
Nagy idők tanúi
Adatok a polgári forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság

Szolnok megyei sajtójának történetéhez

A közölt cikk és bibliográfia egy készülő sajtótörténeti tanulmány alapjául
szolgál.

A kutatás területe a polgári forradalom győzelmétől a Tanácsköztársaság meg-
szűntéig terjed. Anyaga magában foglalja azokat a periodikákat, melyek a fenti idő-
szakban Szolnok megyében megjelentek. A történelmi események alakulása követ-
keztében az időszak lezárása nem egységes. 1919. április végétől egymás után szűn-
nek meg a lapok. Leghosszabb időtartamú a Szolnoki Munkás és a Jászapáti és
Vidéke, Mindkettő utolsó száma 1919. július 26-án jelent meg. Ugyanakkor Karcagon
a Nagykunság 16. száma május 4-én a román megszálló csapatok fenniiatósága alatt
készült, — tehát vizsgálódásunk köréből kiesik.

Eddigi kutatásainkban a lapok irányzatosságának megállapítása volt az elsőd-
leges szempont. így nem térünk ki részletesen az országos és helyi politikai esemé-
nyek menetének vizsgálatára. A periodikák megjelenését tekintve a következő képet
kapjuk: 1918. október 31—1919. március 23-ig terjedő időszakban indultak:

1918. december 25. Jászsági Néplap, 1918. november—december (?) Mezőtúri
Újság, 1918. december 30. Kunszentmártoni Híradó. 1919. január 19. Jászsági. Hírlap,
1919. március 16. Szolnoki Munkás, 1919. március 22. Jászapáti és Vidéke (1915-től
szünetelt). 1919. március 23. után indult: 1919. április 6. Kisújszállási Vörös Űjság (a
megszűnt Kisújszállás és Vidéke után. Az egyetlen lap, mely nem az előzmény foly-
tatásaként jelenik meg. hanem új évfolyam jelzéssel, 1. számmal indul.)

A vizsgált időszakot megelőző évfolyamaik folytatásaként jelentek meg:
Függetlenség, Gazdasági Értesítő, Haladás, Jászapáti Katholikus Egyházi Tudó-

sító, Jászberényi Újság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, Jásznagykun-Szolnok
Vármegyei Népművelés, Karcagi Hírlap, Karczagi Napló, Kisújszállás és Vidéke,
Mezőtúr és Vidéke, Törökszentmiklósi Újság, Túrkeve.

A feltárás jelenlegi állása alapján általánosan a következőket állapíthatjuk meg.
A lapok többsége óvatos, lelkesedéssel fogadja a polgári forradalom győzelmét s a
köztársaság kikiáltásását. Versenyeznek egymással a forradalmi lendület leszerelésé-
ben.

,,Az új korszakban arra kell törekedni, hogy a dolgozó tőke továbbfejlődhes-
sen." „Reméljük, az új korszak hajnalhasadása fölötti öröm se fogja a nép lelkének
egyensúlyát megzavarni." (Nagykunság, 1918. november 3.) „Nem szabad a mi szabad
viszonyainknak úgy elfajulni, mint Oroszországban!" (Nagykunság, 1918. november 7.)

„A közönség őrizze meg nyugalmát, higgadtságát, őrizkedjék minden olyan cse-
lekedettől, amely... a közbéke megzavarására vezetne.... tartózkodjék attól, hogy a
társadalom egyes osztályai között fennálló nyugalmat megzavarja." (Törökszentmiklósi
Űjság, 1918. november 8.)

A Haladás a politikai, társadalmi változást igenli ugyan, de kizárólag a kispol-
gárság szempontjai szerint értelmezve. 1918. december 15-i számában már így nyilat-
kozik: „Ennek a világnézetnek, annek a legújabb színdarabnak nagyon szomorúak
lesznek a következményei, arra el lehetünk készülve. El lehetünk készülve, mikor
egy tojás ára 2 korona!"

