
A m ú z e u m i  f ü z e t e k r ő l

Három éve, 1963-ban jelent meg a 
Nógrád megyei Múzeumi Szervezet ki  
adványsorozatának első füzete, amelyet 
azóta tizenhárom újabb tanulmány kö
vetett.*

A sorozat második száma fogalmazza 
meg azokat az olvasói és szerkesztői 
igényeket, amelyek a múzeumi füzetek 
sorozat megindítását szükségessé tették, 
illetve három éves útját meghatározták. 
„ A Nógrád megyei Múzeumi Füzetek 
tudományos igénnyel és ismeretter
jesztő céllal jelennek meg. A megye 
történeti, néprajzi, munkásmozgalmi, 
képző- és iparművészeti, műemléki és 
természettudományos kérdéseivel fog
lalkoznak.”

A sorozat eddig megjelent füzetei bi
zonyítják a kezdeményezés életképes
ségét, a nógrádi múzeumok mellett te
vékenykedő kutatógárda számbeli nö
vekedését, fejlődését.

A Múzeumi Füzetek szerves részévé 
váltak Nógrád megye kultúrális éle
tének. További tanulmányok megjelen
tetésének, a sorozat folytatásának szük
ségessége nem képezheti vita tárgyát. 
A helyes úton való továbbhaladáshoz 
azonban az eddigi eredmények, problé
mák számbavételével, finomítani kell 
a már gyermekkorból kinőtt tanul
mánysorozat szerkesztési elveit, a füze
tek témaválasztását. Csak alapos tisz
tázás, erőfelmérés után lehetséges a 
megye egyetlen múzeumi fórumának 
hatását továbbnövelni, olvasóinak szá
mát gyarapítani, s ami tartalmi szem
pontból a legfontosabb: az egyes tanul

mányok közötti színvonalbeli különb
séget a követelmények emelésével meg
szüntetni.

A füzetsorozatban megjelent tanul
mányok a megye hagyományainak, tör
ténetének egy-egy jelentős epizódját, 
rövidebb vagy hosszabb periódusát, 
irodalmi alakját, egy adott kor doku
mentumait ismertetik, elemzik. Törté
nelmi jellegű tanulmányt hét füzet tar
talmaz, irodalmit, illetve dokumentum 
ismertetőt két-két füzet, néprajzi vonat
kozású egy. Egy füzet a Megyei Mú
zeumi Szervezetet mutatja be. A formai 
jegyeket tovább vizsgálva a történelmi 
tanulmányok általában az újkori poli
tikai viszonyokkal foglalkoznak. A XIX. 
század történelmét, illetve a XX. szá
zad munkásmozgalmi eredményeit két 
kiadvány, a szocialista átalakulás me
gyei történetét három tanulmány mu
tatja be. A munkásmozgalmi jellegű 
kiadványok száma örvendetesen magas: 
— hat tanulmány választotta témájául 
Nógrád megye forradalmi hagyomá
nyait. Az irodalmi tanulmányok a 
Madách-centenáriumhoz kapcsolódnak. 
Ugyancsak Madách Imre életét mutatja 
be az egyik dokumentumgyűjtemény is, 
míg a másik Nógrád megye térképeit 
tartalmazza.

A feldolgozás jellege megmutatja, 
hogy a szerzők legtöbb esetben önálló 
kutatások alapján dolgozzák fel az adott 
témát. Ha a feldolgozás színvonalát 
vizsgáljuk a kép örvendetes, mert az 
esetek nagy részében megfelelő tudo
mányos igénnyel léptek fel önmagukkal 
és hasonló igényeket támasztottak az
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olvasókkal szemben is. A történelmi 
kiadványok közül Belitzky János tanul
mányai — egyébként ő a legterméke
nyebb szerző — az adatfeldolgozások, 
elemzések terén kiemelkedőek. (Külö- 
nöesen érvényes ez a megállapítás a 
Nógrád megye közgyűlésének és sajtó
jának állásfoglalása munkásügyekben 
1867—1890 c. kiadványa). Hasonlóan je
jentősek a téma politikai és gazdasági 
szempontú jelentősége miatt Molnár 
Pál tanulmányai. A két dokumentum
kötet (Gazdag László és Krizsán László 
munkája) kimagaslik a sorozatból Mik
lós Róbert Madách tanulmánya szem
pontjaival újszerűen mutatja be a költő 
csesztvei életét és emberi, művészi 
magatartásának, tragikus sorsának motí
vumait.

Flórián Mária tartalmi vonatkozás
ban jelentős tanulmányából (Rimóc 
népviselete) nemcsak egy közösség vi
seletét ismerjük meg, hanem a tanul
mány megismerteti az olvasóval a nóg
rádi viselet kialakulásának történelmi 
körülményeit is.

A felsorolás nem rangsorolás, azon
ban e tanulmányok mindegyike a soro
zat reprezentása lehet.

