
A Magyar Tanácsköztársaság szociális és kulturális vívmányai
Szolnok megyében

„A szocializmus valósági Lélegzetelállítóan gyors tempóbarv, az alkotó munka
szent mámorában valósítja meg Magyarország munkássága a nagy szocialista-kommu-
nista program egyik sarkalatos pontját a másik után. Alig van időnk megállni a nagy
teremtő munka egy-egy stációja mellett, máris rohan velünk tovább a proletár forra-
dalom lokomotívja. De minden új állomásnál felhördül a régi rend élősdijeinek új,
meg új elgázolt csapata és a forradalom lokomotívjáról Icmaradottak panaszos üvöl-
tése."

Pogány József népbiztos 1919. május i-re írt sorai valóban érvényesek a Tanács-
köztársaság minden ténykedésére. A szociális és művelődésügyi kérdésekben kiadott
törvények és rendeletek, a helyi direktóriumok ezek nyomán született intézkedései
valóban a nagy teremtő munka ma is csodálatba ejtő s megbecsülésre ösztönző, gaz-
dag áradását mutatják. Pogány József találó metaforája a proletárforradalom rohanó
lokomotívjáról még súlyosabban érvényes megyénkre, amelynek jórészében a Tanács-
köztársaság egy hónapnál alig több ideig élt, s ahol a „régi rend" forradalom által
„elgázolt csapata" még e rövid időt is megzavarta, s nem is csak felhördüléssel vagy
panaszos üvöltéssel, de nyílt ellenforradalmi lázadással.

Igaz, hogy a külföldi intervenció segítségével felülkerekedő s tőkés kölcsönök-
kel', rövid úton konszolidált ellenforradalmi rendszer 25 évig feltartóztatta a proletár-
forradalmat, de annak végső győzelmét sem hazugsággal, sem rágalommal, sem a
lelki és testi terror legváltozatosabb eszközeivel nem sikerült megakadályoznia. Nem,
mert még el sem halkult a hazánk felszabadításáért felindult testvéri tankok dübör-
gése megyénk egy-egy települése mögött, máris talpraálltak a „nagy idők tanúi", s
azok, kiknek lelkét nem tudták soha elfordítani a proletárforradalom emlékétől, s
kezdték újra ott, mint 1919. március 21-én, de most már merőben más történelmi kö-
rülmények, megváltozott erőviszonyok között s nem társtalanul.

* * *
A Magyar Tanácsköztársaság szocialista humanizmusa töretlen formában tükrö-

ződik valamennyi szociálpolitikai intézkedésében. Pedig egy mérhetetlenül kizsákmá-
nyolt államháztartás roncsolt alapjain kellett megtervezni és megvalósítani egy, az
egész dolgozó magyar népet átfogó, új tartalmú*, még a szociáldemokrata álmokat is
messze meghaladó szociálpolitikát.

Szovjet-Oroszország után elsőként nálunk fogalmazzák törvénybe az „Aki nem
dolgozik, ne is egyék" elvét, s az említett körülmények ellenére itt próbálják megadni
nemcsak a jogot, de a lehetőséget is az „élet alapjához", a munkához.

Megyénkben is a helyi direktóriumok egyik fontos feladatát képezte a munka-
nélküliek kereső munkába állítása. A Szolnok városi direktórium július u-i felhívá-
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sában a város munkanélküli napszámosaihoz szól: „ . . . a munkaalkalmat mindenki-
nek kötelessége megragadni, viszont munkakerülőket a városban semmi körülmények
között sem fogunk megtűrni."1

A város tisztaságát és rendjét célzó közmunkával a karcagi direktórium az összes
munkanélkülieket foglalkoztatni tudta.2 A Középtiszai Ármentesítő Társulat kubik-
munkát hirdetett meg.3 Tudomásunk van arról, hogy megkezdték a Szolnok-Füzes-
abony vasútvonal építését, amelyből mintegy 500 m hosszú töltésalap el is készült
az Alcsi pusztán.

