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T Í M Á R LAJOS
(1918—1956)

1966. szeptember 18-án lesz tizedik év-
fordulója annak, hogy a fiatal magyar
botanikusok egyik legtehetségesebb és
legszorgalmasabb tagja, Tímár Lajos
fiatalon, 38 éves korában Szegeden meg-
halt. Rövid élete első felét Szolnokon,
második felét jobbára Szegeden élte le.
Szeged igen megbecsülte őt életében is,
halála után is. Életében azzal, hogy
munkásságát nagyra értékelte és min-
den segítséget meg is adott neki tudo-
mányos munkája zavartalanságának biz-
tosítására, halálakor pedig díszsírhelyet
adományozott neki a szegedi belvárosi
temetőben.

Tímár Lajos húszéves koráig é't
Szolnokon. Itt végezte az elemi iskolai
és középiskolai tanulmányait, itt bonta-
kozott ki természettudományok iránti
érdeklődése, tudományos munkásságát
végigkíséri a Szolnokkal, ill. Szolnok
megyével való kapcsolat, és ezért ne-
künk is meg kell emlékeznünk életéről
és munkásságáról.

Tímár Lajos 1918. január 25-én szüle-
tett Zágrábban, ahol édesapja MÁV
gyári munkás volt. Az első világháború
után a család Szolnokra menekült. Az
egykori Iskola utcában (ma Durszt Já-
nos utca) laktak és Tímár Lajos igen
szűkös anyagi viszonyok között töltötte
el gyermek és ifjú korát. Elemi iskolá-
ba a legközelebb esc újvárosi iskolába
járt. Már mint ilyen kis gyermek rend-
kívüli érdeklődést mutatott a növények
és bogarak iránt. Gyűjtögette és hossza-
san figyelgette azokat. A család — sze-
génységük miatt — először nem is gon-
dolt a tehetséges gyermek továbbtanít-
tatására, de látva az ő különleges ér-
deklődését, idősebb testvérei vállalták

a továbbtaníttatás költségeit. így lehe-
tővé vált számára az, hogy az elemi is-
kola elvégzése után a szolnoki Verseghy
Ferenc gimnáziumba beiratkozhassék.

Gimnáziumi tanulmányai alatt csak
fokozódott érdeklődése a növénytan é;
az állattan iránt. Legkedvesebb szóra-
kozása a növény- és bogárgyűjtő kirán-
dulások voltaü Magánosán vagy érdek-
lődők társaságában járta végig felfel:
is, lefelé is sok kilométer hosszan a
Szolnok megyei Tisza-partot. A megfi-
gyelt és begyűjtött növény és állattani
anyagot ekkor már meghatározta, meg-
felelően rendezte és feldolgozta. Gimna-
zista korában már több ezer darabból
álló növény- és bogárgyűjteménye vo'.t.
Testvérei — bár nagyon keveset kereső
egyszerű munkásemberek voltak — rií-
ka nagy megértéssel a taníttatás költsé-
gei mellett érdeklődési körének legfon-
tosabb szakkönyveivel is ellátták.

Gimnazista koráról egyik egykori osz-
tálytársa, Száz Kázmér gimnáziumi
igazgató így emlékezik meg: „Én nyolc
éven át voltam osztálytársa. Mindketten
hosszú termetűek lévén a padsor vé-
gén, mégpedig szinte mindvégig ugyan-
annak a padsornak a végén ültünk. Ö
az előttem levő padban. Nagyon egy-
szerű, általában komoly, de a humor
iránt is érzékkel bíró, nagyon becsüle-
tes, mindig szigorúan a sajátmaga mun-
kájára és tudására támaszkodó gyerek
volt. Nem tudok róla, hogy nyolc év
alatt csak egy társát vagy tanárát is
megbántotta volna. Tisztelettel viselke-
dett mindenki irányában. Igazában csak
a természetrajzi (növénytan, állattan,
egészségtan) tárgyak érdekelték. Jolen-
tős befolyást gyakorolt érdeklődésére
Balogh Béla dr. tanár, aki azokban az
években a gimnáziumban a természet-
rajzot és az egészségtant tanította. Min-
den volt osztálytársát őszinte fájdalom
töltötte el, amikor Tímár Lajos már
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nem jelenhetett meg a 25 éves érettségi
találkozón..."

