
KÖNYVSZEMLE

Galambo§ Lajos: Dülőutakon

Budapest, 1959. Kossuth Könyvkiadó, 161. p.

Sokan földindulásnak tartották az el-
múlt esztendőben a parasztság beáram-
lását a termelőszövetkezetbe. Szolnok
megyében valóságos csoda történt —
mondották egyesek. Vajon tényleg csoda
volt-e, hogy a parasztság az új utat vá-
lasztotta? Erre a kérdésre keresi a fele-
letet Galambos Lajos, a fiatal, tehetsé-
ges író és újságíró.

Hetekig járta Szolnok megyét 1959 ta-
vaszán Galambos Lajos. Üj idők króni-
kásaként kereste az okokat, amelyek a
nagy változást előidézték. Szorgalmasan
járt faluról falura, tanyáról tanyára. Nem
a számszerű adatok érdekelték elsősor-
ban, hanem az emberek tudatának vál-
tozásai. Hogyan szánta rá magát az
„enyém" bűvöletében élő, az újtól félő,
a régihez görcsösen ragaszkodó paraszt-
ember arra, hogy az előtte bizonytalan
új utat válassza? Dülőutakon című köny-
vében kutatásának, keresésének eredmé-
nyeit adja közre.

Nehéz lenne meghatározni a tízíves kis
köinyv műfaját. Riport is, napló is, és
talán egy későbbi regény alapanyagát is
felfedezni véljük benne. A műfaji meg-
határozatlanság talán annak a követKez-
ménye, hogy az író igen gyorsan a köz
rendelkezésére akarta bocsátani króni-
káját.

Meg kell mondanunk, hogy ettől a bi-
zoinyitalanságtól eltekintve komoly írói
és újságírói erényeket csillogtat a könyv.
Elsősorban a megfigyelések pontossága,
az, amely megbízható krónikává teszik.
Lényegében egy hosszú és meg-megújuló
vitasorozat, amelyben az író nyírségi
szülőfalujában Sándorral, egy 12 holdas
egyéni gazdával vitatkozik, aki becsüle-
tes gondolkozású, de gyanakvó és nehe-
zen meggyőzhető ember. Az író kirándul

Szolnok megyébe és tapasztalatait sorra-
rendre ennek a Sándor gazdának mond-
ja el. Tehát kételyeit más szájába adja,
és mindjárt válaszol ezekre a kérdések-
re. A válaszokait nagyon őszintén, na-
gyon emberi módon kezeli és keresi. Na-
gyon vigyáz egyrészt arra, hogy érvelése
ne legyen sematikus, másrészt árira, hogy
ugyanakkor állításait egész sor adattal
támassza alá. Példa erre Péli János ti-
szaugi emberrel történt beszélgetése. A
tehetős, szorgalmas Péli nem hozakodott
elő sémákicai, elmondta, milyen nehéz
volt. Elmondta, hagy a felesége gyomor-
görcsöt kapott az izgalomtól. Meg azt,
hogy attól sem félt, hogy betagosítják.
De hát a változás a levegőben van. Nem
lehet ellenállni. Meg aztán „hat motor,
elsőosztályú föld, és milliókat lehet ter-
melni. Elképzelni sem tudja, milyen gaz-
daságot lehet ott csinálni."

Nem, Péli Jánosnak és a többi Péli
Jánosnak nem volt könnyű a döntés.
Hogy mennyire nem volt, azt esetek so-
rával illusztrálja a szerző. De ezekben
az illusztrációkban az is ott van: az em-
beriek megértették a változás szükséges-
ségét. Ezer és egy eset bizonyítja, tisz-
tán látták, milyen lesz a jövő. De az em-
beri Lélek bonyolult jószág, és az értelmi
felismerést nehezen követte az érzelmi
tisztázódás. így hát a szerző folytatta a
beszélgetéseit, Vizsgálódásait.

