor 
avatták – nyitotta meg tantermeit, la-
boratóriumait, kísérleti intézményeit, 
gyakorlókertjét és könyvtárát a hallgatók 
előtt. Az adminisztrációban hivatalosan 
a Georgia Augusta vagy Georg-August-
Universität nevet nyerte. Az első egye-
temi előadást azonban 147 hallgatónak 
– egy csűrt nevezvén ki auditóriumnak 
– 1734. október 24-én tartotta a Wit-
tenbergából ide érkező filozófus–fizikus 
Samuel Christian Hollmann. A hallga-
tók száma 1737-re 160-ra, az 1750-es 
évtizedre 650-re növekedett. 1750 körül 
Halle, Jéna és Lipcse után rangsorban 
a negyedik német egyetemmé „izmo-



SZEMLE188

sodott” a göttingeni univerzitás. 1780-
ban azonban már az első, ezernél több 
diákkal. Az egyetem aranykora 1837-ig 
tartott, bár a tilsiti békét követően a 
Vesztfáliai Királyság – benne Göttinga is 
– 1807-1813 között Jérôme Bonaparte 
parancsnoksága alá került, de a francia 
uralom – az idő rövidsége miatt – nem 
hagyott maradandó nyomot a széleskörű 
autonómiával rendelkező intézményben. 
A tanítás és kutatás szelleme társult itt 
a racionalitással és az értelmiségi fele-
lősséggel, így teremtve gondolkozás- és 
tanításbeli szabadságot. Ennek egyik 
– a szokványostól eltérő – jellemzője volt, 
hogy már az univerzitás alapításakor 
eltiltották a teológiai fakultás profesz-
szorait, hogy cenzúrát gyakoroljanak a 
többi fakultáson oktatók előadásai, ta-
nulmányai fölött. A tanításnak az oktató 
lelkiismeretével harmonizáló szabadsága 
mellett a kutatás és a reáliákkal való kí-
sérletezés szabadsága is napi gyakorlat 
volt a göttingai univerzitáson. 

Ez az aranykor 1837-ig tartott. Sőt, 
1833-ban még új remények is fakadtak. 
IV. Vilmos ugyanis 1833-ban a réginél 
liberálisabb alkotmányt léptetett életbe. 
Ennek kidolgozásánál – mások mellett 
– néhány göttingai professzor is szor-
goskodott. IV. Vilmost Ernst August 
követte a trónon, aki 1837-ben a Vilmos 
bevezette alkotmányt hatályon kívül 
helyezte. Visszaállította az 1819. évit, 
amivel korlátozta a polgárok jogait. 
Ez a tapintatlan lépés az egyetem hét 
professzorának – Göttinger Sieben: 
Friedrich Dahlmann, Heinrich Ewald, 
Georg Gottfried Gervinis, Jacob Grimm, 
Wilhelm Grimm, Carl Otfried Müller, 
Wilhelm Weber – éles tiltakozását váltot-
ta ki, amit nyilvánosságra is hoztak. 

A hatalom a szokásosnál is dühöseb-
ben reagált: megdorgálta és elcsapta az 
egyetemről a tiltakozó tanárokat. Hármu-
kat (Dahlmann, J. Grimm, Gervinus) a 
„hannoveri királyságból” is kiutasította. 
A neves tanárok eltávolításával megkez-

dődött a hallgatók elvándorlása is. Ettől 
kezdve félszázadon keresztül halványult 
a híre, hanyatlott a rangja Göttingának. 
1893-ban már 117 professzora és docen-
se volt, de „matriculalt diákja” csak 786. 
A szellemi hanyatlásnak ezt a mértékét 
és mélységét már nem követi monográ-
fiájában Futaky István. A szerzőt dicséri 
mértéktartása. Könyvének előnyére vált 
az önként vállalt kronológiai limesek 
közé szerkesztett korszak-vizsgálat. 
Ennek időbeli kiterjesztése csorbítot-
ta volna a narráció tudatosan vállat 
céljának megvalósítását. Szétzilálta 
volna a könyv feszesen építkező szer-
kezetét. A szerző előnyére maradt meg 
az aranykor kronológiai keretei között, 
annak ellenére, hogy az 1837-es durva 
beavatkozást követő hat évtizednyi idő 
a vallatott évszázadnál is izgalmasabb 
szellemi kalandokat, sztorikat és kurió-
zumokat ígért. Igaz, a kultúránkat és az 
európai civilizációt jelentős alkotásokkal 
gazdagító magyarok kikoptak ez utóbbi 
félszázadnál hat évvel hosszabb időből. A 
Göttingában finnugor filológiát kutató és 
oktató, a magyarságát őrző és megvalló 
professzor azonban – a magyar olvasók 
szerencséjére – kíváncsibb volt az 1734 
és 1837 között Göttingában megforduló, 
magukat egy-két tanévre, szemeszterre 
„matriculáltató” magyarországi diákok-
ra, mint egyetemének hanyatló öt-hat 
évtizedére. 

A Göttinga című monográfia kettős 
célt tűzött maga elé: a göttingeni egyetem 
aranykorának tanári egyéniségeken ke-
resztül történő színvonalas bemutatásá-
val párhuzamosan, – szinte a teljességre 
törekedve – az univerzitás magyaror-
szági peregrinusainak tanulmányairól, 
életmódjáról, professzorokhoz fűződő 
kapcsolatokról, hallgatói státuszukról, 
mentalitásukról, egyéb – ha szükséges –, 
a kuriozitást is feltérképező jellemzőiről 
akart képet rajzolni.  