Rendkívül érdekes Szolnok város tanácsának mind a munkanélküliséget enyhítő,
mind a régi kommunális szükségletet kielégítő munkaprogramja. A Csokonai utca,
Temető utca kikövezése, a Laktanya körút (mai József A. u.) csatornázása, a Czakó-
kert víztelenítése és beépítésre alkalmassá tétele, a vásártér beépítése szerepel többek
között ebben a programban.4

A Forradalmi Kormányzótanács rendeletei több ízben szabályozták az ipari, me-
zőgazdasági és értelmiségi dolgozók bérét, munkaidejét. Különösen a bérrendezés
hallatlan erőfeszítésre késztette a tanácshatalmat, de ennek révén a dolgozók átlagos
munkabére az állandó drágulás, infláció ellenére is elérte a létminimum 78%-át az
1918. decemberi 63%-kal, ill. az 1919. decemberi 30%-kal szemben. Valamennyi, me-
gyénkben megjelenő lap örömmel üdvözölte és méltatta a fizetésrendezéssel kapcso-
latos rendeleteket. Ugyanakkor több helyen felmerült további ilyen igény. A Szolnoki
Haladás a nyomdászok fizetésének emelését, a Szolnoki Munkás az orvosok beteg-
látogatási díjának rendezését sürgette, hiszen a proletár betegéhez orvost se mer
hívni, mert hadimilliomosnak kell lenni annak, aki meg tudja fizetni egyik-másik
orvost."5 *:«ij

A helyi hatóságok bizonyos esetekben öntevékenyen intézkedtek), de mindig a
Forradalmi Kormányzótanács rendeletei szellemében. így tett Csikós közoktatási poli-
tikai megbízott Törökszentmiklóson, amikor az iskolaszolgák fizetése ügyében intéz-
kedik. A felemelt fizetés „ . . . megélhetésre kevés ugyan, de mégis jóval magasabb
a volt rk. iskolaszolga havi 50 K. díjazásánál."6

A Szolnoki Munkás 1919. május 17-i száma vezércikkben, a Jászsági Néplap
„A szellemi munkások és a szocializmus" c. cikkében köszöntötték a pedagógusok
fizetésrendezését tartalmazó „Igazságos rendelet"-et. Utaltak arra, hogy a népbiztos-
ság biztosítja a tanerők gond nélküli megélhetését, másrészről kötelezi a tanerőket,
hogy az arra igényt tartókat megfelelő oktatásban részesítsék.

A Tanácsköztársaság kiszélesítette a munkásbiztosítást és bővítette a társadalom-
biztosítási szolgáltatásokat. „A proletárdiktatúra a proletárt hozzájuttatja mindenhez,
ami jóval csak a társadalom rendelkezik. Nem a gazdagokat fogják gyógyítani a leg-
kiválóbb szakorvosold, hanem mindenkit, aki betegségénél fogva arra rászorul, s a
dolgozó ember még a gyógyszert is ingyen kapja" - írja a Szolnoki Munkás. Szolno-
kon a hadsereg-orvosfőnök utasítása az itt tartózkodó szakorvosokat kötelezte a dol-
gozók és hozzátartozóik ingyenes megvizsgálására. így, bár sok orvost vezényeltek
el Szolnokról hadiszolgálatra, a szakorvosi ellátás mégis javult.8 A Jászsági Néplap
glosszaírója a tanácskormánynak a betegek, aggok, gyermekek iránt megnyilvánuló
gondoskodásáról írt. „A proletárdiktatúra intézményes rendelete jóformán egytől egyig
olyan, hogy még a polgári kapitalizmus nevelésében felnőtt emberek sem tagadhatják
meg tőlük a szinte ideális szépséget. Vagy nem megható-e az a meleg szeretet, amellyel
nyomorral, szükséget szenvedőn a betegek, az aggok, a sínylődő gyermekek és álta-
lában a gyermekek jóvoltáról kívánnak gondoskodni, jutott-e más kormánynak eszébe,
mint a forradalminak?" Hogy ez nem újságírói szólam, azt az is bizonyítja, hogy a
Forradalmi Kormányzótanács az aggok), rokkantak, munkaképtelenek, betegek, bal-
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esetet szenvedettek ügyeinek intézésével az egyik legerélyesebb vezetőt, Szamuely
Tibort bízta meg.9