Sajnálatos tény, hogy a balassagyar
mati kórház történetét feldolgozó fü
zetnek sem a témája, sem a feldolgo
zásmódja nem alkot szerves egységet 
a sorozat többi tagjával.

Vizsgálódásunk során a füzeteket nem 
tudjuk megmenteni a történelmi fel
dolgozások túltengésének „vádjától” . Bár 
ez a vád nem okoz különösebb problé
mát,  mert hiszen Nógrád megye törté
nelmében sok a feltáratlan mozzanat, és 
a feltártak és ismertek is újabb kor
szerű, marxista szemléletű feldolgozást 
igényelnek. (Különösen érvényes ez a 
középkori történelemre.) Az viszont már 
probléma, hogy e történelmi tanulmá
nyokban igen sok az epikus, adomázó 
elem; az események, jelenségek ismer

tetése mellett elsikkadt az elemző, ér
tékelő oldal. Ezt az egyoldalúságot jól 
szemlélteti az a tény, hogy csupán az 
u. n. politikai történet az, ami a tanul
mánykészítőket megragadta, a társa
dalmi-oksági összefüggések viszonylatá
ban az alapvető és meghatározó jellegű 
gazdasági viszonyok alapos, mély elem
zése sok esetben teljesen elmaradt és 
szinte minden esetben másodlagos sze
repet kapott. Pedig e kérdések elemzése 
nélkül a politikai viszonyokra csak ál
talános. esetleg hipotétikus következ
tetéseket vonhatunk le, míg az adott 
kérdés specifikus megválaszolása min
den esetben elmarad. E hiba azonban 
egyáltalán nem kisebbíti az írók, szer
kesztők érdemeit, hiszen a megye tu
dományos kutató munkájának megindí
tója, fóruma e sorozat. Annak a szem
pontnak a kiemelése egyáltalán nem 
másodlagos, hogy a tanulmányok szer
zői minden esetben jelentős forrásokat 
tanulmányoztak át, adataik egy meg
határozott történelmi körülményből 
származtak és az így feltártakat már 
csak újabbakkal kell kiegészíteni és 
a hiányos adatok következtében előállt 
történelmi képen módosítani.

II.

Bár a tanulmányok egyedi elemzésére 
nincs módunk, a sorozatból mégis ki 
kell emelnünk két olyan történelmi tár
gyú füzetet, amelyek témájuk aktu
alitásánál, feldolgozásmódjuknál fogva 
ezt szükségessé teszik.

Az első a fentebb már említett 
Belitzky tanulmány, a másik pedig 
Molnár Pál nemzeti bizottságokkal fog
lalkozó tanulmánya.

Belitzky János dolgozata a kiegyezés 
utáni időszak munkáséletéhez szolgál
tat jelentős adatokat és a spontán moz
galom jellemvonásait igen érdekesen, 
izgalmasan jellemzi. Adatainak jó ré
szét új és e szempontból eddig ismeret
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len forrásokból meríti. Tanulmányában 
kitér az ellenpólus, a burzsoázia kiala
kulásának, fejlődésének, a köznemesség 
kapitalizálódási mozzanatainak vizsgá
latára is. Ehhez az általa bemutatott 
társadalmi helyzethez kívánok kapcso
lódni. A tanulmány első szakaszában, a 
jelenlegi nógrádi iparmedence kialaku
lásával kapcsolatban fejti ki ama vé
leményét, hogy a salgótarjáni tőkés vál
lalkozások — különösen a Kőszénbánya 
R. T. — adták alapját egy magyar 
nemzeti burzsoázia kialakulásának, az 
osztrák tőkével szemben (14. old.). Ehhez 
kapcsolódik még az a véleménye mi
szerint Forgách Antal gróf és Forgách 
József főispán képviselték „ . . . a me
gyei közgyűléseken nemcsak a speku
láció és a kizsákmányolás új formáit, 
hanem .  .  . a haladó szellemű polgári 
magot is.” (5. old.).

Először vizsgáljuk meg az első problé
mát, vagyis az osztrák tőkével szemben 
kialakult magyar burzsoázia szerepét. 
Úgy vélem — és ebben a magyar 
marxista történetírás is megerősít, — 
hogy ez időszakban, vagyis a XIX. 
század második felében a burzsoázia 
egyre inkább elveszíti nemzeti jellegét 
és mint profitszerző kapitalista jelent
kezik annak ellenére, hogy demagóg mó
don nemzeti érzésekre hivatkozik, távol
án tőle, hogy azt komolyan gondolja. Így 
inkább a szabadverseny szele az, ami 
megcsaphatta a megyei kapitalizálódó 
nagy- és középbirtokosokat. Az erősebb 
osztrák tőkével vívott konkurencia harc 
következtében menekültek a szívesen 
hangoztatott nemzeti érzés mögé. Ez a 
 „nemzeti burzsoázia” 48 után, de külö
nösen a hatvanas években a társadalmi 
haladásért vívott pozitív tulajdonságait 
elveszítette és a profiton kívül vajmi 
kevés érdekelte. Ezt bizonyítják, a ta
nulmány további fejezetei, amelyekből 
a munkásság életkörülményeinek, har
cainak bemutatását ismerjük meg, de 
konkrét választ kapunk a „haladó

