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(Szolnok, 1961. MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága Agit.-prop. Osztálya,
a Szolnok Megyei Tanács és a Szolnok Városi Tanács kiadása.)

A helytörténeti kutatók a Magyar Ta-
nácsköztársaság kikiáltásának és fennál-
lásának 40. évfordulója alkalmából or-
szágszerte széles körben igyekeztek fel-
tárni megyéjük, városuk, sőt sok esetben
egy-egy falu 1918-1919. évi történetét.
E munkák sorába illeszkedik be ez a
könyv is. Elöljáróban el kell mondanom:
gazdag taftalma, jól sikerült szerkezeti
felépítése előkelő helyet biztosít számá-
ra a Tanácsköztársaság helytörténeti iro-
dalmában.

A könyv mottójául a szerzők Borzsák
József, kisújszállási direktóriumi tag
visszaemlékezésének néhány sorát válasz-
tották. Ez a választás nagyon szerencsés
volt. Borzsák hitet tett a soraiban mind
amellett, ami az egész könyvből elénk
tárul, a munkásfiatalom Szolnok megyei
harcosainak, vezetőinek hősies áldozat-
készségéről.

A könyv három fejezetre tagolva ve-
szi sorra az eseményeket. Bár röviden,
de a lényeges kérdéseket jól kiemelve
és történetileg igen helyesen, a világhábo-
rú utolsó éveiben kialakult gazdasági és
politikai helyzet ismertetésével kezdődik
az első fejezet. A dokumentum- és újság-
anyag gazdagsága mellett már itt jól al-
kalmazzák a kor hiteles feltárásához a
Tanácsköztársaság történetének megírá-
sakor elengedhetetlenül szükséges visz-
szaemlékezéscket is. A polgári forrada-
lom időszakának értékelése sajnos ellent-
mondásos. A könyv szerzői elismerik
ugyan, hogy már a magyar polgári for-
radalom is messze túlment a biztosított
szabadságjogok tekintetében az európai
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színvonalon, s ilyen vonatkozásban világ-
méretekben is csak a szovjet állam ha-
ladta túl.

Ugyanakkor a szerzők a Károlyi kor-
mánnyal és a szociáldemokratákkal kap-
csolatosan mégis túlzó jelzőket használ-
nak. Nem látják világosan azt - amit
pedig egy mondatban ők is leszögez-
nek -, hogy a polgári demokratikus for-
radalom a szabadságjogok olyan széle;;
skáláját biztosította, mely már magában
is addig ismeretlen lehetőségeket tárt fel
a munkásosztály felszabaításáért vívott
harcban. Kétségtelen tény, hogy a pol-
gári demokratikus forradalom, illetve a
megalakuló kormány nem tudta követ-
kezetcsen végigvinni a szükséges intéz-
kedéseket, szembeszállt a dolgozók jogos
követeléseivel, de mikor erre rámutat-
tunk, a forradalom pozitív vonásait is
hangsúlyoznunk kell. Ebben a fejezetben
nagyon jól kísérik figyelemmel a szerzők
a megalakuló munkás,- iparos-, földmun-
kás- és katonatanácsok működését.

A könyv második fejezete öleli fel n
Tanácsköztársaság kikiáltásának és a Ta-
nácsköztársaság Szolnok megyei esemé-
nyeinek történetét. Ez a fejezet is szer-
ke: etében szerencsésen egyesíti a külön-
böző történeti forrásanyagokat. Szinte
minden eseménynél megkeresi a megye
nagyobb helységeinek helyi vonatkozású
eseményeit is. Jól értékeli a könyv az
egységes párton belül kialakult helyze-
tet és a kommunisták, valamint a szo-
ciáldemokraták működését a direktóriu-
mokban. A következő részekben ismer-
tetik a Vörös Őrség megszervezését, a

Társulat Szolnok megyei szervezetének munka-
Mészáros Ferenc, Szabó Lajos.
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tanácsválasztásokat és az első szabad
május 1-ét. Ezek után tér rá a könyv
a téma legfontosabb kérdésére, a Tanács-
köztársaság Szolnok megyei eredményeire.
Jól kiválasztott, konkrét példákkal mu-
tatnak rá a szerzők a Tanácsköztársaság
mezőgazdasági politikájának ellentmon-
dásaira. Kár, hogy nem ismertetik rész-
letesebben a Kunságban, a Jászságban
megalakult számos szövetkezet belső éle-
tét. Ennél a résznél hiányolható, hogy
nem támaszkodnak eléggé levéltári anyag-
ra. Egy újabb kiadás esetén feltétlen
szükséges lenne az Országos Levéltár
idevágó anyagainak feldolgozása is. Szin-
tén ki kell emelni e fejezetrészből az
oktatás és a művészet történetére vonat-
kozó részeket, melyeknek feltárásával
ténylegesen gazdagították eddigi ismere-
teinket.

A könyv befejező, harmadik fejezete a
Vörös Hadsereg szolnoki harcainak tör-
ténetevei foglalkozik. Lényegében két té-
makört ölelnek fel. Elsősorban Szolnok
nicgye népének a Vörös Hadsereghez va-
ló csatlakozását írják le, majd a Vörös
Hadseregnek Szolnokért és Szolnok me-
gyében folytatott harcairól adnak képet.
Ezek a harcok a Magyar Tanácsköztár-
saság léte szempontjából rendkívül fon-
tosak voltak, stratégiai jelentőségük igen
nagy volt. E fejezetben térnek ki a szol-
noki fehér gárdista uralomra, majd Szol-
nok visszafoglalására is.