Érettségije után két éven át Szolnok
város könyvtárában szellemi szükséCj-
munkásként dolgozott, majd 1938-ban a
debreceni egyetemre iratkozott be föld-
rajz—természetrajz szakos tanárjelölt-
nek. 1940-ben professzorát, Ferenczi
Istvánt követve került a szegedi egye-
temre. Itt szerzett 1943-ban középiskolai
tanári oklevelet. Ezután két év katonai
szolgálat következett. Hazatérve 1945
végétől 1952-ig középiskolai tanárként
működött, miközben szoros kapcsolatot
tartott a szegedi és a debreceni egye-
tem növénytani intézeteivel. 1952-ben
megvált a középiskolától és a szegedi
Egyetemi Éghajlattani Intézetnek lelt
akadémiai tudományos munkatársa.
Doktorátust 1946-ban tett és 1954-ben
szerezte meg a biológiai tudományok
kandidátusi minősítését.

Egyetemi évei alatt kezdetben a geo-
lógia érdekelte miközben komoly talai-
tani ismeretekre tett szert, de érdeklő-
dése csakhamar a növénytan, közelebb-
ről a növénytársulástan (növénycönoló-
gia) felé fordult. Tudományos munkás-
sága A tutajok növényzete a Tisza sze-
gedi szakaszán c. tanulmányával indult.
1942-től öt évig dolgozik a Tisza meder
növényzete témáján és az eredmény a
magyar geobotanikai irodalom egyik leg-
szebb doktori értekezése. Hasonlóan dol-
gozta fel a Maros meder növényzetét is.

E munkája közben érdeklődni kezdett
a gyomnövények iránt. Leírja a szike-
sek: jellegzetes egyévesekből álló növény-
társulásait, majd a szikes lösztalajok
gyomtársulásait. Kisebb gyomtanulmá-
nyok követik egymást a különböző he-
lyeken fellépő gyomtársulásokról. Mind-
ezek előtanulmányok voltak rövid élete
főművéhez, Szeged és környéke vetési
gyomvegetációja című kandidátusi érte-
kezéséhez. Ebben az értekezésben egy-
részről jelentős elvi megállapításokra
jutott a vetési gyomtársulások felépíté-
sére, elnevezésére, térképezésére vonat-
kozólag, másrészt Soó Rezső professzor
közreműködésével kidolgozta az alföldi
vetési gyomnövények vegetáció rendsze-
rét, amely az első világos áttekintés ha-
zánk egyik nagy táji vetési növényzeté-
ről. Timár Lajos nemcsak számos jel-
lemző gyomtársulás felismerője és le-
írója, hanem több új növénytársulási
csoport felállítója is. Érdekesek kisebb
gyomnövény tanulmányai is a zátonyszi-
get, bombatölcsér, kubikgödör stb. be-
gyepesedéséről. A cönológiai kutatás
mellett szorgalmas gyűjtő is volt, több
értékes dolgozatában számos új értékes

adattal gyarapította az Alföld flórájá-
nak ismeretét. Munkái jelentős szolgála-
tot tettek a magyar népgazdaságnak,
mind az Alföld — különösen a hullám-
térfásítás —, mind a vetési gyomok
megismerése és az ellenük való védeke-
zés terén.

Magam Timár Lajost közvetlenül Sze-
gedre kerülése után ismertem meg. Év-
folyamtársak voltunk. A látszólag zár-
kózott természetű, kevés beszédű ember
igen szeretetreméltó egyéniség volt,
mindenkivel szemben előzékeny és ked-
ves. Minden mondatából a természet-
nek és a természettudományoknak vég-
telen szeretete és tisztelete csendült ki.
Életét a növényföldrajzi kutatásnak és
a családjának szentelte. Nagyon szeret-
te a családját és szinte minden szabad-
idejét övéi körében töltötte el. Az élet
más problémái kissé távol maradtak
tőle.