Ez utóbbi feladat elvégzésére régóta 
szükség lett volna. Apró lépések tör-
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téntek is ilyen irányban. Mindezeket 
számba vette a szerző. Bibliográfiai 
összeállítása, jegyzetapparátusa és hi-
vatkozásai bizonyítják, hogy néhai és 
ma élő kutatótársainak minden törek-
vését beépítette munkájába, akkor is, 
ha azok csak epizódokat ragadtak meg. 
Akkor is, ha teljes életpályát felvázoló 
monográfiából villantak ki magyarorszá-
gi – magyar, német, szlovák – hallgatók 
egy-két hónapos, egy-két éves göttingai 
elmecsiszolódásai, avagy éppen csak 
pár napig mutogatta magát és magyaros 
öltözékét valaki [Mátyás József, 155. o. 
243. j.] a városban.

Ha nem tudnánk, hogy a göttingai 
egyetem a „lutheri evangelizációhoz” 
kötődő protestáns intézmény volt, a ko-
rabeli Magyarországról ide peregrináló 
fiatalok származási helyéről, magyar, 
német és szlovák nációhoz kötődéséből 
megbizonyosodhatnánk róla. A hajdani 
hazánkból Göttinga felé csak kálvinista 
és unitárius magyar, illetve lutheránus 
német és szlovák kollégiumok, akadé-
miák diákjai peregrináltak szellemi töl-
tekezés szándékával. Erről ugyan nem 
szól Futaky professzor, de a katolikus 
térségek kollégiumaiból, gimnáziuma-
iból, teológiai és jogi akadémiáiból in-
kább Bécset, Rómát, Bolognát, Párizst 
célozták meg a magasabb műveltséget 
szerezni szándékozók. A szegényebbeket 
és kevésbé igényeseket pedig ekkor már 
befogadta a Pázmány Péter alapította, 
Nagyszombatról előbb Budára, majd 
Pestre költöztetett egyetem. 

Göttingába dunántúli, felvidéki és 
erdélyi németek (evangélikus cipszerek 
– Lőcse, Kassa, Bártfa – és szászok 
– Brassó, Nagyszeben, Szászváros –), a 
Felvidék keleti térségeiből, főleg Eperjes 
tájékáról induló evangélikus szlovákok, 
valamint a Felső- és Közép-Tisza-vidék 
– Sárospatak, Debrecen – és Erdély 
– Kolozsvár, Nagyenyed, Marosvásár-
hely – kálvinista hitű magyar és székely 
fiatalok indultak és érkeztek. Többnyire 

olyanok, akik eléggé módosak voltak 
külföldi tanulmányaik költségeit előte-
remteni, vagy tehetségük oly mértékig 
megmutatkozott, hogy egyházi gyüleke-
zetük érdemesnek vélelmezte tartózko-
dásuk költségeit megfinanszírozni abban 
a reményben, hogy hazatérésük után 
szellemiekben visszaszolgálják a rájuk 
költött aranyakat.

Futaky professzor teljességre törek-
vését bizonyítja, hogy figyelmét nem 
kerülte el az sem, hogy az egyetem egy-
két vagy több szemeszterére száz év alatt 
beiratkozó 494 kárpát-medencei hallgató 
társadalmi rangját és státuszát is felde-
rítse. Cáfolja a honi retorikában kötele-
zően leszegényített, nyomorúságos kör-
nyezetből származó, kiváló szorgalmú, 
folyton könyveket búvó hallgatói ideált. 
Göttingában lépten-nyomon jómódú 
szülők, gyakran arisztokraták költekező 
fiaira bukkant a történelmi idő mélyén. 
Protestáns bárók, grófok fiai forgolódtak, 
tanultak itt, nagy tudású vagy feltűnően 
tehetséges famulusok kíséretében. Az 
egyházi gyülekezetek sem fukarkodtak 
az általuk ideküldött diákok patroná-
lását illetően. A göttingeni univerzitást 
ugyanis nem a szerzetesi szegénységben 
tengődők, nem is a falusi nyomorúság-
ban élők számára alapította III. György. 
Ahogyan H. Balázs Éva megállapítását 
idézi Futaky professzor: „Göttingában 
nemigen voltak szegény hallgatók… az 
egyetem bevallott célja tehetős, sőt előkelő 
diákokat oda vonzani.” A talentumokkal 
jól sáfárkodó, az anyagiakban sokszor 
az arisztokratákkal is vetekedő, folyton 
gazdagodó polgárság fiainak egyeteme 
volt ez. Futaky példák sorával bizonyítja, 
hogy a szerényebb körülmények között 
élő diák sem úszhatott meg egy tanévet 
700 rajnai, vagy 900 magyar forintnál 
kevesebből. [Összehasonlításul: ez az ösz-
szeg az Erdélyben és Felső-Tisza-vidéken 
egzisztáló nemesi vármegyék választott 
alispánjainak hároméves honoráriumá-
val vetekedett.] 
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Az anyagi ráfordítással azonban ará-
nyos volt Göttingában a hallgatók szel-
lemi gyarapodása. A hosszabb-rövidebb 
ideig itt tanuló magyarországi diákok 
felkészültségének, felelősségtudatának 
és közéleti elkötelezettségének jellem-
zésére Dümmerth Dezső ismert adatát 
kölcsönözte a szerző: Szinnyei József az 
1737 és 1837 között Göttingában tanuló 
494 diákból 205-öt érdemesített címszó-
ra és életrajzra irodalmi lexikonában. Az 
itt diákoskodók, később hazai protestáns 
teológusok, professzorok, iskolames-
terek, hivatalnokok, köztisztviselők, 
politikusok és egyéb közfeladatot ellátók 
41-42 százaléka – honorált értelmiségi 
munkájuk mellett – az utókor emléke-
zetére érdemes irodalmi, művészeti vagy 
tudományos munkát is végzett. 

