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A SZÜLŐFÖLD TÖRTÉNETÉNEK KUTATÓJA

Dr. Szabó Ferenc

Dénes György a karszt- és barlangkutatásra telje
sen alkalmatlan alföldi táj szülötte. A természetjárás 
szépségei gyermekkora óta vonzották, s talán a kiemelke
dően jó színvonalú orosházi iskolák egyes tanítói és 
tanárai is rányitották a szemét férfikorának legerősebb 
szakmai szerelmére. Tény. hogy az 1933 őszén tanfolyami 
keretek között indult s létéért éveken át, szívós küzdelmet 
folytató orosházi evangélikus gimnázium diákjaként 1941- 
ben tett érettségi vizsgát. Az iskola oly szerény körülmé
nyek között működhetett, hogy végzőseinek a nagy múltú 
szarvasi gimnáziumban kellett az érettségi vizsgabizott
ság elé állni, egészen 1945-ig.

A középiskolában már fel-felvillanó történeti ér
deklődés akkor erősödött meg Dénes Györgyben, amikor 
1942-ben beiratkozott a pécsi egyetem jogi karára, s ott 
Holub József professzor (1885-1962) előadásai különösen 
megragadták. A kiváló jogtörténész a maga tudományte
rületén különösen sokoldalú volt: a magyar középkor és a 
történeti segédtudományok — mint a diplomatika és a 
paleográfia — oktatása mellett komoly indíttatást adott 
hallgatóinak a helytörténet önálló műveléséhez is. Zala 
megye középkori történetét ö maga is feldolgozta többek 
között.

A nyári szünidőt szülővárosában töltő joghallgató 
az eredeti forrásfeltárás izgalmaival és örömeivel — 
disszertációjához is anyagot gyűjtve — az orosházi 
lutheránus eklézsia levéltárában, az 1744-ben kezdett 
anyakönyvek tanulmányozása során ismerkedett meg. A 
török hódítás utáni újratelepülése kétszázadik évforduló
jára készülődő település számos egyedi vonással rendel
kező históriájának vonzása öt is megragadta. Orosháza 
történetéről a 19. század derekától fogva érdemes munkák 
születtek. A mezővárosi múltú Orosháza és népe ezen túl 
éppen Dénes György legfogékonyabb ifjú éveiben keltette 
föl az olvasó közönség, különösen a nagy hatású faluku
tató szociográfiai alkotásokon felnövekedett értelmiség 
figyelmét. 1937-ben látott napvilágot Darvas József „A 
legnagyobb magyar falu" című kötete, szinte egyszerre 
Féja Géza nagy vihart kiváltó „Viharsarok"-jával, amely a 
fények és árnyak ellenpontozó ábrázolásához éppen 
Orosházát választotta ki. Darvasnak a paraszti világ 
mélységeibe vezető regényei és novellái, riportjai után az

1939-ben született „Egy parasztcsalád története”, majd 
Erdei Ferenc két klasszikusnak bizonyult könyve, a 
„Magyar tanyák” és a „Magyar város” építette bele a 
hazai köztudatba Orosháza és tágabb vidéke múltjának 
sajátos vonásait, értékeit, a dél-alföldi agrárfejlődés és a 
paraszti polgárosodás menetének és feszültségeinek főbb 
jellemzőit. Ezek a szépírói eszközöket is felhasználó 
munkák — különösen Darvas családtörténete — kifeje
zett levéltári kutatásra támaszkodtak, s felvillantották 
annak a lehetőségét, hogy a „provinciális” forrásanyag 
alapján is tágabb érvényű következtetésekre lehet jutni.

Dénes György érdeklődéssel és vonzódással is
merte meg mindezeket az alkotásokat és törekvéseket, s 
velük együtt tanulmányozta a szülövidéke új tudományos 
megközelítését hozó társadalom- és település-földrajzi 
publikációkat. Ez utóbbiak között Mendöl Tibornak az 
emberföldrajz ágazatában született könyvei és tanulmá
nyai hatottak nagy erővel, annál is inkább, mert Mendöl a 
geográfiában megvalósította az Alföld tudományos 
realitású vizsgálatát, ezen belül máig érvényesen jelölte 
meg a dél-tiszántúli mezővárosok funkcióját a település- 
rendszerben. Mendöl mellett Kaán Károlynak az Alföld 
gazdaságtörténeti és élő gazdálkodási problémáit tárgyaló 
könyveinek sora is szemléletalakító volt Dénes György 
életében. Ilyen töltésű felkészültséggel és sok irányban 
bővitett tudományos tájékozottsággal méltán került a 
közgazdászképzés központi intézményébe történész 
oktatóként.

