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Hogy unokáinknak is megmaradjon

Most induló rovatunkban, mint azt a neve is mutatja, elsősorban a tudományos 
kutatásra fektetjünk a hangsúlyt. A folyóirat szerkesztősége nem csak a már meg-
valósult feltárások eredményeit kívánja összefoglalni, hanem maga is aktívan köz-
reműködik, és kezdeményez hasonló kutatásokat. Ezt bizonyítják a honlapunkon 
(www.prosovidek.ro) közzétett projektek, melyeket most folyóiratunk hasábjain 
is bemutatunk. Rovatunk célja ugyanakkor, hogy a megvalósult eredményekről is 
beszámoljunk, valamint közöljük a kutatások „termékeit” is.

SZOLLÁTH HUNOR
főszerkesztő

1. Sóvidéki feliratok

A Sóvidék nem csak az itt létrejött turisztikai látványosságokról nevezetes, úgy-
mint sós tavak, sóbánya, hanem kistérségi kultúrájáról, annak tárgyi emlékeiről 
is. Ennek nagy részét képezik a feliratok, melyek kapukat, templomokat, lakó- és 
gazdasági pületeket, emlékműveket, vagy egyéb tárgyi emlékeket díszítenek. Ezek 
tanulmányozásából számos írás, tanulmány, cikk született, de az egész kistérség 
feliratainak egybe gyűjtése még nem történt meg. Ez a feladat a terepbejárás során 
öszegyűjtött feliratok leírása, lefényképezése, és egyéb módon való dokumentálása 
révén valósul meg. Figyelembe veszi a tárgyi emlék keletkezését, korát, készítőjét, 
annak stílusát, anyagát, valamint történetét is. Ehhez járul hozzá az esetleges tulaj-
donosok, gondozók kikérdezése is. 

Az egybegyűlt anyag egy a Sóvidék Folyóirat honlapján elhelyezett digitális adat-
bázis céljait szolgálja elsősorban, de egy kiadvány terve is megfogalmazódott. A 
projekt szakmai irányítója Fekete Árpád, közreműködik: Szolláth Hunor, Fülöp 
Rita. 

2. A megélt kommunizmus

Az elsődleges, és legfontosabb célkitűzés egy átfogó kép kialakítása a szovátai 
kommunista időszak élhetőségéről, az egyes emberek által megélt valóságokról. 
A kutatás nem levéltári, vagy írott anyagok, dokumentumok átvizsgálását tűzte 
ki célul, hanem azoknak a személyeknek a beazonosítását, kikérdezését, akik en-
nek a korszaknak cselekvő egyénei voltak. A kutatás két irányban halad: az egyik 
a kollektivizálás nyomvonala, a másik pedig a szovátai értelmiségiek helyzete a 
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kommunista időszak alatt. Az interjúkészítés nyomán létrejött hang, valamint 
képanyag egy digitális adatbázis létrehozását szolgálja, mely bármikor kutatható, 
felhasználható lenne. A projekt vezetője Szolláth Hunor, közreműködik Moldovai 
Péter Attila.

A kutatás elsősorban az oral history módszere alapján tervezi feltárni a kérdé-
ses területet. Ez a módszer a legmegfelelőbb a saját emlékek feltárására, valamint 
rögzítésére. A kérdező egy előre megtervezett kérdéssort intéz a kiválasztott sze-
mélyhez, és ezt különböző módszerekkel rögzíti. A létrejött interjúkat a kutatás 
végső szakaszában elemezni kell, és egy átfogó képet kialakítani ezeknek alapján. 
Az összehasonlító elemzés a legcélszerűbb az összegyűlt adatok vizsgálatára. 

3. Helyismereti bibliográ� a

Helytörténetre vonatkozó bibliográ� ai összeállítás, vagy ilyen jellegű kezdemé-
nyezés még nem született, mivel a régebbi publikációk elég nehezen hozzáférhető-
ek. Csak egy néhány, nemrég kiadott munka van folyamatos használatban a kuta-
tók, érdeklődők körében. Ugyanakkor, nem ismerjük eléggé a helyi szakemberek 
munkásságát, valamint minden kutatás megkezdésekor elsődleges feladat a bibli-
ográ� ai lista feltérképezése, ami nagy valószínűséggel nem lesz teljes. A konkrét 
cél egy bibliográ� ai kiadvány összeállítása, mely orientációt ad bármiféle irányú 
helytörténeti kutatás elkezdéséhez. Ezek a munkák nélkülözhetetlenek, és a kuta-
tás ilyen bibliográ� ai tételek magyarázatát tűzi ki célul, mintegy értékelve, kriti-
kát adva a kérdéses írásról. Ennek feltétele, hogy a bibliográ� a exhausztív legyen, 
aminek érdekében minden olyan írást fel kell tárni a kutatás során, amely valaha 
megjelent Szovátával kapcsolatos történeti információs forrásként. A feltérképe-
zett anyagból egy gyűjtemény létrehozása is kívánatos, ami hozzáférhetővé válna 
az érdeklődők számára. Ez lehet papír alapú, vagy digitális, természetesen a szer-
zői jogok � gyelembevétele mellett.
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