Vitatkozhat bárki Szinnyei érték-
rendjével, és vélekedhet bármint a 
statisztikai adatok minőségéről. Azok-
nak a volt göttingai diákoknak – akiket 
Futaky professzor név szerint is kiemel 
a négyszázkilencvennégyből – a kultúr-
történeti jelentőségét csak a történeti 
érzék teljes hiányában vonhatja két-
ségbe. Íme néhány közülük: Rát Má-
tyás, Schwartner Márton, Engel János 
Keresztély, Schedius Lajos, Rumy Károly 
György, Budai Ézsaiás, Barczafalvi Sza-
bó Dávid, Benkő Ferenc, Bolyai Farkas, 
Kőrösi Csoma Sándor, Teleki László, 
Teleki József, Teleki Sámuel, Berzeviczy 
Gergely… 

Nem illik említés nélkül hagyni azo-
kat sem, akiket hallgatói státuszukból a 
göttingai katedrákig emelt a tehetségük: 
„mint fizikus… világhírre tett szert” a 
göttingeni egyetem tanáraként Segner 
János András, egy pozsonyi polgárcsalád 
sarja [Kosáry, 1996. 178.]. Pozsonyból 
került Göttingába hallgatónak, s ott a 
filozófia és teológia professzora lett Kern 
János Mihály. Teológusként indult az 
egyetemre Zólyomból Bucsányi Mátyás, 
de jobban vonzotta a matematika és a 
fizika. E tárgyaknak lett a tanára olyan 

egyetemen, ahol volt idő, amikor Gauss 
művelte a matematika tudományát. 
Sajnálatos, hogy tűrhetetlenné élesedő 
személyes konfl iktusa miatt búcsút kel-
lett mondania katedrájának.

Ha a névsort valaki honi elfogult-
ságból eredőnek vélelmezné, mentse 
az összeállítóját, hogy közülük hármat 
– Bolyai Farkas, Gyarmathi Sámuel 
és Kőrösi Csoma Sándor – Göttingen 
város önkormányzata is emléktáblára 
érdemsített. 

Régről ismert – Futaky professzor 
is említi –, hogy a személyeskedések, 
kicsinyes féltékenységek, a rangkórság 
a göttingai katedrákat sem kerülték el. 
Jó példa erre Gaussnak a viselkedése 
Bolyai Farkas fiával, Bolyai Jánossal és 
Lobacsevszkij herceg államtanácsossal 
szemben. Ugyanazt a geometriai leveze-
tést Bolyai Jánostól kis híján eltulajdo-
nította, a hercegi rangot, államtanácsosi 
méltóságot viselő Lobacsevszkij kazáni 
professzort pedig nyilvános dicséretben 
részesítette, és a Göttingai Tudós Társa-
ság levelező tagjává választatta.

Előfordultak ilyen jellempróbáló 
esetek annak ellenére, hogy a göttingai 
professzorok Európa legjobban fizetett 
tanárai voltak. Szabad szelleműek, tu-
dásukra büszkék. Megbecsültségükkel 
annyira elégedettek voltak, hogy sem 
az osztrák ágenseknek, sem más német 
egyetemnek nem sikerült őket itteni 
katedráikról elcsábítani. Ezt a kötődést 
erősítette az a korszerű infrastruktú-
ra, amelyet a tanítás, a szemléltetés, 
a társadalmi és természeti, valamint a 
fizikai, biológiai és kémiai tudományok 
kutatása céljából hoztak létre. A tanítás 
és a kutatás elkülöníthetetlen egységét 
reprezentáló háttér-infrastruktúrát hoz-
tak létre. Hatalmas, már a 18. század 
végére 300-400 ezer kötetet magába 
foglaló könyvtár, recenzeáló folyóirat, 
ismeretterjesztő újság, világi- és egyházi 
levéltárak, kéziratgyűjtemények, botani-
kai, zoológiai preparátumok, laboratóri-
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umok, kertészeti gyakorlókert álltak a 
tanárok és hallgatók rendelkezésére. 

A szerző korrekt módon ismerteti az 
egyetem Bölcsészeti Karának szervezeti 
keretében oktatott tudományokat: a tör-
ténettudományt, a filológiát és filozófiát, 
e tárgyak neves tanárait. Hasonló kor-
rektség jellemzi a természettudományok 
elméleti és kísérleti oktatását bemutató 
fejezeteket, a mezőgazdasági ismeretek 
elmélyítését szolgáló gyakorlókert leírá-
sát. Hasonló elmélyültség és objektivitás 
jellemzi a hittudományi, a jogtudományi 
és orvostudományi karok működésével 
foglalkozó részeket. Filológusi hozzá-
értéssel és teljességre törekvő igénnyel 
mutatja be az egyetem könyvtárát és 
kézirattárait. [Azoknak a tanulást és 
kutatást szolgáló, máig megőrzött és 
jellemző nyitottságát mi sem jellemzi 
jobban, minthogy lábjegyzetben vala-
mennyi gyűjteménynek közli az e-mail 

elérhetőségét]. Nem mulasztotta el a 
göttingai Tudományos Akadémiának az 
egyetemmel szorosra fűzött együttműkö-
dését sem ismertetni. Mint sokoldalúan 
képzett, és a tájékozódásban teljességre 
törekvő kutató, nem mellőzi a göttingeni 
egyházi levéltárak és kézirattárak bemu-
tatását sem.

