
A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége
szolnoki könyvtárának maradványai

1966-ban hírt adtak a lapok (1) egy ma már ritkaságszámba menő könyvtártörténeti
leletről: Szolnokon, a Lenin Tsz központjában figyeltek fel egy ma már senki által
nem olvasott, elfelejtett, egy szekrény mélyén hányódó néhány tucatnyi könyvre. Az
elnyűtt könyvek külseje valóban nem is kelthet érdeklődést: soknak lefoszlott a ge-
rince, sokat pedig minden külső bei-űzés nélkül, a legolcsóbb és legkevésbé mutatós
anyagok felhasználásával kisiparos műhelyben köttettek be. A meglévő gerinceken olló-
val felszabdalt, piros csíkos vignetta-darabok, s rajtuk különböző jelzetek: II. 1. P, 12,
1. P, 19. 1. P. stb. A jelzetet tintával és redisztollal írta egy tollforgatáshoz nem szokott

munkáskéz: alighanem Tóth Fercnc-nék, a munkásmozgalom ma már sokfelé ismert
szolnoki hősi halottjának keze. (2)

Ez a töredék - mert hiszen a becslések, ül. emlékezések szerint egykor 7-8000 kö-
tetei számláló könyvtárnak (3) csak egy elenyésző része, összesen 41 db. kötet került
át a tsz központjából a Megyei Verseghy Könyvtárba - éppen a maga elhasználtságával,
külső jelentéktelenségével mond nagyon sokat. Számban bármilyen csekély is, tartalmi-
lag nagyon egyértelmű és határozott válogatásra, a használat külső jegyeivel pedig meg-
lepően intenzív kihasználtságra utal. E kettő együtt indokolt következtetésekre ad ala-
pot a szervezet belső életére vonatkozóan: kézzelfogható adalékokat és magyarázatot-
szolgáltatnak az eseményekhez, melyeket túlfeszített konspirativ formák, lankadatlan
osztályharc, letartóztatások, állandó üldöztetés jellemeztek, főképpen az adott időszak-
bán, az 1920-as évtizedben. (4) „Mártírt, minisztert, munkást neveltek a könyv.ek" (•>) -
írja az egyik cikk szerzője, s nem túloz; ehhez még hozzá kell tenni, hogy a szervezet
az alföldi munkásmozgalom egyik legaktívabb - és a hatóságok által leginkább számon
tartott - központja volt, s igen nagy volt a társadalmi kisugárzás is: nem csupán a le-
gális kereteket biztosító fűrészgyári munkások tartoznak hozzá, hanem a fűrészgyárban
olykor időszakos munkát kapó agrárproletárok is, akik a szakszervezeti tagságnak mint-
egy harmadát képezték. Városi munkásság és falusi szegénység körében forogtak a féltve
őrzött könyvek.

Hogy valóban féltve őrzött és megbecsült könyvek voltak, azt bizonyítja, hogy a
iegsilányabb kiadású brosúrákat is bekötötték, takarékosan, ötöt-hatot egy kötetbe;
bizonyítja a kezdetleges, bár igen lelkiismeretes és az adott körülményekhez képest
célszerű raktározási rend, s a különösen keresett könyvekben a könyvtáros ákom-bákom-
jaival írt bejegyzések: „7 nap lehet kiiir"; „28 napig lehet kint" - a könyv terjedelmé-
től függően. Az időhatár rövidre volt szabva, egy hétre 150-200 lap esett. Ha figyelem-
be vesszük, hogy ezek nem regények, hanem kivétel nélkül politikai röpiratok, elemző
statisztikák, dokumentumok, sok esetben nehéz fajsúlyú társadalomtudományi és filo-
zófiai, elméleti művek, fogalmat kaphatunk arról, hogy milyen heves érdeklődéssel
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fordulatok ezek a kétkezi munkások a szocialista ismeretek felé. Az Ady Endre által
megcsodált proletárokra emlékeztetnek, akiket „éhe kenyérnek, éhe a Szónak, éhe a
Szépnek" hajt.

Bár sokszáz embert neveltek a közelmúltban ezek a könyvek a munkásmozgalom
harcosává, s maga a szolnoki szervezet is központi szerepet játszott, a könyvtár törté-
netéről, állományáról csak elenyészően keveset tudunk. A lapokban megjelent közlemé-
nyek kivétel nélkül kortársi emlékezésekre támaszkodnak, melyek nem egy pontban
elení is mondanak egymásnak. Magam a Szolnok megyei Állami Levéltárban próbál-
tam utánanézni az írásos dokumentumoknak, remélve, hogy legalább az alapítóokmányt,
a működési szabályzatot megtalálom, és más olyan okmányokat, melyek utalnak a
könyvtár fenntartására, működtetésére, állományára. Reméltem, hogy megtalálom a
cíinlcltárkönyvet is, hiszen a fennálló szabályok szerint ott kellene lennie.