A Forradalmi Kormányzótanács egészségügyi intézkedéseinek alapját a kórházak,
rendelők, szanatóriumok köztulajdonba vétele vetette meg. Az ingyenes orvosi ellátás
szolnoki végrehajtásáról már szólottunk. Általában nagy gondot fordítottak a beteg-
ségmegelőző propagandára, az alapvető tisztasági és egészségügyi szabályok megtar-
tására (egyéni és városi viszonylatban egyaránt). A szolnoki orvosok eleget téve a
katonatanács felhívásának, vállalták a vasúti mentőállomás ügyeletét, a munkástanács
kívánságára pedig a prolefcárgyermekek fürdésénél váltásos inspekciót tartottak. Ter-
vezték egy korszerű rendelőintézet felállítását is. Közre akartak működni a városi
népfürdő felállításában, a városrendezésben, csatornázásban stb.10

A városrendezés, a városok tisztántartása, szépítése méltó helyet kap a helyi ta-
nácsok programjában. Jászapátiban pl. Vágó Pál, a neves festőművész kapta azt a fel-
adatot, hogy szervezze meg a község tisztaságát és szépítését célzó mozgalmat. A Jász-
sági Néplap hamarosan hírt is adott az eredményről. „Örömmel látjuk, hogy váro-
sunk főutcája!, a Hevesi út Vágó Pál vezetése mellett napról napra szebb lesz, való-
ságos sugárúttá válik."11

A szolnoki munkástanács rendkívül gyorsan intézkedett a lakásínség felszámolá-
sára, ill. enyhítésére. Szolnokon különösen nehéz helyzet alakult ki egyrészt a meg-
szállt területről elmenekültek s itt rekedtek nagy száma, másrészt a legszegényebb
lakónegyedek épületeinek avultsága miatt. Ehhez járult a tavaszi árvíz okozta belvíz-
pusztítás is. A szolnoki munkástanács már március 24-i ülésén elhatározta a tényleges
szükségleten felüli lakrészek rekvirálását. A munkástanács határozatban rögzítette, hogy
1919. április i.-e után nem lehet Szolnokra települni. Az indokolatlanul ideköltözöttek-
nek 30 nap alatt el kellett hagyniuk a várost, s lakásukat az e határozattal megvá-
lasztott 5 tagú lakásügyi bizottság rendelkezésére bocsátani.12 A megyében több helyen,
így pl. Karcagon, Zagyvarékason ingyen házhelyet adtak a lakás nélküli proletárok-
nak. A karcagi direktórium rendelete mind az indokolatlan lakásigénylőket, mind
az engedély nélküli lakásfoglalókat pénzbüntetéssel sújtotta. Ugyanakkor Szolnok köz-
igazgatási szakosztálya mindent elkövetett az iskolák felszabadítása és tanítás céljára
való visszaadása érdekében, s a lakásínség ellenére sem engedte a Művésztelep rek-
virálását.

A Tanácsköztársaság szociális intézkedései között külön helyet foglalt el a gyer-
mekvédelem. Megható szeretettel igyekeztek megyeszerte a proletárgyermekek fürde-
tését intézményesen megoldani. Szolnokon már március végén elhatározta a munkás-
tanács a fürdőszobák heti egy alkalommal a proletárgyermekek használatára való át-
adását. Később a fürdőszobatulajdonosok által fizetett TO koronából a városi gőz-
fürdő használatát tették lehetővé. „Gyermekkacagástól volt hangos tegnap a városi
gőzfürdő, mintegy 600 proletárgyermek kacagásától . . . A jövő kommunista társada-
lom zenéje zendült meg a proletárgyermekek kacagásában."13

Az iskolásgyermekek fürösztéséről intézkedett a törökszentmiklósi közoktatási
népbiztos április 17-én kelt rendelete is.14 A széles tömegek egészségügyének javítására
elhatározták egy tiszai népfürdő építését. A Szolnoki Munkás korlátozások miatt
szűkre szabott hasábjain is állandóan visszatérő téma a tiszai fürdő, fürdőhá?, fürdő-
és vízisportélet megteremtése. Még július 22-én is helyet kapott ez a témo a lapban.15

Mély humánumról valló intézkedés volt a házasságon kívül született gyermekek
jogegyenlőségének kimondása. A kérdéses rendelet a szerelemben fogant gyermekekről
levette a szégyenbélyeget. „Ma már nem szülsthetik valaki főhercegnek, sem pedig
fattyúnak. A bölcső nem kvalifikál többé, de nem is diszkvalifikál." Így írt a Haladás
ügyes tollú cikkírója.18
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A családokhoz kihelyezett árva és elhagyott gyermekek sorsán a tartásdíj fel-
emelésével igyekeztek segíteni a megyében is. A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztns-
ság elrendelte, hogy minden óvodában, iskolában iskolaorvost kell alkalmazni. A me-
gyében is igyekeztek a közoktatási népbiztosságok végrehajtani ezt a rendelkezést,
s ez/el együtt a gyermekfogászat megszervezését is.