Jó időben és jó sorozatban jelent meg 
ez az egyetem-történeti monográfiája. A 
hanyatló, elsekélyesedő jelenlegi magyar 
felsőoktatás elé sikerült tükröt tartania 
Futaky Istvánnak, mind az Európa-
szerte és idehaza rohamosan terjedő 
szellemi anarchizmussal, kultúrpoliti-
kai hitványsággal, mind a professzori 
felelőtlenséggel, mind pedig a hallgatói 
igénytelenséggel szemben. 

Futaky István, Göttinga. Bp. 2007. 240. Felső-
oktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 7. 

Takács Péter

Fejezetek a Nyíregyháza-vidéki Kisvasút történetéből

Nehéz meghatározni dr. Fekete Titusz 
Zoltán könyvének műfaját. A kötet címe 
ugyan egyértelmű: Fejezetek a Nyíregy-
háza-vidéki Kisvasút történetéből, de 
éppen a szerző írja az alábbiakat az Elő-
szóban: „A kisvasút történetével sokan 
és sokféleképpen foglalkoztak és dolgoz-
ták fel annak múltját. A publikált adatok 
és írások nagyon sok információt adnak, 
de a saját személyes élmény mindennél 
többet mond, ezért a korábbi írásokat 
csak ’forrásnak’ tekintem és ’útjelzőként’ 
használom. Írásomban ezeket idézem 
úgy, ahogy tudom és nem titkolom, hogy 
nem mesterségem a história-írás. Tényt 
és adatot idézek, de egyetlen új megálla-

pítást nem komponálok, csak közreadok. 
A mások által feldolgozott és közreadott 
írásokat megfelelő kritikai bírálat után 
erősen ’átszűrtem’, és csak az én szem-
pontomból legfontosabbnak tartottakat 
használtam fel. Egyetlen igyekezetem 
volt, hogy vázlatszerűen rövid, világos, 
logikus és ha lehet, elfogulatlan legyek.” 
Klasszikus értelemben tehát nem nevez-
hetjük a kötetet a kisvasút története tör-
ténészi feldolgozásának, hiszen a számos 
idézet forrásának pontos meghatározása 
hiányzik (bár a kötet végén találunk egy 
elég alapos és részletes irodalomjegy-
zéket), a kisvasút történetének egyes 
eseményei hiányoznak is, bár a fenti „ars 



SZEMLE192

poetica” alapján ezeket nem is róhatjuk 
fel hiányosságnak.

Akkor mégis hová soroljuk dr. Fekete 
Zoltán könyvét? Lehetne apológia is, 
mert a szerző jó néhány oldalon jogászi 
biztonsággal utasítja vissza azon – kora-
beli – vádakat, miszerint a kisvasút érté-
kes gördülő anyagát „fasiszta bérencek” 
menekülésre használva fel, kihurcolták 
az országból. Ezekről, az akkor való-
ban divatos és a népi demokráciában 
az egyes, becsületes jellemű emberek 
ellen uszító kijelentésekről már akkor 
is tudta mindenki, hogy nem igazak, 
de a felső hatalommal szemben, félve a 
megtorlásoktól, senki sem mert szem-
beszállni. Történelmi tény ugyanis, hogy 
a front közeledtével a kiürítésért felelős 
kormánybiztos utasította az összes köz-
alkalmazottat, legyen az állami, városi 
tisztviselő, állomáshelyének elhagyására 
és felszerelésének nyugatra szállítására. 
Így hagyták el Nyíregyházát 1944. októ-
ber végén a tűzoltók a teljes gépparkkal, 
a helyőrség alakulatai, lelakatolva a 
laktanyák kapuit, velük együtt a városi 
tisztikar, élén a polgármesterrel s an-
nak családjával. Nem önként indultak, 
hanem parancsra! Senki sem gondolta 
akkor, hogy sokan soha többé nem 
látják majd az ismerős várost, a tájat. 
Mindenki azt hitte, a Nyugat-Magyaror-
szágra település után, a háború végén 
hazatérnek, s folytatják munkájukat ott, 
ahol abbahagyták! Nem volt senkinek 
félnivalója. Közalkalmazottként felsőbb 
utasításokat hajtottak végre, legjobb 
tudásuk szerint. Az már csak a háború 
logikáján – ha egyáltalán van ilyen – mú-
lott, hogy Nyugat-Magyarország helyett 
a végcél Németország lett.

Ezen emberek közé tartozott a szerző 
édesapja, dr. Fekete József, a Nyíregy-
háza-vidéki Kisvasút főtanácsosa, 1944. 
április 20-tól igazgatója. Az ő és a he-
lyettesévé előlépett Kállay Béla műszaki 
tanácsos feladata volt a Nyíregyháza-vi-
déki Kisvasút, a Bodrogközi Gazdasági 

Vasút (ez is keskenynyomtávú vasút 
volt), széles nyomtávú vasúti kocsikra 
való felmálházása, majd az időközben 
a szerelvényükhöz csatolt, a budapesti 
HÉV, és a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút 
vagonjainak megóvása, a fosztogatások-
tól való megvédése. Feladatukat kiválóan 
oldották meg, miközben a vasúttal kite-
lepült családok ellátását is szervezték, 
s ha az amerikai hadsereg 1945. április 
végén Blindham-Neustiftben szitává 
nem lövi az egész szerelvényt, mindent 
épen lehetett volna hazaszállítani. Nem 
ez történt, még hét év kálváriát kellett 
végigélnie Fekete Józsefnek, mire 1952-
ben a deggendorfi hajógyárban már 
kijavított és felújított Zemplén, Tisza és 
Szabolcs sínautóbuszokat útba indíthat-
ta a honi állomásokra. Addigra viszont 
ő lett itthon „osztályidegen”, köszönetet 
sem kapott, sőt hazatérése nem volt már 
kívánatos a felsőbb hatóságoknak. Így 
szakadt szét dr. Fekete József családja, 
ő Németországban, legnagyobb leánya 
Kanadában telepedett le, míg felesége a 
három kisebbik gyermekkel már 1946-
ban hazatért, hogy a gyerekek tanítta-
tásával ne legyenek gondok. Ez is benne 
van e könyvben.