A Földmunkás Szervezetre vonatkozóan 1928-ból került elő egy akta, melyben az
alispán felszólítja a megyei főlevéltárost, hogy a szervezet valamennyi aktáját terjesz-
E7e be hozzá; a főlevéltáros válaszol, hogy a levéltár állományában semmi ilyen akta
nincs. Az alispán újabb sürgetésére a tőlevéltáros ezt a választ megismétli. Hogy az ok-
mányok hová lettek arra semmiféle utalás nincs; föltehetően a rendőrség foglalta le
őket. Tény azonban, hogy az akták igzS-ban már nem voltak föllelhetök a levéltárban.

A szóbeli emlékezéseken kívül tehát egyéb támpontunk nincs, mint a fennmaradt
41 kötet. Rágó Antal emlékezése szerint az állomány nagy részét magyar klasszikusok
tették ki, de volt közöttük külföldi is; így Zola, Victor Hugó igen kedvelt olvasmányok
voltak. A megmaradt anyag szinte kivétel nélkül politikai, ideológiai jellegű. Ez arra
vall, hogy ezt az anyagot kiválogatták, határozott szempont szerint. Csaknem vala-
mennyi kötetbe beleütötték a „MKP Szolnoki VIII. körzete" feliratú körpecsétet, ezek
a művek tehát a felszabadulás után a Kommunista Párt tulajdonába mentek át. (6) A
Kommunista Párt nyilván nem tartott igényt az agyonolvasott szépirodalmi művekre,
s azokat kiselejtezte. Érdemes azonban foglalkozni a fennmaradt töredékkel is; részint
a már említett ok miatt, hogy a mozgalom belső, szellemi pezsgésére, ideológiai habitu-
sára vet fényt; részint pedig azért, mert ma már alig fellelhető, eredeti munkásmozgal-
mi ritkaságok találhatók benne.

* * *

A töredék - számszerű kicsisége ellenére is - mutatja, hogy a könyvtár gyarapítói
nagy körültekintéssel és mozgalmi tapasztalattal látták el feladatukat. A vékony agitá-
ciós brosúráktól a nehéz elméleti művekig minden típusát megtaláljuk azoknak a köny-
veknek, melyek a mozgalom szellemiségének alapját képezték. Az ilyen elméleti jellegű
kiadványok zöme az 1919 előtti időszakból való; a 20-as évek anyagában már több a
mozgalom mindennapi életéhez kapcsolódó, közvetlenül politizáló munka. Jól tükrözi
ez az aprónak látszó tény is a mozgalom belső világát, a két korszak közötti különbsé-
get. Az egész munkásmozgalomra, a szolnokira pedig talán különösen jellemző, hogy a
proletárdiktatúra előtti korszak viszonylag nyugodtabb, mintegy az elméleti alapok
érlelődnek, a nézetek forrnak és alakulnak; 1919 után - a folytonos üldöztetés, zakla-
tás közepette - legális formákat kell keresni az illegális tevékenységhez és szándékok-
hoz, sokkal éberebb rendőrségi megfigyelés mellett kell továbbvinni egy, a korábbinál
sokkal élesebb harcot, túlfeszített politikai miliőben.

Az 1919 előtti folyóiratok közül a Kunfi Zsigmond és Garami Ernő által szerkesz-
tett Szocializmus két évfolyamát találjuk: az 1906-07-es (első) és az 1911-12-es (hatodik)
évfolyamot. Valószínű, hogy megvoltak a közbeeső évfolyamok is, mert az előbbibe -
a régi, egyszerű nyilvántartási eljárás szerint - az előzéklapra a 9-es, az utóbbira a
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13-as számot jegyezték be. Mindkét évfolyamot a Népszava Kiadó kötötte be, nem a
kisiparos, akivel a könyvtár dolgoztatott-: ebből talán az következik, hogy nem példá-
nyonként járatták a folyóiratot, hanem egyszerre, már bekötve vásárolták meg. Az
bizonyos, hogy a köteteket - melyek igen jelentős elméleti tanulmányokat, Kunji, Bóbtn,
Weltner, Lukács György cikkeit. Somogyi Béla és Varga Jenő polémiáit, a munkás-
mozgalom, a szövetkezeti mozgalom, a raji kérdés, a különböző kult-úrakciók stb. prob-
lémáit és fejlődését taglaló írásokat tartalmaznak - még a 20-as években is olvasták
Mindkct-tőbcn ott látható ugyanis a bejegyzés. - ugyanazzal az írással és tintaccc.izával,
amely a 20-as évek kiadványaiban is látható: „21 nap lehet kint". A lap igen széles
nemzetközi tájékozódást is nyújt: elhasználtsága jelzi, hogy sokan és sokszor forgatták.