Soó Rezső egyetemi tanár, a magyar
botanikusok egyik legnagyobb tekinté-
lye így írt elmúlásáról: „Magam mesz-
szi idegenben, finn földön kaptam a le-
sújtó hírt, benne egyik legtehetségesebb,
legszorgalmasabb, leghűségesebb tanít-
ványomat vesztettem el, s örök veszte-
sége a magyar botanikának, amely még
sok értékes, gondos, alapos munkát ka-
pott volna tőle, ha nem hagy itt ben-
nünket olyan fiatalon. Áldozatos, nemes
egyénisége álljon örök mintaképül a
fiatal magyar botanikus kutatógárda
előtt."

KOVÁCS GYULA

JEGYZETEK
Timár Lajos irodalmi munkássága mint-

egy negyven tudományos közlemény. Szolnoki
vagy Szolnok megyei vonatkozásúak a követ-
kezők:
Les associatlons végótales du lil de la Tisza

de Szolnok a Szeged — Acta Geobot.
Hung. 6 1947. 70—82.

Egy szolnoki zátonysziget benépesedése. — Al-
földi Tudom. Int. Évk. 2 1946—1947 (1948).
165—170.

A Tisza meder növényzete Szolnok és Szeged
között. — Ann. Biol. Univ. Debrecen 1
1950 (1951). 72—145.

A Tiszamente Szolnok és Szeged közötti sza-
kaszának növényföldrajza. — Földr. Érte-
sítő 2 1953. 87—113.

A Tisza hullámterének növényzete Szolnok és
Szeged között. I. Vízi növényzet. (Potame-
tea Br. — Bl et Tx.). — Bot. Közlem. 45
1953 (1954). 85—98.

A Tiszazug növényföldrajza. — Földr. Éltes.
3 1954. 554—567.

A Tiszazug geobotanikai térképe. — I. Bioló-
giai Vándorgyűlés Előadásai, 1956. p. 64.

Geobotanical Map ol the ..Tiszazug". Acta
Bol. Acad. Sci., Hung., Suppl. 1 1957. 44.
(Posztumusz munka).

Timár Lajos—Bodrogközy Gy. Die pflanzen-
geographische Karte von Tiszazug. — Acta
Bot. Acad. Sci. Hung. 5 1959. 203—232. 1.
Karte (Posztumusz munka).

Felhasznált irodalom — Soó Rezső: Timár La-
jos emlékezete. Bot. Közlem. XLIX. kötet
3—1 füzet 175^179. 1962.
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Megjegyzések Ünger Mátyás
— Szabolcs Ottó

„Magyarország története"
című könyvéről

Az elmúlt években egymás után je-
lentek meg az olyan munkák, amelyeit
népünk történetét a legrégibb időktől
egészen napjainkig vizsgálják. Koráb-
ban is voltak már hasonló nagy vállal-
kozások (Szilágyi—Marcali, Hóman—
Szekfű), de az azóta eltelt idő alatt nem-
csak új, egyes események értékelését
megmásító adatokat tártak fel, hanem a
történetírásunkban is terjedt a dialek •
tikus-materializmus szemlélete. Ez első-
sorban a történettudomány vizsgálati
módszereit gazdagította, de lendületet
adott egy új szemléletű történetírásnak
is.

Szükségessé vált egész történelmünk
újraértékelése. S mivel az 1960-ig meg-
jelent művek csak egy-egy eseménnyel,
és akkor is csak analizáló résztanul-
mány formájában foglalkoztak, — de a
Hóman—Szekfűékéhez hasonló munká-
ba nem kezdtek bele —, a mindenki ál-
tal érzett hiány pótlására 1960-ban leg-
jobb történészeink vezetésével munka-
közösségek alakultak. Először két, majd
a két kötetet kinőve háromkötetes mun-
kában mutatták be igen nagy alapos-
sággal, de már marxista szemlélettel
népünk történelmének eseményeit.