Ezek után talán nem járunk messze 
az igazságtól, ha egy személyes vissza-
emlékezésekkel erősen megfűszerezett 
emlékkönyvről beszélhetünk, mely azon-
ban nem nélkülözi a szintén személyes, 
sok esetben kritikai megállapításokat, 
az akár későbbi városrendezési vitákra 
alkalmat adó megállapításokat, kérdés-
feltevéseket, sőt ezeken túl a korábbi és a 
közelmúlt döntéshozói szerepének meg-
ítélését sem. A kötet négy fejezete felöleli 
a kisvasút, a villamos egész nyíregyházi 
történetét az indulástól a megszűnésig.

Az első fejezet a Kisvasút születik 
Nyíregyházán címet viseli, de a címmel 
ellentétben nemcsak a születésről szól, 
hanem végigfut egészen 2005-ig, a kis-
vasút 100 éves ünnepéig, szintén tele 
személyes emlékekkel, élményekkel. Dr. 
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Fekete Zoltán ugyanazt fogalmazta meg 
itt is, mint mindenki, akinek szívügye 
a kisvasút, hogy arra mindenképpen 
szükség van, ha már nem is a gazdasági 
megfontolásokból, de a térség idegenfor-
galmának fellendítése érdekében.

A kisvasúthoz – legalábbis Nyíregyhá-
zán – szorosan kapcsolódott a villamos, 
mint a városi tömegközlekedésnek a XX. 
század első felében alapvető kelléke. 
Mintegy negyven oldalon keresztül kö-
vethetjük nyomon a nyíregyházi villamos 
születésének, kiépítésének egyes rész-
leteit. Ma már az idősebb nyíregyháziak 
is el-elgondolkodnak, ha pontosan fel 
kellene idézni a villamosközlekedés és 
a vele együtt haladó kisvonat bonyolult 
forgalmát. Erre most pontos válaszokat 
kaptunk, még a kalauzok működéséről 
és a jegyárakról is. Ma is helytállóak a 
Kelet-Magyarország 1969. május 16-i 
számában leírtak, ahol az újságíró valós 
örömét fejti ki arról, hogy a hangos, ide-
gesítően sípoló kisvasút végre kiszorul 
a városból. De „... a villamos szolid és 
biztonságos közlekedési eszköze a város 
lakóinak és vendégeinek. Jellegzetes, sőt 
romantikus színfolt, lassan idegenforgal-
mi érdekesség. Az egy sín rendszerével is, 
ha a vasút kiválik, pontos, megbízható és 
kényelmes összeköttetés a főütőéren, a 
vasútállomástól a Sóstóig. Miért kellene 
elmenni a villamosnak? Nem érdemelne 
meg a gondolat még egy megfontolást, 
hogy inkább maradjon?...”

Nem volt apelláta! A villamos 1969. 
május 31-én megszűnt a városban, s Fe-
kete Zoltán kritikusan említi meg, hogy 
az autóbuszforgalom beindításához ak-
kor kiépített aszfaltozott úttal a Sóstóig, 
tették örökre tönkre a város tüdejének 
számító tölgyerdőt. Ugyanitt ad hangot 
annak a reményének is, hogy talán lesz 
még 21. századi minőségű villamosa is 
Nyíregyházának, hiszen a jövő tömegköz-
lekedése csak abba az irányba mutat… 

A trianoni békediktátum okozta terü-
letcsonkítások (amikor mind Nyíregyhá-

za, mind pedig a Bodrogköz elvesztette 
korábbi természetes kapcsolatait, piacait 
– Ungvár, Munkács, Kassa stb.) hamar 
rádöbbentették mind Szabolcs várme-
gye, mind Nyíregyháza, mind pedig a 
szomszédos Bodrogköz lakóit, döntés-
hozóit az egymásra-utaltságra. Ebből a 
közös gondolkodásból született a balsai 
híd már 1930-ban (ne felejtsük el, alig 
vagyunk 10 évvel Trianon után), melyen 
át vezetett a kisvasút, hogy diákokat, 
kirándulókat, vásározókat, árut szál-
lítson Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen 
át egészen a Hegyközbe. A gyorsabb és 
kényelmesebb utazásra azután már ko-
moly befektetéseket eszközölt mindkét 
vasúttársaság, megrendelve az akkori 
idők (de bizton mondhatjuk a mai kis-
vasúti kocsiknál sokkal modernebb) 
legújabb, kényelmes sínautóbuszait, a 
Szabolcsot és a Zemplént, majd a MÁV 
a nyíregyháza-budapesti járatára az 
Árpád gyors sínautóbuszt. Mindhárom 
kocsi 1937-ben állt szolgálatba, negye-
dik társuk, a Tisza sínautóbusz 1940-től 
közlekedett Nyíregyháza és Sátoraljaúj-
hely között.