Megyénk lakossága lelkesen kapcsolódott be a gyermeküdültetési akcióba. A mun-
kástanácsok szocialista öntudattól áthatott eredményes közreműködésének eredménye-
ként pl. Jászkisér, Pusztakürt, Járajákóhalma közel 200 gyermek üdültetését vállalta.17

A szolnoki gyermekvédelmi előadó részletesen kidolgozott programmal várta a nyara-
lásra érkező proletárgyermekeket, mert „szervezettség a proletárállam ereje minden
téren".

* * •

A Magyar Tanácsköztársaság emberközpontúsága művelődéspolitikájában tető-
ződött. Alkotmányában rögzítette: „A Tanácsköztársaság megszünteti a burzsoázia
műveltségi kiváltságát, és megnyitja a dolgozók előtt a műveltség tényleges megszer-
zésének lehetőségét."19

Ami az állam és az, egyház különválasztását, a lelkiismereti szabadság biztosítá-
sát illeti, a megyében megjelenő lapok legtöbbször okos vezércikkekben elemezték és
értelmezték a lelkiismereti szabadság kérdését. „Megtörtént az első nap isteni mun-
kája: a sötétségnek a világosságtól való elválasztása." (Haladás) A modern társadal-
mak sem vallásellenesek. Ha egyházellenesek is, az emberek vallási meggyőződését
nem háborgatják." (Jászsági Néplap)20 A végrehajtás azonban már nem ment simán
mindenütt. A megyei direktórium intézkedett az iskolai vallásoktatás megszüntetésé-
nek ügyében, ugyanakkor táviratban figyelmeztette a helyi tanácsokat a templomok
rendeltetésszerű felhasználására.21 Erre szükség is volt, mert amíg pl. a törökszent-
miklósi tanfelügyelő a szülők között végzendő világos és meggyőző agitációra hívta
fel a tanítók figyelmét,22 addig pl. Túrkevén, Jászjákóhalmán túlkapások is adód-
tak.23 Másrészről felelőtlen ellenizgatás, ellenforradalmi hangulatkeltés i előfordult.
Törökszentmiklóson az egyik tanítónő ellen kellett fegyelmi eljárást lefolytatni ilyen
vád miatt.24

A Tanácsköztársaság egész ifjúságot átfogó egységes iskolarendszerének kidolgo-
zásában kellő súlyt kapott az óvodahálózat bővítése, a 8 osztályos egysége:; és köte-
lező népiskola, az oktatás minden fokon való ingyenességnek bevezetése, az osztatlan
iskolák felszámolása új tanerők, új helyiségek beállításával.

Szolnokon először a legtöbb esetben hadi célokra lefoglalt iskolákat kellett fel-
szabadítani. A város közigazgatási szakosztálya a hadikórházak áttelepítésével már
április elsején szabaddá tette a Tisza-parti iskolát,25 majd két héttel később közölte,
hogy húsvét után a város valamennyi elemi iskoláját megnyitják - egyelőre szükség-
elhelyezéssel.26

Törökszenttniklós közoktatási népbiztosa ugyanekkor már az osztott tanítás fel-
számolása ügyében tevékenykedett. Az üres tantermeket lefoglalta erre a célra, s az
állás nélküli tanítók beosztásáról is gondoskodott.27