Külön figyelmet érdemelnek az 1919. előtti időszak tudományos igényű ismeretier-
jesztő sorozatai. Egyetlen kötetbe kötve találjuk a Huszadik Század szerkesztősége ál-
tal kiadott, Természet és Társadalom c. „népszerű, tudományos könyvtár" egyes darab-
jait: 1. Jászi Oszkár: Mi a szociológia? 5. Madzsar József: Az ember származása. 4.
Szende Pál: A magyar adórendszer igazságtalanságai. 5. Kunfi Zsigmond: Népoktatá-
sunk bűnei. 6. Lánczi Jenő: Szocializmus és ethika. 7. Bolgár Elek: Választójog és vá-
las/tórendszerünk. 8. Várady Zsigmond.: Martinovics Ignác. 9. Ágoston Péter: A szeku-
larizáció. 10. Madzsar József: Darwinizmus és lamarckizmus.

A kötetek 1908-09-ben jelentek meg; mint látható, egy kivételével valamennyit be-
szerezték. A kitűnően szerkesztett, változatos tartalmú és mégis egyértelmű sorozat
bizonyítja, hogy ezek az egyszerű munkások milyen sokat adtak önképzésükre.

A másik külön említést érdemlő darab ebből a régi anyagból Marx és Engels vá-
logatott műveinek 1. és 2. kötete. Az 1. kötet 1905-ben jelent meg Bresztovszky Ernő,
Csizmadia Sándor, Garami Ernő stb. fordításában, a 2. k. 1909-ben Basch Imre, Csizma-
dia Sándor, Kunfi Zsigmond és mások fordításában a Népszava Kiadónál. Mindkettőt
Szabó Ervin szerkesztette. A könyv ma már alig fellelhető ritkaság, az izmosodó na-
gyar munkásmozgalom értékes dokumentuma. Érdemes megfigyelni a szisztematikus,
Szabó Ervin kiváló didaktikai - és egyben rugalmas aktuálpolitikai - érzékére valló
válogatást. Az 1905-ben megjelent kötetben - mikor Oroszországban forradalom dúl,
Magyarországon sztrájk sztrájkot ér, a kormány egyik válságból a másikba bukik, s
alapjaiban rendül meg a dualizmus, - a következő írások kapnak helyet: A Kommunista
Kiáltvány, A magyar forradalom, Kossuth és Klapka, A demokratikus pánszlávizmus,
Forradalom és ellenforradalom, III. Napóleon államcsínye. A második kötet olyan idő-
szakban jelent meg, mikor már nem a belső;, hanem az általános nemzetközi válságok
a jellemzők. Bosznia és Hercegovina 1908-ban történt annektálásával végleg kiélező-
dött a Monarchia és Oroszország ellentéte, fennen lobog a francia revans-eszme,
Németország gyarmati aspirációi miatt a? Angliával folytatandó háború elkerülhetet-
len, a balkáni helyzet zavaros, háborút sejtet. Szabó Ervin e második kötetében a figyel-
met a nagy fogalmak tisztázására a társadalmi fejlődés és a politikai válságok törvény-
szerűségeinek feltárására fordítja: igy kapnak helyet e kötetben. A német parasztforra-
dalom, az Adalékok a közgazdaságtan bírálatához, Szabadkereskedelem és védővám,
A nemzetközi munkásszövetség első üzenete, A góthai program kritikája c. tanul-
mányok.