A kisvasút kocsijainak háború végi 
és háború utáni kálváriájáról szól a 
könyv negyedik, egyben leghosszabb 
fejezete, mely a kötet felét teszi ki. Itt 
azután teljesen személyesre fordul dr. 
Fekete Zoltán stílusa, ami teljes mér-
tékben érthető, hiszen ezeket az utakat 
mint kisgyermek, családjával együtt 
tette meg. A kisvasút hányattatásait, 
s a velük utazók életét, mindennapjait 
az átélt élmények, az emlékek teszik 
emberközelivé. Tíz szakaszra osztotta 
útjukat a szerző, ezeket sematikus 
térképeken is megjelenítette, s ezeken 
látszik igazán, hogy egy rövidnek tetsző 
út a háborúban több száz kilométeres is 
lehet, s napokig, hetekig elhúzódhat. Az 
1944 októberében Sárospatakra rendelt 
gördülő anyagot ott rakták vagonokra, s 
indult el a szerelvény, melyre a két vasút 
kocsijai mellé, azokba a vasutas csalá-
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dok is beköltöztek, így dr. Fekete István 
igazgató hozzátartozói is. 1944. novem-
ber 3-a az első út kezdő napja és 1945. 
augusztus 20-a, a nyolcadik út, amikor 
az akkorra szétlőtt kocsik megérkeztek 
Taferlbe. Innen indultak a vasutasok és 
hozzátartozóik időről-időre útnak, hogy 
ki-ki idegenben próbáljon szerencsét, 
vagy hazatérjen. Végül dr. Fekete József 
és Kállay Béla maradtak, hogy a magyar 
állam tulajdonát képező vasúti anyagra 
vigyázzanak, a kijavításokat elvégez-
tessék, majd a hazaszállításról gondos-
kodjanak. Fekete Zoltánék időközben 
hazatértek, a szerző az első elemit 1946 
őszén már Nyíregyházán kezdhette meg. 
1950. szeptember 10-én a kocsikat a 
deggendorfi hajógyárba szállították át, 

ott történt felújításuk is, majd a tize-
dik útként 1952. március–októberben 
tértek haza a kocsik Nyíregyházára és 
Sárospatakra. Az addig példamutatóan 
és lelkiismeretesen dolgozó dr. Fekete 
Józsefre tovább már nem tartott igényt 
a magyar állam. Nem tanácsolták a 
hazatérését sem, ezért Németországban 
maradt és Hamburgban hunyt el. Az ő 
emlékkönyve is ez a kötet, mely a szöve-
ges részek mellett sok-sok jó minőségű 
fotóval is emlékezik róla, meg az egykor 
volt Nyíregyháza-vidéki Kisvasútra.

Dr. Fekete Zoltán Titusz: Fejezetek a Nyíregyhá-
za-vidéki Kisvasút történetéből. Nyíregyháza, 2008. 
189 o. + térkép

Bene János 

Források a Felső-Tisza-vidék középkori történetéhez

Aki átlapozza e folyóirat elmúlt években 
megjelent számait, örömünkre több olyan 
könyvismertetést is talál majd, amely a 
Felső-Tisza-vidék középkori történelme, 
hely- és családtörténete szempontjából 
fontos forráskiadványok megjelenéséről 
számol be. E munkák nagyrészt a régió 
megyei törvényszékeinek adatgazdag, de 
nem túl jelentős ügyekben kibocsátott 
okleveleit, kisebb részben a környék 
legforgalmasabb hiteleshelyének, a le-
leszi konventnek az iratait vették szám-
ba, azaz a két intézmény, a megye és a 
hiteleshely működése során keletkezett 
kútfőket. Hiányoztak mindeddig azok a 
forráskiadó munkák, amelyek egy-egy 
nemesi vagy arisztokrata család teljes 
levéltári iratanyagának a közzétételére 
vállalkoztak volna. Pedig egészen a II. 
világháború végéig e régióban is jelen-

tős munkálatok zajlottak e téren. A 
Károlyi, a Sztáray és a Zichy családok 
iratanyagáról teljes szövegű közlések 
jelentek meg (5, 2, illetve 12 kötetben), 
míg a Kállayak óriási levéltáráról magyar 
nyelvű regeszták (2 kötetben) láttak nap-
világot. Ezek – és közülük is leginkább 
a Kisvárdai család levéltárát tartalmazó 
Zichy okmánytár – esetében gyakran 
tapasztalhatjuk, hogy a történeti és 
régészeti kutatás mennyit köszönhet 
annak, hogy egy középkori arisztokrata 
család teljes iratanyaga nyomtatásban 
hozzáférhető – még ha jelen sorok írója 
olykor némi szomorúsággal is gondol 
arra, hogy e nagy vállalatok legtöbbjének 
(az egyedüli kivételt a Károlyi oklevéltár 
képezi) nem sikerült a magyar középkor 
hagyományosnak tekintett végpontjáig, 
1526-ig eljutnia és így teljessé válnia. 
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Nem vegyül ugyanakkor efféle üröm 
örömünkbe, amikor a nemrégiben Tring-
li István munkájának köszönhetően 
megjelent Perényi oklevéltárat vesszük 
a kezünkbe.