A húszas évekig visszanyúló törekvések után a 
negyvenes évtizedben jutott el addig Orosháza kisvárosi 
szellemi élete, hogy ki tudja termelni a tudományművelés 
igen szerény kezdeti feltételeit, szoros kapcsolatban a 
középfokú oktatás intézményeinek megteremtésével és a 
tudomány iránt érdeklődő rétegek gyarapodásával. A 
századforduló előtt létrejött polgári iskolák után az 
agráriumhoz közeli tudományokban az 1922-re teljes 
jogúvá felnőtt mezőgazdasági középiskola, majd a már 
említett gimnázium teremtette meg ehhez a vékony, de 
már jelenlévő lehetőséget. Nem egy. igen képzett amatőr 
kutató is teret kapott. Néhány nagy felkészültségű orvos 
és jogász saját munkásságával fogadtatta el általában a 
kutatás létjogosultságát. Ilyen kisugárzó egyéniség volt
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Sós József, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
későbbi professzora, egy ideig rektora is. Dénes György 
családja és ő maga is az orosházi szellemi élet felemelke
désének a hatása alatt élhetett.

Az intézménnyé szervezett orosházi múzeum je
lentette a tudományosság első csiráját az 1945-ben a város 
történetében. Jellemző, hogy az ehhez szükséges, méltó 
épületet egy olyan orosházi kereskedő ajánlotta fel. aki a 
náci haláltáborokból tért haza, családtagjait elvesztve. A 
múzeum a néprajzkutató Nagy Gyula — már a harmincas 
években tervszerű gyűjtést végző tanító — személyében 
több mint három évtizedre rendkívül céltudatos, páratlan 
munkabírású és szervező készségű igazgatót kapott. Nagy 
Gyula néhány évig magas színvonalú előadások sorozatát 
szervezte meg. majd megtalálta a lehetőséget hasonló 
kiadványok közreadására is. Dénes György kezdettől 
fogva a múzeum körüli törekvések támogatója és tevé
keny résztvevője volt, s az a mai napig. A szülőföldje 
történetét feldolgozó munkássága ezen a szálon bontako
zott ki és folytatódik is reményeink és kívánságunk 
szerint. Ennek a most már fél évszázados tevékenységnek 
a publikációkban is megtestesült eredményeit vesszük 
számba a továbbiakban. Annak tudatában, hogy ezzel 
Dénes György történészi munkásságának csak egy részét 
mutatjuk be, hiszen észak-magyarországi, borsodi dolgo
zatai szintén maradandó történészi teljesítmények, többek 
között középkori, névtörténeti témákban.

A történetkutató Dénes Györgynek a szükebb 
szülőföldhöz kötődő dolgozatainak átfogó értékelése 
során először talán az eredeti — legtöbbször még „meg 
nem bolygatott” — források nagy-nagy hozzáértést és 
alázatos szorgalmat igénylő feltárását és rendkívül mér
téktartó értékelését, bizonyító anyagként történt felhasz
nálását emeljük ki. Ezzel érte és éri el, hogy megállapítá
sainak a hitele, biztonsága és végleges volta támadhatat- 
lanul pontos. Távol áll tőle a legkisebb „beleköltés” vagy 
„sejteni engedés” is, ami nem idegen a történész berkek
ben sem, ha kevés vagy ingatag az ellenőrzött, bizonyító 
tényanyag. Feltételezéseit vagy' több értékelési lehetőség 
fennállását mindig korrekt módon közli.