Az átfogó, minden igényt kielégítő
vaskos kötetek a történetírásnak csak
az egyik — bár igaz, hogy a fontosabb
— részét adják. De ezek mellett min-
dig! szükség volt és lesz is azokra a vi-
szonylag kis terjedelmű, de szintén
egész történetünkön áttekintő mun-
kákra, amelyeknek nem az adatok ap-
rólékos felvonultatása, részletesebb
elemzése a célja, hanem a legjelentő-
sebb eseményekre támaszkodva megraj-
zolt főbb fejlődési tendenciákkal való
megismertetés.

Unger Mátyás és Szabolcs Ottó „Ma-
gyarország története" című közös mun-
kája ilyen.

Mint ahogy a „Rövid áttekintés" al-
cím is mutatja, a könyvvel a szerzők-
nek csak az az egy céljuk lehet, hogy
akkor, amikor már a részletek iránt
érdeklődők számára megjelentek a gyűj-
teményes kötetek, ők is végigvezessék
az elsősorban nem szakemberekből álló
olvasóikat a magyarság évszázadain, a
főbb események mellett kissé elidőzve
megrajzolják azt az utat, amelyen né-
pünk járt. Az ilyen könyvet tehát első-

sorban azok használhatják, akik vagy
semmit sem tudnak hazánk történeté-
ről, s szeretnének vele viszonylag kis
fáradság útján, gyorsan megismerked-
ni; vagy pedig azok, akik az adatokkai
való alaposabb ismerkedés közben el-
vesztették tájékozódóképességüket; nem
látják a fától az erdőt, azaz nem tudják
az egyes események hatását, jelentősé-
gét reálisan felmérni, nem ismerik fel
a fő tendenciákat, nem látják népünk
történetét egységben (pl. érettségi vagv
felvételi vizsgára készülők). Ezeknek a
számára egy remekbe szabott „Rövid
áttekintés", mely határozottan rajzolj?
meg a fő fejlődésvonalat, aranyat ér.
Az Unger—Szabolcs-féle munka szerzői
azonban minduntalan szem elől tévesz-
tik könyvük egyetlen feladatát, s bár
vannak a könyvnek olyan erényei, ame-
lyekkel egy elődje sem rendelkezik;
mégsem mondhatjuk, hogy a könyvnek
a megjelentetése és közel 50 000 pél-
dányban való terjesztése indokolt lenne.

Egy ilyen áttekintés egyetlen feladata
az, hogy vezérfonalat adjon a történe-
lem iránt érdeklődők kezébe. Ez u
könyv azonban nemcsak vezérgondola-
tot nem ad, de egyetlen eredeti gondo-
dattal sem gazdagít bennünket. Bár,
mint említettem, a munka marxista
szemléletre törekszik, ez csak ott jut
kifejezésre, ahol speciálisan olyan jelen-
ségekről esik szó, amelyek valamilyen
vonatkozásban szoros kapcsolatban áll-
nak a munkásmozgalommal, a munkás-
pártok történetével. Ilyen pl. az első
és a második világháború eseményeinek
marxista értékelése, amelyeket szinte
nem is tekinthetünk a szerzők önálló
munkájának, hiszen lényegét és gondo-
lati alapjait bármelyik tudományos
szocializmus tankönyvben, éppen az el-
vi vonatkozásokra koncentrálva, részle-
tesen kidolgozva megtalálhatjuk. A
munkáspártok megalakulásának, tevé-
kenységének ismertetése sem okozott
nehézséget a szerzőknek, mert marx-s-
ta történetírásunk kezdettől fogva egyik
fő kutatási területének tekintette, s
legújabbkori történetírásunknak ma is
ezek a legalaposabban kidolgozott és
feltárt kérdései. Ami viszont a mű
feladata lett volna; régebbi történel-
münk (a honfoglalástól 1848-ig) mar-
xista szempontú ismertetése, teljesen
elmaradt.

