
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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