Dénes György első orosházi témájú publikációja 
az orosházi múzeum tízéves fennállása alkalmából kiadott 
kötet legterjedelmesebb — egyúttal máig a legfontosabb 
tanulmánya: „Orosháza 1848^19-ben, a forradalom és 
szabadságharc idején” (Emlékkönyv hazánk felszabadulá
sának és az orosházi Szántó Kovács Múzeum fennállásá
nak 10 éves évfordulójára. Szerk.: Nagy Gyula. Oroshá
za. 1955. p. 47-143.). Ez a dolgozat éveken át készült, 
forrásainak mélysége és szélessége különleges értékű. 
Feltárta a Magyar Országos Levéltárban őrzött központi 
kormányszervi dokumentációt és a forradalmi idők akkor 
még kevésbé méltatott sajtóanyagát, különösen Táncsics 
Mihály Munkások Újsága című lapját, a Pesti Flírlapot, 
amelyek kivételesen sok orosházi tudósítást, olvasói 
levelet közöltek. Dénes György nem lokálpatrióta vonzó
dásai okából választotta a témát, figyelembe vette azt is, 
hogy az. 1848-as Orosháza társadalmi és politikai mozgá

sai, a jobbágyfelszabadítás utáni megoldatlan kérdések 
megismerése a hazai köztörténetírást is érdekli, a város 
egy sajátos modell volt.

A földkérdés alakulásának rajza, továbbá a radiká
lis politikai törekvések kapcsolatrendszerének megvilágí
tása nem lokális fontosságú ebben a munkában. Flivat- 
kozták és idézik jó néhányan. A dolgozatnak nagy szere
pe volt annak az elfogadtatásában, hogy az orosházi 
múzeum körül csoportosult kutatógárda teljesítménye 
kiadványokat „érdemel”.

Az 1956-os forradalom leverése után három esz
tendő kellett ahhoz, hogy az alkotó értelmiség megkapja a 
publikálási lehetőséget Orosházán. A múzeum évkönyv
sorozat indításához foghatott, immár programszerűen, 
előkészítve a város történeti és néprajzi monográfiáját. 
Négy tartalmas, forrástanulmányokkal teli évkönyv 
született ezek után. Nagy Gyula szerkesztésében, Dénes 
György állandó közreműködésével. Az 1959. évi kötetben 
„Az orosházi földmunkások és szegényparasztok 1863. évi 
megmozdulása” címmel tette közzé a szakirodalomban 
addig csak érintett, ismét tipusértékű esemény forrásait és 
azok értékelését. Fö forráshelyként újfent az Országos 
Levéltár alig forgatott iratsorozatait aknázta ki.

Megbeszélés Nagy Gyulával, az orosházi múzeum igaz
gatójával Darvas József szülőháza előtt (1981)

A módszertani tekintetben is mintaszerű dolgozat 
közvetlen kapcsolatokat tárt fel az 1848-49-es történések
kel, megvilágítva a jobbágyfelszabadítás utáni évtizedek 
sorozatos feszültségeinek alapjait, a föld nélküliek töme
geinek megoldatlan helyzetét. Az 1960-as évkönyvet 
irodalmi lektorként és sok tanáccsal, utánjárással segítette 
Dénes György.

Az 1963-64. évi évkönyvben egy rendkívül gondos 
forráspublikációt talál az olvasó Dénes György tollából, 
„Orosháza község 1772. évi úrbéri szerződése" címmel. A 
közlemény a Mária Terézia úrbéri rendelete alapján 
készült megállapodás a település földesurával, az alapvető
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települési viszonyok, a kötelezettségek és jogok sajátos
ságainak rögzítésével. A kontraktusban foglaltak alapjá
ban véve a jobbágyvilág megszűnéséig meghatározták az 
egyre népesebb Orosháza életének kereteit.

Több esztendő munkájával 1965 végén megjelent 
Orosháza két vaskos kötetből álló monográfiája, amely 
akkor országos figyelmet keltett — mindenekelőtt szak
mai értékeivel —  , s amely a városmonográfia-írás új 
hullámát képviselte. Akkorra már jórészt sikerült elfogad
tatni az egyes települések külön történetének a fontossá
gát, továbbá azt, hogy nemcsak a legújabb kori esemé
nyeknek, hanem a korábbi századoknak is „kijár” a 
feldolgozás és a megismerés szükségessége. A Nagy 
Gyula szerkesztette „Orosháza története” és „Orosháza 
néprajza” históriai kötetében — a 286-403. oldalon — 
foglalta össze Dénes György az 1848-tól az 1867-es ki
egyezésig terjedő, rendkívül eseménydús és bonyolult 
időszak orosházi történetét. Ehhez, a már megnevezett 
„előtanulmányokon" kívül igen kiterjedt levéltári kutatá
sokat végzett, mind a Békés Megyei Levéltárban, mind 
pedig jeles tollforgató barátja, az újságíró orosházi Szabó 
Pál igen értékes gyűjteményében. Szintézisének fontos 
újdonsága lett a Világos utáni politikai és közigazgatási 
elnyomás szerkezetének, közvetlen megnyilatkozásainak 
részletes vizsgálata. Addig kevésbé használt forrásfajták 
alapján a kor mindennapi életét is érzékletesen megvilágí
totta. A 37 szerzőt felvonultató orosházi monográfia 
alkotói gárdája, amely több generációt egyesített, igen 
jelentős részben Dénes György kapcsolatteremtő és 
kapcsolattartó fáradozásainak, lelkesedésének, szülővá
rosa iránti szeretetének köszönhette, hogy virtuálisan még 
ma is létezik.