Hosszú keresgélés után rábukkanunk
néha arra a (főleg Unger Mátyásnál)
már meglehetősen sematikus formában
alkalmazott módszerre, miszerint a gaz-
dasági alap, a termelőeszközök birtok-
lása határozza meg az eseményeket, d^
magát a vizsgálati eljárást nem alkal-
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mááza következetesen és az általa írt
részekben a dialektika és eszmei tisztá-
zottság teljes hiányát érezzük. Csak ak-
kor említi a termelési viszonyokat meg-
határozó tényezőként, amikor éppen
eszébe jut. De a gazdasági állapotok be-
mutatásában ilyenkor sem tesz különb-
séget lényeges és lényegtelen dolog kö-
zött. Pl. Nem vitás, hogy jelentős volt
I. Lászlónak a lopások elleni szigorú in-
tézkedése, de annyira azért mégsem, hogy
uralkodásának legfontosabb eseménye-
ként tekintse, s a neki szentelt kb. egy
oldalon át ezt az; egy intézkedést úgy
ismertesse, hogy a többiről egyetlen
szót se ejtsen.

Maga a szerző is rádöbbent időnként
arra, hogy újból és újból megfeledke-
zett a gazdasági állapotok bemutatásá-
ról, s ilyenkor (kb. 200 évenként) beik-
tat egy-egy összegző fejezetet. Ám hiá-
ba, mert az egyes árpádházi királyok
gazdasági intézkedései éppen úgy rejt-
ve maradnak előttünk, mint a róluk
szóló fejezetek olvasásakor. Ráadásul
ezek a gazdasági fejlődést összegző fe-
jezetek nem mindig esnek egybe azok-
kal a természetes gazdasági korszakok-
kal, melyeken át könnyen be lehetne
mutatni a fejlődést (pl. a mohácsi vész
előtti gazdasági élet megrajzolása, mely
addigi történelmünk fejlődésének tető-
pontja, elmarad). Nem sokat segítenek
ezen az olyan gazdasági életet illuszt-
ráló rajzok, térképek sem, mint pl. „A
királyi szolganépek Buda körül a 13.
században" vagy a „Parasztház alapraj-
za a középkor végén" — melyekre nem-
hogy itt, hanem még egy sokkal több
hellyel rendelkező munkában sem sok
szükség van, hiszen vannak ennél jel-
lemzőbb adataink is (pl. munkaeszköz
ábrázolások).

Nemcsak a gazdasági életről rajzolt
kép hiányos, hanem a társadalmi fejlő-
dés, a társadalom osztályainak bemuta-
tása is. „A szatmári békétől II. József
haláláig" című fejezetben pl. kiváló al-
kalom nyílna egy alapos társadalomrajz
bemutatására. Hiszen a korábbi évszá-
zadokhoz képest ekkor következnek be
társadalmunk életében azok a minőségi
változások, melyek szinte új korszakot
nyitnak nemzetünk történetében. Mini.
a többi nyugat-európai országban, ná-
lunk is az abszolútizmus jelentette az
előrelépést a korábbiakhoz képest. A
pragmatica sanctio elismerésével, sőt
általunk történt elismertetésével, le-
mondtunk ügyeink önálló intézésének
lehetőségéről. Elfogadtuk minden felül-
ről jövő intézkedés jogosságát, s ezzel
együtt — főleg a külpolitikai helyzet
konszolidációja után —, még az olyan-