Forgáchokkal” kapcsolatban is: a tanul
mány 15. oldalán nemcsak a politikai 
és társadalmi haladástól való irtózásu
kat, hanem egyenesen retrográd reak
ciós jellegüket mutatja be a szerző. 
Forgách József főispán  „ . . . mindent 
megtett, hogy a régi nemesi kiváltsá
gok még menthetőnek vélt romjait meg
őrizze és ne, vagy csak alig vegyen 

  tudomást a haladásról”. Úgy érzem, 
hogy az idézett megállapítása — a 
Forgáchok 48-as magatartását ismerve 
— helyes és mindenképp a körülöttük 
csoportosult kapitalizálódó elemekre is 
jellemző.

Molnár Pál tanulmánya a 45 utáni 
időszak jelentős demokratikus szerve
ivel: a nemzeti és üzemi bizottságok ki
alakulásával és tevékenységével fog
lalkozik. Az üzemi bizottságokkal kap
csolatos fejezet — bár megyei vonatko
zású rugóit elnagyolta — elvileg és tar
talmilag összefogottabb. így inkább a 
nemzeti bizottságokról szóló fejezetek
ről tennék néhány apró megjegyzést.

A nemzeti bizottságok megalakulá
suktól kezdve fontos feladatuknak tar
tották a fasiszta elemek eltávolítását a 
politikai életből. E szempontot Balázs 
Béla tanulmánya — Népmozgalom és a 
nemzeti bizottságok — kiemelkedőnek 
tartja, sőt arról is beszámol, hogy Sal
gótarjánban is e szellemben cseleked
tek. A múzeumi kiadványban e szem
pont halványabban jelentkezik, sőt a 
salgótarjáni nemzeti bizottság ilyen irá
nyú állásfoglalásától is eltekint. (Balázs 
B. 79; 81 old.) A két szerző álláspontja 
eltérést mutat a nemzeti bizottságok 
közigazgatási funkcióinak periodizáció
jában is. Molnár Pál szerint 1945 júni
usáig gyakorolták tevékenységüket, míg 
Balázs Béla szerint a salgótarjáni N. B. 
1945 áprilisában hozta az a határozatot, 
hogy ezután nem foglalkozik közigaz
gatási, hanem csak politikai ügyekkel. 
(Balázs B. 56. old.). Az elsorvasztás kér
désében azt az álláspontot tartom el
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fogadhatóbbnak, mely szerint a nemzeti 
bizottságok tevékenységének megszűné
sében a tisztázatlan hatáskor, valamint 
az a tény játszott döntő szerepet, hogy 
1945 nyarára felvetődött a „hogyan to
vább” kérdése és a demokratikus koalí
ció meglazult. (Balázs B. és Laczkó M. 
véleménye.) E szempontok figyelembe
vételével kell a szerző által bemutatott 
elsorvasztási politika gazdasági és tár
sadalmi okaira rámutatni.

III.
Végezetül — bár a múzeumi kiad

ványokkal kapcsolatos tervet nem is
merem — a füzetsorozattal kapcsolat
ban rögzítek néhány javaslatot annak 
reményében, hogy segítséget adnak a 
további szerkesztéshez. Elsősorban az 
írásban megfogalmazott program meg
valósítására kellene nagyobb gondot for
dítani a sorozat szerkesztőinek, vagy 
méginkább e programot kellene pon

tosabbá, szabatosabbá, konkrétabbá 
tenni. Egy sorozaton belül az ismeret- 
terjesztő és tudományos jelleg nem va
lósítható meg, a további fejlődéshez a 
két szempontot — nem mereven — de 
külön kell választani. A füzeteknek a 
megyei monográfia előkészítőinek kell 
lenniük, így elsősorban a gazdasági, tár
sadadmi   „csomópontok”    (1526,    1848,
1919, 1945) feldolgozására kell törekedni. 
A kutatói gárda szélesítésére, jó  mód
szernek kínálkozna ha a helyismereti 
kiadványok íróit is bevonnák vala
melyik sorozat alkotóinak sorába.

E problémák megoldásának nagyon 
fontos — a füzetek sorsának, fejlődé
sének lényeges összetevője az, hogy a 
kiadványokat nagyon gondosan, tudato
san kell szerkeszteni, mert az elért 
eredmények megtartása, továbbfejlesz
tése csak így lehetséges.
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