A könyvről egészében, mint elöljáró-
iában is mondottuk, dicsérettel kell szól-
nunk. A már említett jó szerkezeti fel-
építés, a dokumentumanyag többirányú,
jó használata mellett külön kiemelkedő
eredménynek tartom, hogy több helyen
is szembeszállnak Kelé József 1927-be-i
írott munkájával. így a könyv amellett,
hegy feltárja Szolnok megye tanácsköz-
társasági eseményeinek igaz történetét,
még egy ellenforradalmi iratot is leleplez.

A könyv szerzői a jegyzetek közt el-
mondják, hogy munkájukat a végleges
tanácsköztársasági monográfia elkészül
téig „Emlékeztetőül és megemlékezésül"
szániák. Valamint azt is mondják, hogy
munkáiukat csupán vázlatnak tekintik.
Meg kell állanítanunk, hogy ez már túl-
zott szerénvség az összeállító kollektíva
részéről. VaBban helyes lesz, ha ezt a
könyvet később újabb és gazdagítottabb
formában kiadják, de szeretném javasol-
ni, hogy vagy ebben az új kiadásban,
vagy egy külön könvvben adják ki a me-
gyei visszaemlékezéseket is.

A iólsikerült munka illusztrációs része
nyomdai szempon'bi! igen gyenge. A ké-
pek homályosak, a plakátok egyenesen
élvezhetetlenek. Sajnálatos, hogy egy
ilyen kiadványhoz a pécsi Szikra Nyomda
nem tudott megfelelő nyomdatechnikai
feltételeket biztosítani.

Gerelycs Ede

SSÜCH Sándor: Sxől a duda, verbuválnak
(Budapest, 1962. Magvető Könyvkiadó.)

Már a karácsonyi könyvvásárra jelezte
az előzetes hírverés, de végül is csak ez
év márciusában jelent meg Szűcs Sándor
könyve a néph'agyományból összegyűjtött
verbunkos- és obsitos-históriákról. Pon-
tosabban: sárréti és nagykunsági „kiöre-
gedett pásztorok, élemedett tanyai embe-
rek, faluba húzódott, hajdani, vén rét-
lakók'.' elbeszélései alapján születtek ezek
a történetek. Magjuk a „hiteles" néprajzi
anyag: a 100-150 éve nemzedékről nem-

zedékre öröklődő, lormálódó szájhagyo-
mány, mely nemcsak az elbeszélők, ha-
nem főképpen Szűc- Sándor száján fris-
sült a könyvben olvasható szépirodalmi
formává.

Ezek a históriák, melyek kettő kivéte-
lével először a „Háry János bajtársai"
című füzetben (Jás'kunsági Füzetek, 3.
sz. Szolnok, 1956.) láttak napvilágot, a
hajdani katonafogások, a hosszú és ke-
serves katonaévek, külföldi táborozások
és hadakozások történeteit mesélik el.
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Mindig van valami valóság ezekben, de
mindig tapad hozzájuk jócskán derűs
lódítás, mesébe illő nagyotmondás, leg
alább utólag megszépítve a nehéz
időket. - Irodalomtörténetileg is be-
cses adalékok ezek, elsősorban azt
bizonyítván, hogy Garay János Háry
Jánosa, vagy Petőfi Sándor Kukorica
Jancsija nem egészen és nem csupán a
költői fantázia szüleménye, volt annak
alapja a néphagyományban is.

Szűcs Sándor több évtizedes kutató-
munkája során számtalan változatot jegy-
zett le, és a könyvében közölt szöveget
a különböző változatok legelevenebb,
legérdekesebb részeiből állította össze.
Mint megjegyzi: a néprajztudomány az
összes variánsok közlését kívánta volna.
Ez valóban így is van, de a választott
megoldás mégis szerencsésebb. Az össze-
gyűjtött anyag a kutatóknak úgyis ren-
delkezésére áll, szélesebb körben viszont
ez a forma teheti népszerűvé a tárgyat.

A szöveghez bőséges jegyzetanyag kap-
csolódik, mely megvilágítja a törtenetek
születési körülményeit, s olyan magyará-
zatokat fűz hozzá, mely a történetek ala-
posabb megértéséhez feltétlenül szüksé-
ges. Ej;y egész ívnyi szójegyzéket is
kapcsol a szerző a históriákhoz. A sza-

vakat az elbeszélők értelmezése szerint
magyarázza, a példamondatokat a gyűj-
tőterületen általa lejegyzett népi szöve-
gekből idézi.

Terjedelmes függelék, egészíti ki Szűcs
Sándor munkáját: Csanádi Imre váloga-
tásában .Jobbágyvilág és katonáskodás"
címmel irodalmi antológiát közöl a könyv.
A válogató azt mutatja meg: „hogyan
sújtja a katonatartás terhe a jobbágy-
népet, hogyan ragadják el - ámítással
vagy erőszakkal - a fiatalságot a császár
szolgálatába, mit tud az irodalom a ka-
tona életéről, vágyairól, gondolkodásá-
ról, mit a kivénült, megrokkant katona
sorsáról".

K:L egész könyv elé Varga János írt
bevezetőt „Katonaélet és hadkiegészítés
1711-1867 között" címmel.

Szűcs Sándor új könyve méltán sorako-
zik eddig megjelent művei melle. Kiál-
lítása ízléses, de ismételten megemlítjük,
hogy a borítólap színvonalán álló illuszt-
rációk nagyon hiányoznak a könyvből.
Egyébként reméljük, hogy ennek a könyv-
nek a sikere is ösztönzi a szerzőt még
kéziratban lévő gazdag anyagának folya-
matos megjelentetésére, s hogy ebben a
szándékban találkozik író, olvasó és -
kiadó is.

Kisfaludi Sándor
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