Â  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok 1918. november 10-én „Respublica" c.
vezércikkében köszönti a forradalmat, elsősorban, mint a monarchia megszűnését
„Felszabadultunk a hosszú évszázadokon át tartó lidércnyomás alól... eddig alattvalói
voltunk, most emberek vagyunk. Éljen a köztársaság!" Á beköszöntő hangja a későb-
bi számokban egyre inkább fakul. A forradalom vívmányainak megvédéséről, a köz-
élet megtisztításáról ír, gondosan kerülve a társadalmi problémákat. A szociál-
demokrata Darvas Ferenc megyei kormánybiztossá való kinevezése alkalmából így
ír: „...küldetésében nem tartjuk fontosságra nézve elsőnek a politikait, sőt ellen-
kezőleg!"
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A lapok természetesen állandóan közlik a politikai eseményeket. Nagy figye-
lemmel kísérik a pártalakulásokat. Ugyanakkor feltűnően bizonygatják politikamen-
tességüket. A „nem csatlakozunk egyik párthoz sem, függetlenül akarunk tovább ha-
ladni, bírálni" motívum állandó visszatérője az 1918-as vezércikkeknek. A valóságban
egyre inkább a Radikális Párt, Károlyi Párt, később pedig a Szociáldemokrata Párt
köré húzódnak. A Mezőtúr és Vidéke decemberben nyíltan a polgári radikálisok
mellé áll.

Jelentős kivételt képez a Jászberényi Újság. Már november 24-i számában a
szociáldemokraták felhívását közli: ..Ha azt akarjátok, hogy többé ne vigyenek sem
titeket, sem pedig gyermekeiteket a vágóhídra, szervezkedjetek a szociáldemokrata
pártba". December 22-én pedig a lap a Jászberényt Szociáldemokrata Párt hivatalos
közlönyé lesz. Híven képviseli a szervezett munkásság érdekeit. Harcol a polgári pár-
tok által ingadozóvá tett parasztság támogatásának elnyeréséért. Erélyesen és öntu-
datosan bírálja a város tőkés társadalmát és nacionalista értelmiségét.

Már 1918 végén, de főként 1919 januárjától a földkérdés kerül a lapok érdeklő-
désének középpontjába. A legváltozatosabb elképzeléseket közlik, többnyire kisgazda-
és tadikálispárti gondolatok alapján. A cikkekre a szegényparasztság és földmunkás-
ság köréből válasz is érkezik: „A bankok a burzsoázia kezén vannak most is, s csak
újra azok kezére jut a föld, de a falu is, mert az adót nem tudják fizetni. Az úri
osztály úgy véli, csak neki van jó politikája, amivel a földosztás, kérdését meg lehet
oldani. De a dolgozó nép látja, hogy ez nem más, mint egy új^lnyomó politika!"
(Mezőtúr és Vidéke, 1919. január 19.)

A ki9f*>Jgári — elsősorban az iparos- és kereskedőréteget támogató — újságok
jól kihasználva a szociáldemokraták és kommunisták ellentétét, gúnyos hangon cik-
keznek a szocializmusról, bolsevizmusról. Egyre többet foglalkoznak a kommunis-
tákkal. „Minden rendezett társadalomnak alapja az enyém — tied — övé elvének
tiszteletben tartása. Be kell látni, hogy vagyon nélkül, tőke nélkül nincs ambíció
nincs versengés, nincs fejlődés." (Kunszentmártoni Híradó, 1919. január 19.) A Török-
szentmiklósi Újság „átkos kommunizmusról" ír, ugyanakkor siet megnyugtatni közön-
ségét: „•••a szociáldemokraták dehogy is akarják a burzsoáziát kipusztítani, csak a
munkának akarnak tiszteletet és becsületet szerezni". (1919. február 7.)

A dolgozó osztályok nagyméretű szervezkedésének következtében a szerkesztők
egyre inkább húzódnak a szociáldemokraták felé. A Túrlceve 1919-ben már szociál-
demokrata újság, a városi szegényparasztság nagy tömege rányomja bélyegét a lap
szerkesztésére. Teret ad hasábjain a szocialista szervezkedésnek, rendszeresen közli
a munkásiskola híreit. Reális, jól kiegyensúlyozott, a szervezett földmunkásság érde-
keit képviselő újság. 1919 februárjában a Jászsági Néplap-ot birtokába veszi a helyi
Szociáldemokrata Párt. Ezidőtől meglepően sok színvonalas közgazdasági és agrár-
politikai cikk jelenik meg a lapban. A szociáldemokrata szerkesztők fontos feladat-
ként kezelik az értelmiséggel — a „fejmunkásokkal" — és az agrárproletáriátussal
való szövetség létrehozását. Cikksorozatban fejtegetik a ..proletár nemzetköziség —
szocialista hazafiság" fogalma körébe eső kérdéseket. A már említett Jászberényi
Űjság ebben az időben pártszervezési feladatokat és politikai felvilágosító munkát
lát el.