A tények azt igazolják), hogy megyénk nevelőinek túlnyomó többsége lelkesen
foglalt állást az új iskolarendszer mellett. Ennek az állásfoglalásnak az alaphangját
a Szolnokon március 28-án tartott Szolnok és Pest megyei nevelőgyűlés adta meg,
amelyen a közoktatásügyi népbiztosság munkatársai a proletárdiktatúráról, a peda-
gógusok nevelőmunkájáról és az új közoktatási reformról beszéltek.28 A megyében
megjelenő lapok egyetértőén számoltak be a tanítógyűlésről. A Jászsági Néplap azon-
ban vitázott a gyűlésen elhangzott néhány túlzó megállapítással, amelyek a nevelők
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eddigi munkáját egyértelműen népbutításnak, az iskolát a klerikalizmus melegagyának
minősítették, bár elismeri, hogy a nevelők között is számosan akadtak, „kik szinte
csepegtek az alázatos loyalitástól és a szolgabíró bámulattól s akiket nehezen lehe-
tett volna egységes munkatáborba foglalni." Kifejezi örömét, hogy a nevelő munkás-
ság „ . . . kiszabadul a feudálarisztokrácia és kapitalizmus ölelő karjai közül, melyek
őt is kizsákmányolták és bérmunkássá süllyesztették." A cikkíró helyesen ismerte fel,
hogy a központi kultúrprogram milyen nagy jelentőséget tulajdonít a tanító egyéni-
ségének. Ma is elfogadhatjuk megállapítását: J.Mert a tanító egyéniségéből sugárzik
ki a nevelőhatás. Nélküle minden pedagógia tudákosság, vagy fogás, élettelen sablon,
affektált ügyeskedés.29 A Jászapáti és Vidéke c. lap közölte a IV. bihari vörösezred
parancsnokának rendeletét az iskolai oktatásról, népművelési kérdésekről, és a tanítók
feladatairól. A jászapáti tanító-szervezet 1919. május 30-i ülésének jegyzőkönyve pedirr
megőrizte számunkra Magyar Adolfnak, az ezredpolitikai megbízott segédjé"-nek 36
pedagógus és a megyei kiküldött előtt tartott rendeletismertető előadását. A hadsereg
kultúra terjesztő szerepéről, a proletárgyermekekkel való foglalkozásról, a vallási és
faji megkülönböztetés megszüntetéséről, a történelmi materializmus szellemében való
történelem tanításról, iskolacgészségügyről, a tanító népművelő szerepéről és társa-
dalmi feladatairól szólt. Az előadásból részletes idézetanyag található a Szolnok Me-
gye 1918-19-ben c. kiadványban.

Az oktatási rendszer átalakítása elengedhetetlenül követelte az oktatás eszmei
tartalmának átalakítását, szocialista szellemmel való megtöltését. A megyei munkás-
tanács intézőbizottsága nagy gondot fordított a nevelő munkások tudatformálására.
A megyei lapok is rendszeresen foglalkoztak nevelési tárgyú kérdésekkel, hangsú-
lyozva, hogy „az iskolai oktatást nevelés nélkül elképzelni sem lehet", a jövő isko-
lája a nevelő személyén fordul meg.30 Törökszentmiklóson Csikós közoktatási és pn-
litikai megbízott már április elején intézkedett kimondottan tanítók átképzését szol-
gáló vitadélutánok szervezésével.31

A Közoktatásügyi Népbiztosság által meghirdetett s helyi lapjainkban is ismer-
tetett nyári átképző tanfolyamokon való részvétel már a helyzet alakulása miatt nem
volt lehetséges.

A nevelő munkások anyagi megbecsüléséről más helyütt szólottunk. Lapjaink
vezércikkben vagy szerkesztőségi cikkben köszöntötték az intézkedést.32

Néhány túlbuzgó, kellően át nem gondolt intézkedés nyoma is megtalálható a
helyi forrásokban. így az érettségi vizsga, az osztályozás, a javítóvizsga eltörlése, a
magaviselet külön osztályozásának megszüntetése is ezek közé tartozott.33 Az ún. 28-as
rendelet szerint a bizonyítványban csak a megfelelt, ill. a meg nem felelt szavak
szerepelhettek.34

A sokat idézett Csikós József kiadta az intézkedést az iskolai megszólítások meg-
változtatásáról. Csak a bácsi, ill. a néni, ill. a mester és vezető megszólítást hagyta
meg, s utasítását - amelynek tartalmával egyébként ma is egyetérthetünk - indokolja
is: „Legyünk tehát az új társadalom apró csemetéinek szeretetteljes lelki gondozója...
akihez minden bajával, bánatával bizalommal fordulhat a „kisember .. ."3D