Vannak a könyvnek megdöbbentően
élesen ható, detektivregényszerűen izgal-
mas részei. Ilyen a mezőhéki kirándulás
leírása. Nagyon érdekes, ahogyan a jel-
lemeket boncolgatja. Miért lépnek be
többen az Augusztus 20-ba, mint a Tán-
csicsba? Hiszen mindkettőben kitűnő a
vezető. Mi a bizalom? Ki miért kapja?
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így bonyolódnak ennek a naplónak a
sorai. Megannyi novellatéma, talán há-
rom filmrevaló is kikerülhetne a vázla-
tokból. Mert azok. Szuggesztív erejű rész-
letek váltakoznak elnagyolt, sietős sorok-
kal. Látszik a sietség, amelyik hasznos,
mert erre a könyvre szükség volt, és
•azokban a megyékben, ahol most for-
rong a föld, szükség is van. Azonban, ha
nem is most, de a közeljövőben a tehet-
séges irónak hozzá kell látnia a rend-
szerezéshez, a feltorlódott élmények mű-
vészileg elmélyült, alapos ábrázolásához.

Van egy gyengéje is a könyvnek. Az
élet a maga teljességében a megyében
játszódó részekben mutatkozik meg. Jó-
val gyengébbek, bizonytalanabbak azok
a részek, amelyek szülőfalujában ját-
szódnak. Az író minden igyekezete el-
lenére vérszegény és erőtlen marad az
ellenpólus, Sándor, a rokon gazdálkodó.

A vitakérdések mintha csak azért hang-
zanának el, hogy előhívják az újabb és
újabb élményből fakadó Szolnok megyei
részleteket. Ezt a formát bízvást elhagy-
hatta volna a szerző. Talán úgy össze-
fogottabb lehetett volna a kompozíció.

A kisebb hibáktól eltekintve őszintén
örülünk, hogy elolvashattuk Galambos
Lajos érdekes, izgalmas riportját a nagy
változás tavaszáról, örülünk, mert egy
kttfcsit kívülről láttuk magunkat, gond-
jainkat, örömeinket. Megtanít ez a könyv
szeretni az embert a maga bonyolult
ellentmondásosságában. Es az emberek-
kel folytatott bánásmódban mindenek-
előtt türelemre, megértésre tanít, örü-
lünk a könyvnek, és azzal az érzéssel
tesszük le, hogy nagyon sokat használt
a mi ügyünknek, a fejlődő, erősödő szo-
cializmus ügyének.

Hernádi Tibor

A magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai
a magyar állami levéltárakban

Budapest, 1960. Akadémiai Kiadó. Magyar Országos Levéltár kiadványai.
I. Levéltári leltárak. 2.

Az Akadémiai Kiadó a közelmúltban
jelentette meg azt a kötetet, melyben
nagy létszámú munkacsoport a magyar
Tanácsköztársaság forrásait adta közre.
A kutatók nagy örömmel fogadták a
kiadványt, hiszen eddig hasonló útmuta-
tó nem állt rendelkezésünkre. E nagy
jelentőségű munka eligazítást ad arra
vonatkozóan, hogy az Országos Levéltár-
ban, a Hadtörténeti Levéltárban, a Köz-
ponti Gazdasági Levéltárban, az egyes
minisztériumi és a különböző területi
állami levéltárakban a Tanácsköztársa-
ság időszakából milyen iratanyagokat
őriznek.

Az összeállításban meggyőződhetünk
arról a sajnálatos tényről, hogy a Ta-
nácsköztársaság Szolnok megyei esemé-
nyeiről megyeszékhelyünk levéltárában
nagyon kevés forrásanyagot találhatunk.
Az összeállítás szerint Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye direktóriumának ira-
tai közül az alispán regisztraturában
mindössze két csomó iratot és néhány
segédkönyvet, majd külön három csomó

iratot tartanak nyilván. Ezekből főleg a
munkáshatalom szociális és kulturális
intézkedéseire kapunk adatokat.

Az egyes járások munkás-, paraszt- és
katonatanácsainak irataiból, sajnos, még
az előzőnél is kevesebb maradt meg; ösz-
szesen 3 csomó irat és 2 segédkönyv van
a Szolnoki Állami Levéltárban. Hason-
lóan szegényes Kisújszállás és Túrkeve
munkás-, paraszt- és katonatanácsainak
iratanyaga. Az egyes községek forrás-
anyagát illetően sem jobb a helyzet, noha
a községi elöljáróságok regisztraturáiban
több anyag található, mint amennyit az
összeállítás felsorol. Nagyon értékes ada-
tokat tartalmaz pl. Űjszász és Kunszent-
márton község közgyűlési jegyzőkönyve,
pedig ezeket nem említi a kötet. Kár,
hogy ugyancsak figyelmen kívül hagyja
az igen értékes jászberényi plakátgyűj-
teményt.