Megyei laptársaik viszont a burzsoá értelemben vett „közélet" tisztogatásában
serénykednek — a Haladás filippikákat ír a közrend érdekében a duhajkodó bér-
kocsisokról, gúnyosan nyilatkozik a dolgozók szervezkedéséről, felháborodva tiltakozik
a nyomdászok csökkentett munkaideje ellen —. tevékenyen résztvesznek a nemzeti-
ségek elleni soviniszta uszításban. A Kunszentmártoni Híradó írja február 2-i számá-
ban: „Miért adjunk jogot a nemzetiségeknek? Bűn volna Magyarország ellen!" Később
harsány propagandát fejt ki az „ébredő magyarok" mellett. A Nagykunság február
9-én felhívja a figyelmet a megjelenő irredenta lapok támogatására. „A köztársaság
polgára elsősorban nacionalista legyen!" A szervezett munkásságot és a szociáldemok-
rata értelmiséget képviselő jász-újságok is foglalkoznak a nacionalizmussal, különö-
sen annak helyi megnyilatkozásaival, de mennyire más politikai látószögből! A Jász-
berényi Újság éles kiritikával illeti Kelé József ügyvédnek a jász-kerület feltá-
masztására irányuló, „vármegyetervezet"-ét: „Miért akar elkülönülni most, mikor
megvan a nép teljes politikai joga és szabadsága? Külön jász faj, jász szabadság nem
képzelhető el anélkül, hogy a nép többi részének rovására ne lenne". A Jászsági Nép-
lap rámutat az egész törekvés anakronisztikus voltára. Igazolásul közli a Jász-
vármegyével kapcsolatos felhívások és beszédek kudarcait.
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A kispolgári radikális sajtó nacionalista megnyilatkozásaival egyidőben bírálja
a munkásság internacionalizmusát. „A nemzetközi szocialistáknak csak Budapesten
van talajuk." „A munkások megtagadják magyar fajukat!" Félelemmel nézi a szer-
vezkedő szocialista munkásságot: „Mi nem úgy képzeljük el a jövő Magyarországát,
hogy a gazdagok osztályuralma után a munkásság osztályuralma következzék. Szer-
vezett hatalmukkal szemben állítsuk fel a magunk polgári táborát!" A Nagykunság
március 2-i számában helyteleníti a Vörös Újság betiltását. „Az üldözés mindig gló-
riát fon az üldözött feje köré!"

A kommunistaellenes hang fortisszimóba csap a Kunszentmártoni Híradó egy
kommunista gyűlésről ¥zóló tudósításában: „... a gyűlés sztárja, a vóröscsokros nő
absolute nem volt izgató jelenség, de amit nyelvelt, az néha izgató volt.:, sokat fecse-
gett a családi nyomorról, a jövendő generáció neveléséről és az anyák kötelességé-
ről..." Ez a' sötét, gyűlölettel teljes, az általános emberi érzéseket is megtagadó hang
kíséri a kunszentmártoni kommunisták minden nagyszerű hősies megnyilatkozását.

Március közepére a lapok jórésze — szerkesztőváltozás után — a Szociáldemok-
rata Párt mellett van. Néhány nagyobb újság a „jóindulatú polgári ellenzék" szerepét
játssza olyan meggondolás alapján, hogy: „Minden ellenzékből van valami haszna az
országnak". Március 16-án indul a legnagyobb szociáldemokrata lap, a Szolnoki Mun-
kás. 1—7. száma jelent meg a párt szerkesztésében. A szervezett munkásságra tá-
maszkodó józan, nacionalista és soviniszta hangtól mentes, munkás újság ez.

A Tanácsköztársaság kikiáltásával a lapok egy része megszűnik. Március 22.
után megjelenők közül néhányat a megyei, illetőleg a városi direktóriumok megszűn-
tetnek. A többi március 30-tól a helyi tanácsok felügyelete alá kerül, új szerkesztés-
ben. Ez utóbbiak részben a Magyar Szocialista Párt hivatalos lapjaivá alakulnak.

A Tanácsköztársaság sajtója

A március 23-án megjelent újságok egy része csak rövid távirati hírben közli
(a hírszerzés nehézségei miatt) a budapesti eseményeket. Nagykunság: ..Szovjet kor-
mány Magyarországon". Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok: „Kormányválság... a
szociáldemokrata pártnak a kommunistákkal való egyesülése következtében... A kor-
mány megalakításáról és sok mindenről érkező megbízhatatlan híreket még fenntar-
tással sem közölhetjük."