fajta beíső eílenáílás, ellenkezés lehető-
ségét is elvetettük, amilyet Bocskai vagy
Zrínyi tanúsított. Valamennyi történet-
író a békés fejlődés időszakának tekinti
ezt a kort, melyben nemcsak a gazdasági
állapotok válnak rendezettekké, hanem a
társadalom rendje is ekkor szilárdul
meg véglegesen. A korábbi történel-
münket irányító arisztokrácia ekkorra
teljesen újjal cserélődik fel, német ere-
detű, illetve magukat a kurucok elleni
harcban kitüntető magyar családok ve-
szik át az irányító szerepet. A Zrínyiek,
Rákócziak útját járó arisztokrácia nem
lévén, a reformkor későbbi vezetői, a
középnemesek ekkor kezdenek mind je-
lentősebben bekapcsolódni az ország
életének irányításába, hogy a század vé-
gére már magukhoz ragadják a szelle-
mi életben is. Polgárság nincs,
ami vanr azt is megnyomorítja, tönkre-
teszi a Habsburg gazdasági és ipari po-
litika. A jobbágyság helyzete viszont je-
lentősen javult. Hiszen a két uralkodó,
Mária Terézia és II. József személyes
pártfogásába veszi őket, magyar ura-
ikkkal szemben. (Mária Terézia urbá-
riuma, II. József jobbágyrendelete).

Sajnos mindez nem az Unger—Sza-
bolcs-féle könyvből derül ki, ott erről
nem esik szó, vagy ha igen, akkor rend-
szertelenül, szinte eldugva, az elgondo-
lás nélküli sorok közé. Hiába írja az
egyes fejezetek élére a szerző a sokat
sejttető címeket: „Üj arisztokrácia".
„Földesúr és jobbágy a XVIII. század-
ban" stb.; a fejezetek nem a címről
szólnak, illetve, nem azokat a lényeges
adatokat tartalmazzák, melyeket egy-egy
ilyen fejezetnek be kellene mutatni. Ha-
nem pl. „A gazdaságáról Európa-szerte
híres „fényes" Eszterházy Miklós olyan
palotát építtetett a Fertő homokján,
amellyel kapcsolatban a kortársak jog-
gal emlegették Versailles-t. Termeiben,
szobáiban csupa kincset érő szobor,
festmény, gobelin, drága bútor és csil-
lár. Hatalmas parkjában a kor főúri íz-
lése szerint geometriai formában nyírott
allék, szökökutakkal és mitológiai szobrok-
kal díszítve. A zenekart Haydn, a vi-
lághírű művész dirigálja, s egy-egy nagy
fogadás akkora összegeket emészt íeí,
amennyiért egy kisebb uradalmat lehet-
ne vásárolni." — Ez nem éppen a leg-
fontosabb közlés erre a korra vonatko-
zóan. Fontosabb lett volna a Magyaror-
szág kormányzati újjászervezését, az
új hivatalok (Államtanács, Titkos Kon
ferencia, Helytartótanács stb.) neveinek
megemlítésénél bővebben ismertetni.
Hiszen kormányzásunkra, ügyintézé-
sünkre az elkövetkező évszázadban is
az ekkor kialakított rendszer a jellemző.
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finnek ismertetése eímáíad, csakúgy, mint
a Mária Terézia és II. József uralkodá-
sa közti lényeges eltérések bemutatása.
Fontos lett volna megemlíteni, hogy ép-
pen az urbáriumok értelmében először
rögzítették Magyarországon a paraszti
birtokok határait, ekkor indul hazánk-
ban először a nagybirtokokon a szó
igazi értelmében vett gazdálkodás, a
tudományos ismeretek alkalmazása a
földművelésben, állattenyésztésben. És
egyáltalán a civilizált, mai formában
szervezett élet, közigazgatás ekkor in-
dul el. A hiányként felsoroltak egy ré-
széről a fejezet folyamán esik említés,
de elrejtve, elszórva, lényegtelen ada-
tok közé ágyazva, melyek között csak
a történelemben tájékozottak képesek
fontosságuk szerinti sorrendet megálla-
pítani.