Mindkét kötet tanulmányozására 21-21 napot engedélyeztek az egykori olvasónak.
Igen népszerűek voltak az angol szociológus és közgazdász házaspár, Sidney James

Webb és Beatrice Webb művei. Közösen írott könyveik olyan széles látókörben és oly
világosan mutattak rá a nemzetközi munkásmozgalom közgazdaságtani és szociológiai
- elsősorban elméleti - kérdéseire, hogy az első világháborút megelőző időben Európa
szerte elismert ideológusok voltak, s egyik művüket (Munkásdemokrácia) legfontosabb
részleteiben maga Lenin fordította orosz nyelvre. Ugyanez a - ma már igen ritka, -
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mii szerepel gyűjteményünkben is. 1909-ben jelent meg első kiadásban Grill Károlynál,
György Endre fordításában. „28 Nap lehet kint" - írták egykor a két testes kötetbe.
Ugyancsak megtalálható tőlük á nálunk 1925-ben (Népszava) kiadott A kapitalizmus ha-
nyatlása című, igen éles hangú munkájuk is. E műben egy apró bejegyzés némi bepillan-
tást enged az olvasás nagyon is emberi nehézségeibe. „Minden nemzedék abban az illú-
zióban él" - kezdődik a bevezetés, s az „illúzió" szó felett ceruzával odaírva: „csaló-
dás, káprázat, altatás". Az egykori - kezdő - munkásolvasó bizonyára valami lexikont,
vagy szójegyzéket is használt, hogy minden fogalmat pontosan megértsen!

Értékes darabja még a régi anyagnak lsszaieff A.: A szocializmus és közélet című,
több mint 600 oldalas munkája (Ford. Garami Ernő, Bp., 1910. Grill K.). Tanulmányo-
zására 28 napot engedélyeztek. Fellelhető a jeles holland költő, Hermann Gorter egy
ma már teljesen elfeledett műve is: A történelmi materializmus. (Ford. Pogány József,
Bp., 1909. Haladás K.). Gorter marxista gondolkodású költő volt, a holland impresszio-
nizmus és szimbolizmus egyik úttörője, a holland marxista irodalomtörténet-írás egyik
megalapítója. Kis tanulmánya - mely műfajában erősen elüt munkásságának egészétől

- tömören jellemzi a történelmi materializmus elméletének alapját. A mindössze 125
lapos, kis formátumú könyv tanulmányozására a többihez képest szokatlanul hosszú
időt, 14 napot állapítottak meg: nyilván tankönyvnek tekintették, mely az ideológia alap-
fogalmainak elsajátítására való.

Külön meg kell említeni az 1919 előtti anyagból néhány harcos, a maga korában
nagy hatású röpiratot is, melyek a kor egy-egy alapvetően fontos és kényes kérdését

vitatták. Ezeknek a műveknek volt feladata, hogy indulatokat és szenvedélyeket ger-
jesszenek. Ilyen volt Kitdlik Imre: Néhány szó a közigazgatás reformjához (Bp., 1900.
Rózsa Kálmán és neje K.) című röpirata. A benne lévő bejegyzés szerint, mely 1903.
VI. 15-én kelt, Sonkoly János (7) tulajdona volt; így szerzünk tudomást arról, hogy a
könyvtár - alakulásakor - a szövetség tagiainak könyvadományaiból is gyarapodott.

Ügy is, mint röpirat, úgy is mint dokumentum, ma már csak a munkásmozgalmi
archívumokban fellelhető ritkaság Ferencr-.i Imre tanulmánya, melynek címe: A munkás
lakáskérdés. Különös tekintettel Budapestre. (Bp., 1906. Kilián Frigyes ny.). Hatalmas
indulati telítettségével, éles hangjával vált nagy hatású röpirattá Faber Oszkár: A ke-
resztény szocializmus c. írása. Érvelésének középpontjában könyörtelen anl'iklerikahz-
musát állítja, az egyház saját fegyvereit fordítja meg, morális alapon érvel. E miivel;
szellemisége abba az irányba mutat, amelyben a szolnoki földmunkás szakszervezet is
fejlődött. Nyilván szerepük volt abban, hogy 1919-ben, majd ezt követően az illegalitás
korában is a szövetség szolnoki tagozata lényegében kommunista volt, ilyen jelleggel
működött, s mint ilyet, üldözték.