A Szolnoki Munkás viszont részletesen közli a szocialista kormány megalaku-
lását, örömmel üdvözli az egységes munkásságot. Jelentősebb cikkei ás hírei: „A
Szociáldemokrata Párt vezetősége megegyezett a kommunistákkal. Az egész munkás-
ság egységes." „A budapesti munkástanács rendelete." „A hatalom a dolgozó népé!"'
Legújabb című rovatában a friss hírek: „Szovjet kormány alakult!" „Rendkívüli mun-
kástanácsi ülés."

Jászberényben, elsők között a megyében. 1919. március 22-én győzött a proletár-
forradalom. A március 23-án megjelenő Jászberényi Újság a Szocialista Párt hivatalos
lapja. Az egységes munkásság forradalmi öntudatát tükrözi ez a szám. Egy teljes
oldalon közli „Csepel és Moszkva" üzenetváltását. „Aki olvassa az ólul következő
tudósítást, az a sorok közül fölemelkedni látja Lenin elvtárs ápostoios, szép fejét és
szavában, hangjában érezheti a fölszabadult orosz proletármilliók sóhajtását, amely
forró és ujjongó, hogy körülkerítetten, a gyűlölködő kapitalista világban, megtalálta
magyar testvéreit." A kispolgári lapok közül a Törökszentmiklósi Újság kényszeredett
hangon így ír: „Kíméletlen, gyökeres változásokra lehetünk elkészülve. Az önkény
útjára lépni nem szabad. Várjuk türelmesen, a helyzetbe való belenyugvással a jö-
vendő alakulatokat". Régi soviniszta hangját folytatná az események elkendőzésére
a Kunszentmártoni Híradó: „Sokkal fontosabb kérdés az. hogy a Magyar Tanács-
köztársaság Magyarország területi épségét megvédelmezze. Nem az új tanokon kell
rágódni".

,Az 1919. március 30-án megjelenő újságok híranyagukban híven közlik a helyi
— és lehetőség szerint —• az országos eseményeket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Lapok és a Haladás kivételével mindegyik lapnál szerkesztőváltozás történt. Mégis,
a két szolnoki lap a politikai változás és a közvélemény nyomása következtében új
hangon szólal meg. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok nagy cikkben közli a
kommunista internacionálé irányelveit, forradalmi kis kátét állít össze. A Haladás
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részletesen kommentálja a politikai eseményeket, de nem tud szakítani régi vonalá-
val. Meglepetést keltő kritikátlansággal a proletárdiktatúra kivívásában résztvevők
közé számítja magát, majd közli, hogy „nyílt szemmel, szabadon, függetlenül" akar
tovább haladni, hogy „... lássa, azok, akikre rá van bízva a proletárdiktatúra, a ha-
talmat a proletariátus érdekeinek megfelelően használják-e." (!!?) (A megyei direk-
tórium április 20-án mindkét lapot betiltotta.)

A Magyarországi Szocialista Párt hivatalos lapjai

Jászberényi Üjság (március 23—június 15.), Jászapáti és Vidéke (március 29—
július 26.), Karczagi Napló (március 30—április 24), Kisújszállási Vörös Újság (április
6—április 27.), Kunszentmártoni Hiradó (március 30.), Szolnoki Munkás (március 25—
július 26.), Túrkeve (április 13—április 20.).

Ez a hét periodika alkotja a szoros értelemben vett szocialista sajtót Szolnok
megyében. Forradalmi lendület, proletár öntudat, friss, népi hang jellemzői á több-
nyire rövidéletű lapoknak.