A szerző gondoskodik arról, hogy ne-
hcgy véletlenül beleunjunk a gazdasági
helyzetből kiinduló elemzések állandó
ismételgetésébe. Ezért minden fejezet-
ben mást állít vizsgálódásának közép-
pontjába. A Könyves Kálmánról szóló
fejezetben a Kálmán külsejéről szóló le-
írásból indul ki, és szószerint idézi n
krónikát. I. Lászlóról szólva öt soron
át IV. Henrik kanosszajárását meséli
el, (egyébként ezt csak a legnagyobb
agymunka árán tudta kapcsolatba hozni
Lászlóval). Másutt még Nagy Lajos lel-
kivilágába is megpróbál behatolni, hogy
több száz év távlatából kinyomozza lel-
kének azokat az indító érzelmeit, ame-
lyek nápolyi hadjáratára késztették. A
XVI. századi gazdasági viszonyok be-
mutatásakor pedig nem mulasztja el tel-
jes pontossággal felsorolni Gr. Thúrzó
Zsuzsa lakodalmához felhasznált nyers-
anyagokat.

Ilyen vizsgálati módszerrel minden
fejezetből meglepetésszerűen mást és
mást tudunk meg, míg a 240. oldalra ér-
vei következik a legnagyobb meglepetés:
több mint a fél könyvet elolvastuk és
jóformán semmit sem tudtunk meg.

A könyv másik részét (Szabolcs Ottó
munkája) össze sem lehet hasonlítani
az elsővel. Nem kifogástalan ez sem,
de kétségtelen, hogy alaposabb, körülte-
kintőbb, lényeglátóbb munka. Igaz,
hogy a feladata is könnyebb. Azokról a
kérdésekről szól, azokat az eseményeket
elemzi, amelyekről napjainkban is igen
sok szó esik, amelyekről a marxizmus
csaknem valamennyi jelentős alakja
nyilatkozott. Így tulajdonképpen ezeket
a már kialakult véleményeket kellett e
rész szerzőjének összefognia. Még itt is
szerencsésebb szerzőtársánál: van tere
van lehetősége az események bemutatá-
sára, hiszen a századfordulótól napja-

inkig terjedő időszakot csaknem olya1!
'terjedelemben tárgyalja, mint Unger
Mátyás az azt megelőző ezer évet.

