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A Történelmi Társulalt, valamint nv'i-
zeumaink népszerű kiadványainak min-
den darabját azzal a kettős igénnyel vesz-
szük a kezünkbe, amely e tanulmányok
jellegéből és feladatából önként követ-
kezik: megkívánjuk, hogy hazánk törté-
netét, népünk mindennapi életét és hjr-
cait széleskörű tudományos kutatómunka
alapján tárgyalja, de ugyaniakkor azt is
elvárjuk, hogy a tudományos eredményo-
ket az olvasók számára érthető stílusban.
srép magyar nyelven adja elő.

A tudományos és írói munka szeren-
csés ötvözete a „Túrkeve története
1945-ig" c. tanulmány, amely két szerző:
Győrffy Lajos és Veress Éva szaktudását.
valamint jó íráskészségét dicséri.

Az utóbbi években mind történet-,
mind regényíróink fokozottabban érzik
hiányát az egy-egy vidék vagy város
múltját, életét tükröző tanulmányoknak,
amelyeket bizton felhasználhatnának ha-
zánk nagyobb területeit érintő kutatása-
ikban, nemkülönben íróink készülő regé-
nyeikben. Erre a kis műre s különösen a
szerzőik által felkutatott forrásanyagra
bátran támaszkodhat további munkájá-
ban a történész, de maradandó élmény-
nyel gazdagodik,a „laikus" is.

A szerzők vezetésével bepillantunk a
régmúlt századokba, és megismerjük
„Túrkeve ősidőkbe nyúló történelmét",
amely az idevonatkozó írott források
megjelenése előtt „nem 'magának a vá-
rosnak, hanem annak a földnek íratlan
története, amelyen ma városunk határa
és annak környéke elterül". Mind a hon-
foglalást megelőző, mind az azt követő
korok tárgyalása materialista történelem-
szemléletet és kutatási módszert tükröz.
Az olvasásiban előrehaladva plasztikus
képet nyerünk a vidék történelmi fejlő-
déséről.

Az általános jellemzésen túlmenően ér-
demes kiemelni néhány — talán még a
többinél is érdekesebb — fejezetet. Szin-
te „magát olvastatja" a kun eredet kér-
désének fejtegetése. A török hódítás ide-
jén szinte együttélünk és érzünk az
anyagi pusztulást, sok szenvedést átélt
túrlkeveiekkel. A terület birtoklását állan-
dóan bizonytalanná tevő ádáz harcok

nyomán ez a vidék is elnéptelenedik,
majd ismét újratelepül — a magyar élet
akkori szomorú dialektikája szerint.
Vigasztaló jelenség csupán az, hogy a
korszaik végén a császári kormányzat el-
ismeri Túrkevének is „a kun szabadság-
hoz való jussát". Közérthetően és érde-
kesen vázolja ezeknek a kiváltságoknak
lényegét Győrffy Lajos. Nemkülönben
színts, vitathatatlanul jótollú néprajzos
írásaként hat a szabadalmas kunná vált
kevi lakosoknak 16—17. századi földmű-
velő, Ide nagyobbrészt iszílaj állattartó
életmódjának ismertetése.

A tanulmány keretei szabta lehetősége-
ken belül ugyan, de mégis figyelemmel
kísérhetjük, hogy az eredeti tőkefelhal-
mozódás általános törvényszerűségei a
Nagykunságban éppen nem mechaniku-
san érvényesültek, hanem erős helyi vál-
tozatokon, sajátos körülményeken keresz-
tül törtek maguknak utat.

Túrkeve fejlődése nem tart lépést a
kibontakozó kapitalizmus korszakában az
iparosodó magyar városok előrehaladásá-
val. Noha a redemptus társadalom kora
lejárt, mégis a feudalizmust jellemző
módszerekkel küzdenek a vidék birtoko-
sai az agrárproletárok ezreinek követelé-
sei, majd meglehetősen szétszórt felkelé-
sei ellen. A korszak történetét feldolgozó
Veress Éva ismételten megállapítja a
szomorú tényt: Túrkevén szinte nem lát-
szik a 20. század éveinek rnhanó múlása
sem. önkényurak módjára igyekeznek
és, sajnos, tudnak is elbánni a város ve-
zetői a kibontakozó munkásmozgalom-
mal, segítségül híva az ország erőszak-
szervezetét és az ellenforradalmat támo-
gató külföldi katonaságot. Forradalmi
változást nem is ér meg hamarabb a túr-
kevei agrárproletár és városi nincstelen,
csak 1944-ben, hazánk felszabadulásakor.

A külsői is megemlítve, dicséret illeti
a kis füzet művészi rajzait. Mind megér-
demelné alkotójának nevének közlését is.
Végezetül csak annyit, hogy — vélemé-
nyem szerint — a tanulmány nemcsak
eredményesen segíti tudományos felada-
taink sikeresebb megvalósítását, hanem
olvasása kellemes és hasznos időtöltés
lesz mindenki számára.

Dr. Bedey Endre
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