Országos viszonylatban is rendkívül jelentős a Szolnoki Munkás. Szerkesztésé-
ben — feltehetően — Budapestről leküldött újságírók is résztvettek. Tájékozottsága
sokrétű. „Legújabb"' c. rovatában rendszeresen hozza a nagyjelentőségű külpolitikai
híreket, külön figyeli az oroszországi eseményeket. Részletesen közli az európai pro-
letariátus megmozdulásait. A proletárnemzetköziség szellemében felhívást intéz a
magyar munkássághoz: ,.Be a Vörös Hadseregbe! ... nem magunkért, hanem azokért
az idegen ajkú proletártestvéreink millióiért, akik még ma is a kapitalisták leigázó
jármában nyögnek és akik tettrekészen, elszánt bátorsággal... várják az első jelt, a
magyar proletárok vörös hadseregének egekre villámló rakétáját." Elvi cikkeket kö-
zöl a proletárdiktatúráról, a Tanácsköztársaság alkotmányáról, a proletárfegyelemről.
Foglalkozik a társadalom minden osztályával. Ünnepi kiadásban köszönti Máius else-
jét. Május 6-tól minden számban közöl jelentést a Vörös Hadsereg helyzetéről. Nem-
csak a keletmagyarországi harcokról tudósít, a cseh front hadműveleteit is végig-
kíséri hasábjain. Május 10-től valószínű papírhiány miatt egy lapnyi terjedelemben
jelenik meg, csak a legszükségesebb jelentéseket, híreket közli. A hónap végétől július
20-ig a város szinte az ostromállapot határán áll. Ebben az időszakban a lap napon-
kénti megjelenésének óriási jelentősége van. Július 22-i számában felszabadult érzés-
sel üdvözli a Vörös Hadsereg szolnoki győzelmét, külön foglalkozik annak helyi jelen-
tőségével. „Mindenki, aki áldozatot hozott e hetvenkét nap alatt, egy fenséges, új
történelmi korszak hérosza... ismét szabadon, vidáman lélegzik Szolnok!" Utolsó szá-
mában, július 26-án harcol az ellenforradalmi aaitációval. mely a parasztság és mun-
kásosztály szövetségét bomlasztaná. Még hírt ad az „Orosz Vörös Hadsereg győzel-
mei"-ről: ,.Az orosz Vörös Csapatok minden ponton verik Kolcsak és Denikin sere-
geit. Churchill, ki egész év óta agitál a fegyveres beavatkozás mellett, beismeri...
hogy a beavatkozás csődöt mondott."

A lap jelentőségével, értesültségével, avatott szerkesztőivel messze kiemelkedik
a megye sajtójából. Társai kevésbé sokrétűek. Hasábjaikat nagyobb részben a hiva-
talos rendelkezések töltik meg. Általános tendencia, hogy elsősorban — az országos
lapok alapján — politikai tájékoztatást végezzenek. A Kunszentmártoni Híradó egyet-
len számában ,.Mit adhat a Tanácsköztársaság" címmel elemzi a proletárdiktatúra
lényegét, vívmányait. Ismertetést közöl az „Orosz-szovjet alkotmány"-ról.

A lapok részletesen foglalkoznak helyi eseményekkel. Harcos védelmezői a pro-
letárdiktatúrának. Mint központi problémával, foglalkoznak a földkérdéssel. A Túr-
keve a kevi határ többezer holdas szövetkezeti gazdasággá való átalakításáról ír.

Jászapáti és Vidéke a nagytőke ügynökeinek új harci módszereit leplezi le,
hogyan akarják a kisbirtokos parasztságot a proletárdiktatúra ellenségévé tenni. „A
kommunizmus álarcában a legnagyobb zöldségeket adják elő, és ezzel akarnak han-
gulatot kelteni vidéken a felvilágosítatlan tömegek között a tanácsköztársaság ellen...
a k o m m u n i s t á k el a k a r j á k v e n n i a k i s b i r t o k o t . A k ö z v a g y o -
n o k a t l e f o g l a l j a az á l l a m ! Nem igaz. Az állam nem a kisparcellák, ha-
nem a szövetkezeti alapon nyugvó nagyüzemi termelés mellett van. Aki a falu népét
a tanácsköztársaság ellen izgatja, forradalmi törvényszék elé kell állítani!" (Jász-
apáti és Vidéke, 1919. május 10.)
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Lelkesen írnak az április elején lezajlott választásokról. „Az öntudatra ébredt
túrkevei munkásság ezernyi szavazatával demonstrálta, mi az igazi népakarat!"
(Túrkeve, 1919. április 7.)

Különös gonddal foglalkoznak az új generáció nevelésével. Majdnem mindegyik
lap részletesen ír a Tanácsköztársaság iskolapolitikájáról. A Kisújszállási Vörös Újság
az iskolát a társadalmi válaszfalak ledöntőjének látja. Jászapáti és Vidéke közli a
Jászladányon állomásozó IV. bihari vörös ezred parancsnokának rendeletét az isko-
lai oktatásról, a népművelésről és a pedagógusok feladatairól. A lap külön foglalko-

22



zik népművelési kérdésekkel. „Fontos követelménye korunknak a felnőttek oktatása-..
Minden községnek legszebb épülete lenne a népművelés temploma. Világos, tágas ter-
meivel, testgyakorló- és sétatereivel szinte csalogatná magához az embereket. Lenne
itt táncterem, zeneterem, könyvtár olvasószobával... Munkától mentes időben itt
hallgatnának munkástársaink előképzettségüknek megfelelő előadásokat a tudás min-
den ágáról. Tájékozódnának a szocializmusról, amelyről általában téves nézetek van-
nak elterjedve."