Örvendetes azonban az a tény, hogy
e sorok írójának 1958—59-ben a Szolnoki
Állami Levéltárban végzett kutatása óta
újabb dokumentumok kerültek leltárba.
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Legalábbis erre kell következtetnünk ab-
ból, hogy az összeállításban felsorolt irat-
anyag jó részét az említett években a
levéltár nem tudta a kutatók rendelkezé-
sére bocsátani.

A kiadvány bevezetőjéből megtudjuk,
hogy az összeállítók főleg a Tanácsköztár-
saság időszakában keletkezett iratokról
kívántak számot adni, és nem sorolták
fel a munkáshatalom bukása után ke-
letkezett, arra visszatekintő iratanyago-
kat. Az összeállítás így is nagyon hasz-
nos, de megjegyezni kívánjuk, hogy
elengedhetetlenül szükséges újabb kötet-
ben a Tanácsköztársaság bukása után
keletkezett, s a proletárdiktatúrára vo-
natkozó forrásanyag leltári jegyzékének
megjelentetése. Ezek az iratok (bírósági
perek, fegyelmi ügyek aktái) nélkülöz-
hetetlenek a kutatások során. Ugyancsak
igen fontos lenne annak az anyagnak a
közlése is, melyet a Párttörténeti Intézet
archívumában őriznek.

A levéltári anyag felsorolása után az
összeállító közli a Tanácsköztársaság
Szolnok megyei történetére vonatkozó

irodalmat is, megemlítvén Scheftsik
György „Jász-Nagykun-Szolnok várme-
gye múltja és jelene", valamint Kelé Jó-
zsef „Vörösök Szolnokon és a Jászság-
ban" című műveket. Az előbbihez azt a
megjegyzést fűzi, hogy az „nem forradal-
mi szemléletű". Ez az enyhe fogalmazás
azonban legalábbis pontatlan, mert az
igazság az, hogy az említett könyv ki-
mondottan ellenforradalmi. Az pedig
már egyenesen félrevezető, hogy Kelé
munkáját megjegyzés nélkül hagyja, mi-
kor pedig a kötet nem más, mint egy
ellenforradalmár visszaemlékezése. Saj-
nálatos az is, hogy az irodalom felsoro-
lásából kimaradt az első kommunista
szellemű kísérlet a Tanácsköztársaság
Szolnok megyei eseményeinek összefog-
lalására: Kemény Csabáné Kalocsai Róza
,,A megye munkásmozgalmi múltjából"
című írása (Jászkunság, 1955. 3. és 4. sz.).

Az összeállítás e hibák ellenére is jól
használható kézikönyv, s további köteteit
nagy érdeklődéssel várják e korszak ku-
tatói.

Szabó Lajos

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:

Majoros Károly, az MSZMP Szolnok
megyei bizottságának munkatársa (Szol-
nok); dr. Varga Lajos gimn. tanár, a
Tiszazugi Földrajzi Múzeum vezetője
(Tiszaföldvár); dr. Váczy Mihály, a Szol-
nok Megyei Növényvédő Állomás fő-
agronómusa (Kenderes); dr. Mezősi Ká-
roly gimn. tanár, a Kiskun Múzeum ve-
zetője (Kiskunfélegyháza); Kató István,
a Vízügyi Igazgatóság műszaki főelő-
adója (Szolnok); dr. Győrffy Lajos ált.

isk. tanár, a Túrkevei Múzeum vezetője
(Túrkeve); dr .Molnár Géza, a Megyei
Tanács Tervosztályának főelőadója (Szol-
nok); Sáfár László általános isk. igazgató
(Karcag); Soós István, a Megyei Tanács
Tervosztályának vezetője (Szolnok); Her-
nádi Tibor, a Szolnok Megyei Néplap
rovatvezetője (Szolnok); Szabó Lajos, a
TIT Szolnok megyei szervezetének szak-
titkára (Szolnok).
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