A monográfia munkálatai utáni évtizedekben is tö
retlen maradt Dénes György kontaktusa szülővárosa és 
vidéke kutatásával és kutatóival, élénk figyelemmel 
követte, kérte a megjelent publikációkat — köztük az 
1966-1990 közötti negyedéves tudományos és művelődési 
folyóiratot, a Békési Életet is — érdeklődése azonban 
más irányokban virágzott ki, dolgozatai is ezt tükrözik.

1994-ben Orosháza a török kiverése utáni újratele- 
ptllésének a 250. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alka
lomból ismét elővett egy fontos témát a szülőfölddel 
kapcsolatos, megírásra félretett kutatásaiból. „Orosháza 
első térképe. Orosháza, Komlós és a szomszédos puszták 
1753 évi kéziratos térképe és földrajzi nevei” cím alatt 
közzétett munkája (Tanulmányok a kétszázötven éves 
Orosháza és vidéke történetéről. Szerk.: Hévvizi Sándor 
— Szabó Ferenc, Orosháza, 1995 p. 69-95) egy nagy 
forrásértékű, kéziratos mappa közzététele és komplex 
elemzése. A határper eldöntéséhez készült kéziratos 
térkép kilenc évvel Orosháza újranépesítése és hét évvel 
Tótkomlós betelepítése után született, s adatokban külö
nösen gazdag. Dénes György az ábrázolt területen találha
tó és jelzett tényeket igen széles természetföldrajzi és 
történeti aspektusból rendszerezi és mérlegeli, hozzátéve 
a terepbejárással szerzett közvetlen ismereteit is. A vizek, 
a domborzat, az utak, kutak, egyedi épületek mellett a 
településtörténeti vizsgálódás vezeti elsősorban: Az 
ásatási eredményekre, az oklevelekre, a szóbeli hagyomá
nyokra támaszkodva azonosít, illetve lokalizál eltűnt 
középkori falvakat. Másfelől a két új településnek a 
rendszerét, a gazdálkodás által meghatározott jelensége
ket elemzi. E nem mindennapi mestermunka folytatását is 
tervezi, a 11. József korából származó első katonai felmé
rés hasonló elemzésével Orosháza vidékére vonatkozóan.

Talán sikerült érzékeltetnem, hogy Dénes György 
gazdag életművében a szülőváros, az elindító alföldi táj és 
annak múltjának kutatása és magas szintű megismertetése 
önálló és folyamatosan bővülő „fejezetet” jelent. Olyan 
fejezetet, amely igen szorosan találkozik munkássága 
további részeivel, az ország más vidékeinek, települései
nek, természeti értékeinek mély vizsgálatával. Tudjuk: 
nagyon sok van még a tarsolyában, azok zöme olyan 
ismeretekből és tapasztalatokból áll, amelyekről csak Ö 
tud vagy' Ö tudja a legtöbbet. Szívből kívánom a szülővá
ros és a szülömegye nevében, hogy a tőle megszokott 
derűvel és tudományszeretettel éljen és alkosson még 
sokáig — mindannyiunk örömére, jó egészségben!

Dr. Szabó Ferenc történész 
ny. megyei múzeumigazgató 
5700 Gyula 
Vásárhelyi Pál ti. 4.
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Dr. Szabó Ferenc előadása közben

Dr. Dénes György szülőháza Orosházán

Az evangélikus templom, amelyre 
Dénes György szobája ablakából rálátott

orosázai evangélikus gimnázium

(Dénesné Lustig Valéria felvételei)
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