A könyvek e csoportjában külön értéket képeznek a dokumentumok. 1916-ban tetcc
közzé a Népszava Kiadó Jászai Samu és Révész Mihály szerkesztésében a „Régi szocia-
lista iratok" c. sorozat 1. számaként „A Magyarországi Szocialista Párt alakulása. A/
1890. évi pártgyűlés jegyzőkönyve és a negyedszázados évforduló ünnepségén elmondott
beszédek" c. kiadványt. Nem kis dolog volt ez - 1916-ban! - mikor feje tetején áll
egész Európa, s mikor az egyik szerkesztő, Révész Mihály is így vélekedik az elősza-
vában: „A mindent elsöpréssel fenyegető vérzivatar tizennyolcadik hónapját szenved-
jük - és a magyarországi szociáldemokraták elé ilyen olvasmánnyal léphetünk. .. e
könyv címlapján az évszám helyén 1916 van, az az esztendő, amelyről évtizedek múltán
hatalmas könyvek tanítanak majd', mint egyik nagyon fontos esztendejéről Európa, az
egész világ rengésének. És örülünk azért is, hogy van akkora táboruk az olvasó magyar
munkásoknak, hogy íme, megkezdhetjük a régi szocialista iratok gyűjteményes vállala-

tát." A gyorsírásos jegyzeteken alapuló, páratlanul érdekes jegyzőkönyv közli egyebek
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közt Engels, Wilhelm Liebknecbt s „r. Szent-pétervári munkások szociális zükus agi-
táció-egylet"-ének levelét a pártgyűléshez.

Az irat eredetileg füzet alakban jelent meg, s ehhez hozzákötöttek egy tőle telje-
sen független, nem tudni, honnan származó statisztikai összeállítást is, melynek főbb
táblázatai: „A létminimum adatai 1914-1924-ben"; „A tisztviselői létminimum adatai
1924-ben"; „A család mérlege a hetibéreseknél"; „Az életszínvonalcsökkenés %-okban,
szemben a békebeli létminimumon alu'i életszínvonallal"; „Az egyes foglalkozási ágak
alkalmazottainak életszínvonala"; „A munkások heti keresete egyes városokban 1924
októberében". „A kereset vásárlóértéke egyes városokban 1924 októberében". A kötet
legvégére pedig egy 126 oldalas bibliográfiát és könyvreklám-összeállítást csatoltak, mely
a magyar könyvkiadásnak úgyszólván minden területét érinti. Három, egymástól telje-
sen különböző, de a maga nemében érdekes és értékes kiadványt találunk az egyszerű
fedőlapok között, bizonyságául annak, hogy az egyszerű munkás-könyvtáros tudott vá-
logatni, s minden értéket meg akart őrizni.

Párttörténeti szempontból is igen érdekes Göndör Ferenc IZJ lapos könyve, mely-
nek címe: Szerb szocialisták a világbáb ou'tban. (Népszava K. 1916. Kunfi Zsigmond elő-
szavává].) A szerző a Népszava sajtó-hadiszállásbeli tudósítója volt. A fronton a munkás-
mozgalomban résztvevő szerb hadifoglyokkal keresi az érintkezést, s megindító adatokat
közöl a szerb szocialisták szenvedéseiről, emberi helytállásáról. Megrendítőek azok a nap-
lójegyzetek, melyeket az elesett Tucovics Dimitri) szerb fhdgy zsebeiben találtak: ez a ka-
tona szocialista volt, s gyűlölte a háborút, irtózott a mindkét oldalon felkorbácsolt nacio-
nalista szenvedélyektől. „. . .Aki olyan világfelfogással csatázik és hal hősi halált, mint
amilyen Tucovics Dimitrij elvtársam biblikus erejű naplójegyzeteiből sugárzik ki, az
a legnagyobb emberi mártíriumot szenvedte át" - summázza a szerző a naplót.

A könyv egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Kommunisták Magyarországi Pártja
nem született előzmények nélkül, a háború éveiben szociáldemokraták egyes csoportjai
és más baloldali társulások fokozott élességgel fordultak szembe azzal a hivatalos
szociáldemokrata felfogással, mely a háborút elfogadta és támogatta.

Ritka dokumentumok a Magyarországi Szociáldemokrata Párt évi gyűléseinek
teljes anyagú jegyzőkönyvei az 1909, 1911, 1912. és később az 1924. évből. Bokányi .Dezső,
Csizmadia Sándor, Landler Jenő és más, részben ma is emlékezetes, részben elfeledett
munkásmozgalmi vezetők vitái, eszmefuttatásai, melyek többnyire a beszéd hevében

születtek. Az 1911. évi jegyzőkönyvből került elő Velemi Endrének, az érdekes for-
radalmáregyéniségnek ma már feledésbe merült felszólalása; Velemi Endre később,
mint a jászapáti direktórium elnöke, a bevonuló román csapatok áldozata lett.