A kötetet a szerző előszava nyitja 
(7–9.). Ebből megtudhatjuk, hogy a báró 
Perényi család levéltárát tulajdonosai 
1906-ban adták át letétként a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak, ahonnan 1934-
ben jelenlegi őrzési helyére, a Magyar Or-
szágos Levéltárba került. A gyűjtemény 
a Perényiek három, külön családként 
értelmezhető középkori ága közül az ún. 
báróinak vagy nyalábinak az iratanyagát 
tartalmazza. Tringli István, bár rendel-
kezésére álltak Fekete Nagy Antal régi 
regesztái, ezek korántsem modern re-
gesztázási elvei miatt – helyesen – jobb-
nak ítélte, hogy a Perényi-oklevelekről 
teljesen új, napjaink gyakorlatának 
megfelelő, magyar nyelvű kivonatokat 
készítsen, a Borsa Iván által elindított 
családi levéltár-sorozat többi kötetéhez 
hasonlóan. Ez tulajdonképpen azt jelen-
ti, hogy noha az okleveleket nem teljes 
szöveggel, eredeti nyelvükön adják ki, 
magyar nyelvű kivonataik mégis minden 
érdemi információt megőriznek. A szerző 
a határjárásokat és olykor egy-egy fonto-
sabb passzust viszont latinul közöl, ami 
a felhasználók számára még értékesebbé 
teszi a kötetet. 

A kötetben használt rövidítések és a 
bibliográfia (10–12.) után következnek 
a kivonatok (13–428.). A Perényiek le-
véltára középkori iratanyagát tekintve 
a nagyobb családi gyűjtemények közé 
tartozik, a kötet 872 darab kivonatot tar-
talmaz. Ebből 22 jut az Árpád-korra, 122 
az Anjou-érára, 343 a Zsigmond trónra 
léptétől V. László haláláig (1387–1457) 
tartó hetven esztendőre, 139 a Mátyás-
korra, míg jelen sorok írójának őszinte 
örömére jelentős mennyiség, 246 darab a 
Jagelló-kor 36 évére. Az oklevelek adatai 
leginkább az Ugocsa megyei nyalábi és 
az Abaúj megyei nagyidai Perényi-ura-

dalmak körül koncentrálódnak, de va-
lójában az ország csaknem valamennyi 
tája feltűnik bennük (például a nyugat-
felvidéki Nyitra megye a Palásthy és 
Forgách családok ügyletein keresztül). Ki 
kell emelnünk, hogy a történeti Szabolcs, 
Szatmár és Bereg megyék birtokai és 
családai vonatkozásában különösen sok 
adattal találkozhatunk itt. Így például 
számtalan forrást találhatunk a Sza-
bolcs megyei Magyi család történetére, 
a Perényiek középkor végi birtokügyletei 
következtében a Szatmár megyei Károlyi 
javakra, vagy éppen a Perényiek régi 
Bereg megyei családi birtokaira (Nagy-
dobos). Hogy ismertetésünk mennyire 
e kötetbe illő, jól mutatja, hogy e Peré-
nyi-levéltár tartalmazza a Jagelló-kortól 
az ecsedi Bátoriakkal, majd később a 
somlyóiakkal is együtt birtokolt, óriási 
kiterjedésű Szatmár megyei meggyesi-
szinyéri uradalom történetére vonatkozó 
legfontosabb forrásokat is.

A kötet mégsem csak a kivonatok 
mennyisége miatt érdekes, hanem a 
„minőség” miatt is: mivel a Perényiek 
esetében olyan családról van szó, amely 
már a középkorban is bárói méltóságo-
kat viselt – Péter országbíró (1415–1423), 
unokája, János Beatrix királyné ajtón-
állómestere, fiai közül Gábor a Jagelló-
korban kamarásmester, István pedig 
asztalnokmester volt –, és nem csak az 
újkorban került be az arisztokrácia so-
raiba, mint a fentebb említett Sztáray, 
Károlyi és Zichy családok, mindez az 
okleveles anyag tartalmán is tükröződik. 
Természetesen itt is nagyszámban ol-
vashatunk nemesi birtokjogok ügyében 
kelt, kisebb jelentőségű okleveleket, de 
ezt messzemenőleg ellensúlyozzák a po-
litikatörténeti kútfők. Ebből már ízelítőt 
kaphattunk évekkel ezelőtt a szerzőtől 
akkor, amikor kiváló tanulmányt közölt 
a Perényiek Mátyás-kori történetéről. 
S hogy egy példát hozzak arra, milyen 
„gyöngyszemekre” bukkanhatunk: e 
levéltárban található meg Miksa csá-
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szár azon 1517. évi diplomája, amellyel 
a másik ágból származó Perényi Imre 
nádort birodalmi herceggé nevezte ki, 
siklósi herceg címmel (798. sz.). A kötetet 
részletes név- és tárgymutató (429–508.), 
valamint egy érdekes jegyzék zárja a kö-
tetben szereplő vulgáris (magyar nyelvű) 
szavakról (509.).

Csak elismeréssel lehet adózni a 
kötetet megjelentető Tringli Istvánnak 
a gazdag gyűjtemény közléséért, és csu-
pán remélni lehet, hogy a jövőben újabb 
családi levéltár-közlések látnak majd 
napvilágot. Azt azonban nyugodtan hoz-
zátehetjük, hogy olyan fontos okleveleket 
tartalmazó családi levéltárat, mint a báró 

Perényieké, e régió vonatkozásban már 
aligha lehet találni. A versenyt legfeljebb 
a Zichy család zsélyi levéltárának Jagel-
ló-kori, eddig kiadatlan része állhatja, 
amelynek közlése nagyban hozzájárul-
hatna ahhoz, hogy a Felső-Tisza-vidék 
középkori viszonyainak a megismerésére 
még szélesebb forrásbázist lehessen 
felhasználni.

A Perényi család levéltára 1222–1526. Közzé-
teszi: Tringli István. (A Magyar Országos Levéltár 
kiadványai II. Forráskiadványok 44.) Magyar Or-
szágos Levéltár–MTA Történettudományi Intézet, 
Budapest, 2008. 509 p.