A lapok a világpolitikai események közül főleg a Magyar Tanácsköztársaság
szempontjából elsősorban jelentős híranyagot közlik. Nem tájékoztatnak az entente
hatalmak híreiről, a béketárgyalásokról. Elsősorban az oroszországi front körül gyű-
rűző érdeklődést elégítik ki. Beszámolnak a német és osztrák proletariátus harcairól.
„A proletárforradalom feltartóztathatatlanul halad előre. A Bajor Tanácsköztársaság
kikiáltása után Berlinben ismét magasra csapott a forradalom lángja." (Kisújszállási
Vörös Űjság, 1919. április 2. sz.) A Túrkeve „Terjed, mint a vallás" c. cikkében foglal-
kozik a bajorországi eseményekkel.

Áprilisban megjelenő számaikat ,~Lépj be a Vörös Hadseregbe" felhívással kez-
dik. Nem rendszeresen ugyan, de elég sűrűn közlik a Vörös Hadsereg-»fegyvertényeit,
elsősorban a Tisza vonalánál. Az északi frontról lényegesen kevesebb tudósítást
adnak.

A jász-lapok szoros kapcsolatot tartanak a helyben állomásozó vörös ezredek-
kel. Sok katonai parancsot, felhívást közölnek. Az ezredek politikai megbízottai ko-
moly ideológiai támogatásban részesítik a szerkesztőbizottságokat. Július végén a meg
nem szállt területen igen élesen küzdenek az ellenforradalmi agitációval. Erélyes,
kíméletlen, meg nem alkuvó hangon képviselik a Tanácsköztársaság érdekeit. Sokat
foglalkoznak a főváros élelmiszerellátásának problémájával. „Ha a vidéki direktóriu-
mok közömbösen haladnak el a budapesti munkástanács felszólítása mellett, ha sem-
mit sem tesznek annak érdekében, hogy Budapest munkásságát élelmiszerrel segít-
sék, ez éppen annyit jelent, mintha teli torokkal, harsány hangon hívnák vissza a
szolgabír,ót!"

A Jászberényi Üjság egymásután közli az élelmiszerfelesleg beszolgáltatásáról
szóló rendelkezéseket. Helyesli, hogy Budapestre Jászberényből csak azok utazhatnak,
akik élelmet visznek.

A lapok utolsó számaikban még lelkesedéssel írnak a Vörös Hadsereg szolnoki
győzelméről, nagy terveket közölnek a sajtó jelentőségének növeléséről. A Jászapáti
és Vidékéit járási hivatalos lappá alakítanák át, gondoskodni akarnak a mezőgazda-
sági munkások rendszeres tájékoztatásáról a nyári idény alatt.

A Tanácsköztársaság sajtója legutolsó számaiban megszilárdult hittel, az ország
jövője iránti nagy felelősséggel áll a proletárdiktatúra mellett, méltó őreként a nagy
történelmi korszak lezárásának.

A megszállás után semmi utalás a nagyszerű hónapokra. A néhány vérszegény
lap a román katonai cenzorok által engedélyezve helyi apró-cseprő közigazgatási prob-
lémákkal bíbelődik. A régi szerkesztők visszatérnek. A megyei sajtó az erősödő fehér-
terror függvényévé válik.

B I B L I O G R Á F I A

A bibliográfiai adatokat következőképpen csoportosítottuk: Cím. alcím, megjelenés idő-
köze, szerkesztő, kiadó, nyomda, hely, év, évfolyam.

Megjegyzés (indulás időpontja, ha a vizsgált időszakban történt, ezenkívül minden eset-
ben közöljük a megszűnés, illetőleg a vizsgál! időszakban megjelent utolsó szám dátumát).

Lelőhely, hiány.
Rövidítések: DM = Damjanich Múzeum, Szolnok. OSzK =. Országos Széchenyi Könyvtár,

SzEK = Szegedi Egyetemi Könyvtár.
Az Országos Széchenyi Könyvtár-ban fellelhető periodikáknál közöljük a raktári jelzetet.
Az OSzK és SzEK Jelölésű lapok 1919. március 22. után megjelent számai fényképmáso-

latban megtalálhatók az Országgyűlési Könyvtár „Magyar Tanácsköztársaság" különgyűjtemé-
nyében is.
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