Az 1920-as évek könyvanyagában - bár föltétlenül érezzük benne az adott lehető-
ségekhez mért válogatást - erősen kifejezésre jut a szociáldemokrata elem. Igaz, hogy
legális kommunista könyvkiadás nincs, a könyvtári állományban pedig illegális iratokat
- amennyiben rendelkeztek ilyenekkel - nem tárolhattak.

Aránylag sok az olyan brosúra, mely kétségtelenül a baloldali szociáldemokrácia
felfogását tükrözi, s éppen a legalitás és illegalitás határán mozognak. Ezeket valóság-
gal elrejti a könyvtáros, de úgy, hogy minden olvasóhoz eljusson. így például Bernstei-i
Mi a szocializmus? című füzetének (Ford. Migray József, Bp., 1923.) végére kötik a név-
telenül megjelent „Kik hozták be a románokat Budapestre, vagy hogyan ütötték agyon
Friedrich-Csilléry-Pekár úrék a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot" című, rendki
vúl éles hangú brosúrát. Ugyancsak Bernstein egyik ártalmatlannak látszó mű-
véhez (Lassale Ferdinánd és jelentősége a munkásosztály számára. (Ford. Takács Mária.
Bp., 1923.) kötik hozzá Ottó Bauer A szocializmus útja (Ford. Somogyi Béla, Bp. 1912.) és
Várnai Dániel, Farkas István, Propper Sándor, stb. brosúráját, mely kifejezetten lázit
és harcra ingerel, elsősorban a kisparaszti tömegek között: A magyar adórendszer igái
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ságtalanságai. A füzet voltaképpen a képviselőházban elmondott beszédekből vett válo-
gatás. Egyetlen köt-etbe foglalva találjuk még Gál Benő, Jászai Samu, Propper Sándor.
Szakasits Árpád, egy másik esetben Révész Mihály, Migray József, Parvus különböző
füzeteit.

Bár a közvetlen agitarív célzatú művek vannak többségben e nehéz
évtizedben, nem hanyagolják el az elméleti képzést sem. A klasszikusok közül itt ta
láljuk Engels: A család, a magántulajdon, és az állam keletkezése (Ford. Rab Pái.
Bp., 1922. Népszava K.) c. művét, továbbá egybekötve az Angliában élő német szocia-
lista, Max Beér: A szocializmus és a társadalmi harcok c. művének három különböző
kötetét: Az ókor (Ford. Migray József, Bp. 1922. Népszava), a Középkor ua., uo. 19,7.3.*
és Az újkor (1923.). Megtaláljuk a szociáldemokrata ideológia klasszikusait. K.orotk:-n:
és Bebelt is.

Ritka és érdekes darabja a gyűjteménynek az 1923. esztendőre kiadott Földműnké
sok naptára, mely úgy, ahogy van, minden lapjában tömény agit-áció. Lázit a naptári
táblázatok felett elhelyezett rajzokkal, a földmunkás mozgalom történetének előadásá-
val, a benne közölt nem nagy művészi értékű, de erős agitatív hatású versekkel, sőt
még a kalendáriumokban hagyományos „anekdotákkal" is. „Ütmutató"-ja értékes hely-
történeti dokumentum: a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége helyi cso-
portjainak és befizetőhelyeinek címjegyzékét közli.

Említésre méltó szépirodalmi művet csupán egyet találtam a töredékben: K;iut
Hamsttn: Őszi csillagok (Ford. Ács Géza, Bp. 1923. Népszava K.) c. regényét. Az em-
lékezőknek ez egy lelet alapján is elhihctjük, hogy valóban értékes anyagból válogatták
a szépirodalmi állományt is. A norvég író e század egyik legérdekesebb jelensége,
világcsavargó, a kisemberek nagyigényű realistája, akit Thomas Mann méltán nevezett
„napjaink legnagyobb élőjé"-nek.

Nem könnyű dolog egy könyvgyűjteményben olvasni úgy, hogy képet alkossunk egy
közösségről, mely e gyűjteményt létrehozta; még kevésbé könnyű azzal a szándékkal
olvasni a könyveket, hogy bennük az egykori olvasókra ismerjünk. Különösen megnehe-
zíti ezt az a körülmény, hogy csak egy jelentéktelennek látszó töredékre vagyunk
utalva, melynek alapján következtetésekre kell jutnunk, tanulságokat kell leszűrnünk.

Ügy vélem azonban, hogy e kis könyvcsoport tanulsága mégis egyértelmű. Igazol-
ja ezt a szolnoki munkásmozgalom azóta már sok részletben feltárt története.

Imre Lajos
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