Neumann Tibor

Méltó ajándék a Magyar Kodály Társaság 
30 éves jubileuma alkalmából

Apostol lettél itt, bár nem szülőhe-
lyed, / … / Maradj kalauzunk, mi még 
eltévedünk, / Zene hatalmával szépítsd 
meg életünk! (Dr. Szabó Gyula: Köszöntő 
– Tarcai Zoltán 70. születésnapjára)

„A világnak leginkább olyan emberek 
hiányoznak, akik mások hiányaival 
törődnek.” Albert Schweitzer gondolata 
sajnos igaz, de Nyíregyházán, szeren-
csére, vannak ilyen emberek. Ez jutott 
eszembe, amikor a Nyíregyházi Városvé-
dő Egyesület kiadásában, Labossa Gusz-
táv elnök kezdeményezésére 2008 őszén 
megjelent Tarcai Zoltán: Emlékeim című 
könyve, melynek alcíme: Fél évszázad 
a zene szolgálatában. Egy hihetetlenül 
gazdag, példaértékű, nagy elhívatottság-
gal végzett pedagógus életút tárul elénk a 
szerző által igényesen, tematikus rendbe 
válogatott, majd Erdélyi Tamás közre-
működésével egybeszerkesztett írásos 
dokumentumok és fényképek alapján. 

Tarcai Zoltán, Zoli bácsi 50 éves nyír-
egyházi tevékenységét a nagy példakép, 
Kodály Zoltán gondolatainak érvényre 
juttatásáért végzett alázatos munka jel-
lemezte. Így érthető, hogy az önéletrajzi 
vallomások után az első nagy fejezet a 
Magyar Kodály Társaság Megyei Tagcso-
portjának létrejöttéről, terveiről, eredmé-
nyeiről, Kodály megyénkben tett látoga-
tásairól szól. Ezt követi az „iker-csillag”, 
Bartók Béla munkásságának méltatása, 
és többek között az 1934-ben Nyíregyhá-
zán megrendezett Bartók-Zathureczky 
szonátaest 70. évfordulóján megtartott 
emlékhangverseny felidézése. 

Igazi, őszinte, alkotó-baráti kap-
csolatot ismerhetünk meg a következő 
fejezetben a Tanár úr, Bárdos Lajos nyír-
egyházi látogatása kapcsán, illetve a vele 
való levelezésekből közölt néhány részlet 
alapján. A levél-váltásokból ismerhetjük 
meg a Zoli bácsi által kigondolt és Bár-
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dos Lajos által kórusra írt Erkel Szózata 
születésének részleteit is.

A könyvből megismerhetjük azt a nap-
jainkban egyre ritkábban tapasztalható 
emberi magatartást, amely figyelemmel 
kíséri a kollégák eredményeit, meleg sza-
vakkal méltatja „az emberségből példát” 
mutató emberi sorsokat, mások szakmai 
sikereit. Az V. fejezetben erre találunk 
megható példákat. A legtöbb ilyen mél-
tatás a 20 éve „elköltözött” Dancs Lajos 
tanár úrról szól. Mindegyik írásból az 
igaz barát, az őszinte elismerés, megbe-
csülés hangja szól.

„Az emlékezés az a művészet, amellyel 
az egyszer átéltet benső világunkban 
nemcsak megtartjuk, hanem újra és 
újra új alakot adunk neki.” (Hermann 
Hesse) Ezért különösen nagy érték a 
könyv azok számára, akik részesei voltak 
a benne említett tartalmas, emlékezetes 
előadás-sorozatoknak, zenei események-
nek, rendezvényeknek, feledhetetlen 
hangversenyeknek.

A Zoli bácsi által szervezett hangver-
senyeknek fontos része volt az „össze-
kötő szöveg", melyekből a művek kelet-
kezéséről, a szerzőkről tudhattunk meg 
fontos információkat. De csodálhattuk 
az elmondott szövegek alapján széles 
látókörét, ahogyan különböző korok al-

kotóinak gondolatait „lelki táplálékként” 
egybefűzte egy-egy előadás alkalmával. 
A közönség soraiban többen jegyzetel-
gettünk az előadások alatt, ezért külön 
öröm számunkra, hogy most már mint 
egy „aforizma-gyűjteményt” bármikor 
elővehetjük a könyvespolcról.

Ajánlom e könyvet mindazoknak, 
akik kíváncsiak a megye zenei életét 
meghatározó eseményekre, akiket érde-
kel az irodalom, a zenetörténet, de nem 
„tankönyv ízűen”, akik szomjúhozzák 
a szép magyar nyelvet, s mindenkinek, 
aki felelősséggel gondolkodik az életről, 
aki szeretne megfelelni a Kodály által oly 
magasra tett mércének.  

A könyv bizonyságtétel emberségről, 
magyarságról, az eltűnni látszó igazi 
értékek bátor felvállalásáról. A kiadvány-
hoz kapcsolódó CD-mellékletért köszönet 
a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár 
munkatársának, Bálint Pálnak. Méltó a 
tartalomhoz a kiadvány borítója, melyen 
Schmidt Sándor iparművész „Örvendje-
tek az Úrban, ismét mondom: örvendje-
tek” (Fil. 4.) című alkotása látható.

Tarcai Zoltán: Emlékeim. Ötven év a zene szol-
gálatában. Nyíregyházi Városvédő Egyesület, Nyír-
egyháza, 2008. 228 o.

Belinszky Etelka