A két rész között talán a legszembeL

tűnőbb különbség az, hogy míg Unger-
nél hiányoltuk a marxista szemléletet,
a vezérgondolatot, amely köré csoportosítva
az eseményeket, igazi történetírást lehet
megvalósítani — itt a XIX. század vé-
gétől kezdve a frissen kialakult mun-
kásság szemével nézzük a történelmi
eseményeket. Ez a történetírás, a törté-
nelem eseményei közti bolyongás, állás-
foglalásra készteti az olvasót, minden
intézkedéssel kapcsolatban azonnal el
kell dönteni, hogy az a munkásság ér-
dekében hasznos vagy káros, jó-e vagy
rossz. A gazdasági állapotok pontos le-
írásával kezdődik a rész. Alapos, józan
elemzése ez a kiindulási pontot jelentn
századvégi állapotoknak. Az iparosodás
feltételeinek megszületését, reális meg-
világításban látjuk. A gazdasági hely-
zetből kiinduló elemzés után mindenki
számára világos az, hogy a termelőerők
birtoklásáért folytatott harcban ki ki •
vei, ki ki ellen foglal és foglalhat állást.
A későbbiek folyamán a szerző egyetlen
feladatának tekinti annak a küzdelem-
nek a bemutatását, amelyet a munkás-
osztály folytatott a hatalamrajutásáé»-t,
majd a társadalom gyökeres megváltoz-
tatásáért. Ez a szerző egyetlen nézőpont-
ja, innen szemléli a századeleji parla-
menti küzdelmeket, a munkáspártok
megalakulását, annak legális és illegá-
lis szervezkedését, a szellemi életet, az
első és második világháború eseményeit,
a felszabadulás utáni változásokat. Ám
erre a fontos gondolatra való koncent-
ráláskor is sikerül megrajzolnia a tár-
sadalom valamennyi osztályának képét
(báí kétségtelen, hogy az erősen egyirá-
nyú szemlélet az antagónisztikus erő-
kön kívüli vagy azokkal csak laza kap-
csolatban álló rétegek rajzát elnagyolt-
tá teszi), a gazdasági életet, a társada-
lom ügyeinek intézését. Ennek a feje-
zetnek a megírásakor Szabolcs komp-
lex marxista módon elemez, felhasz-
nálja a legfrissebb kutatási eredménye-
ket is. Munkájában a több iránybói
való megvilágítás, a sokoldalú elemzés-
re való törekvés látszik. Pl. „Az ellen-
forradalmi rendszer Magyarországon"
című fejezetben nem elégszik meg a
marxista szemlélet sematikus alkalma-
zásával. Elődeitől eltérően, akik e kor-
szak egyetlen jellemző adatának, y
munkások üldözését tekintették, s a
gazdasági válságot mintegy a Tanács-
köztársaság elfojtásának jogos követ-
kezménye, büntetésként tartották szá-
mon — Szabolcs bemutatja azt a giga-
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ází küzdelmet is, amit a Bethlen kor-
mány folytatott a vesztes háború utáni,
anyagilag tönkrement Magyarország
gazdasági helyzetének konszolidálásáért.
A nehézségek okaiként reálisan felsora-
koztatja az ország területének megcson-
kítását, a Tanácsköztársaság uralma
miatti, a nyugat-európai országok ha-
zánkkal szemben tanúsított bizalmatlan-
ságát is. Ezek az adatok különösen fon-
tosak, mert ezek teszik érthetővé, a fa-
siszta diktatúrákkal való szoros kap-
csolatainkat, a második világháborúba
való belesodródásunkat, melyekkel szem-
ben korábban kissé érthetetlenül állt az
olvasó.

Ezek valóban marxista igénnyel és
szemlélettel megírt részei a könyvnek,
olyanok, amelyek az ellenfelekről is
mernek pozitívan nyilatkozni, ha meg-
érdemlik. Erénye a Szabolcs-féle máso-
dikj résznek az is, hogy történelmi táv-
lat nélkül mer vállalkozni az esemé-
nyek értékelésére, és egészen napjain-
kig mutatja be azokat.

Így a könyv második része, mely ön-
magában egy kerek egészet alkot, vég-
eredményben sikerültnek mondható és
teljes történelmi áttekintést ad.

Ha az első rész alkalmazkodni tudott
volna ehhez a színvonalhoz, egy a pol-
gári történetírás szellemében fogant,
azokat az igényeket magas szinten ki-
elégítő Eckhart Ferenc-féle kézikönyvel
kaphatott volna az olvasó, mely a mar-
xista történetírás eddigi eredményeit
népszerűsítette volna.

Egy nép történetét az átlagműveltség-
gel rendelkező emberek által ismert leg-
fontosabb események alapján megraj-
zoló munka felbecsülhetetlen érték.
Ilyen kézikönyveket használhatnának
a TIT ismeretterjesztő alőadásain meg-
jelenő hallgatók, ebből feleleveníthet-
nék a kissé már feledésbe ment gimná-
ziumi anyagot, hogy követni tudják az
előadás gondolatmenetét. Hiszen kis
terjedelme, jó stílusa és az események
logikus felsorakoztatása miatt az ilyen
áttekintéseknek ez. lehetne a legfonto-
sabb feladata. Lexikonokat pótolhatná-
nak, de csak akkor, ha jólsikerült re-
mekbeszabott alkotások. Azonban e kö-
zös vállalkozás második felének vala-
mennyi erénye sem képes feledtetni av.
első rész bosszantó hibáit, s így az ér-
deklődők továbbra is türelmetlenül vár-
ják egy haszonnal forgatható, de Un-
ger—Szabolcs-féle könyv hibáitól men-
tes kézikönyv megjelenését.

Szabó István
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