Országosan kissé korainak bizonyult a középiskolai diákbizottságok létrehívása;
amelyeknek egyébként meg volt a létjogosultsága', hiszen a diákok részvételét tették
lehetővé saját ügyeik irányításában, fokozták a tanulók felelősségérzetét. Más lapra
tartozik, s nyilván a körülmények is nagyban belejátszottak abba, hogy több helyen
ezek működése már a tantestületek munkáját, az eredményes tanulást gátolta. Csak
örömmel állapíthatjuk meg, hogy Szolnokon, Kisújszálláson, Jászapátiban helyes kez-
deményezések jelzik a diákbizottságok munkáját. A Szolnoki Felsőkereskedelmi Iskola
ifjúsági gyűjtést indított Ady Endre szobrának felállítására.36 Március 21-én kimondták
csatlakozásukat a Magyarországi Szocialista Párthoz, amelyet a pártvezetőség is öröm-
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mel vett tudomásul.37 Három nap múlva a közoktatásügyi szakosztály tagjai közül
Preisz Lipót, Orosz György és Bencze László ellátogattak az iskolába, s komoly szó-
.al figyelmeztették az ifjúságot: „A tanuló ifjúság első kötelessége a tanulás, az

életre, a dolgozó életre való felkészülés. Ezzel, nem pedig anonym levelek felelősség
nélkül való írásával igazolják a tanulók, hogy átérzik a helyzet komolyságát." Hogy
növendékei szép számmal - huszonhárom - jelentkeztek önként a Vörös Hadse-
regbe.38 •« *fr;

A jászapáti gimnázium diákjai május elején újságot akartak indítani Jászdiákok
Lapja címmel. Nyilván a papírhiány volt az oka, hogy a lap már nem jelenhetett
meg:'19

De ott voltak a szolnoki diákok az árvíz elleni védekezésnél, s a mezei munkára
való jelentkezésnél is/'"

Összességében tehát a diákbizottságok munkáját megyénkben esetenként előfor-
duló gyermekbetegségeivel együtt eredményesnek tekinthetjük.

A felnöltek iskolán kívüli oktatásának ügyét szintén a közművelődési osztályok
irányították. Mai mertekkel mérve is csak elismeréssel szólhatunk Csikós József
művelődési programjáról, amelyet a Jászkunság 1968. évi 3. számában részletesen
ismertetett Cseppentő Miklós. Kultúrprogramjában analfabéta tanfolyamok, elemi
ismeretek, általános ismeretek, kulturális, üzemviteli szaktanfolyamok, proletár ének-
es zenekarok szervezése, nyilvános munkáskönyvtár szervezése rzerepclt. A l;"ltú
program külön érdeme, hogy a helyi viszonyokat messzemenően figyelembe vette,
törekedett korszerű ismeretek terjesztésére, szemléletes formában életszerű, változatos
anyagot nyújtva. Nem rajta múlott, hogy a megvalósításig már nem juthatott el.'11

Szolnokon is folytak ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok. így pl. a Szolnoki
Közalkalmazottak Egylete előadássorozatot indított a „szociális és kommunista iro-
dalom jelesebb termékei"-nek ismertetésére.42

A jászapáti járási politikai megbízott, a kommunistának, embernek és szónok-
nak egyaránt kiemelkedő Velemi Endre két nap alatt három nagy jelentőségű fel-
világosító eliőadást tartott.43

A Forradalmi Kormányzótanács egyik legelső intézkedése a színházak államo-
sítása volt. (III. 22.) Ez is érzékelteti, milyen jelentőséget tulajdonított a színpadról
elhangzó élőszó erejének. A közoktatásügyi népbiztosság mintegy 70 színtársulat fel-
állításával, s vidékre küldésével igyekezett minél gyorsabban eljuttatni a kultúrát a
falvakba is. Erről ad hírt a Szolnoki Munkás riporterének a köoktatásügyi népbiz-
tosság 2 megbízottjával készített interjúja. Már május i-én 25 társulat állt készen,
hogy Bródy Sándor, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Gábor Andor, Peterdy Andor,
Somlyó Zoltán, Csizmadia Sándor1, Gyagyóvszky Emil, Emőd Tamás, Ady Endre
alkotásait elvigye a magyar falvak proletárjaihoz.

A konferansziékat Nagy Endre, a műsort Balázs Béla, a népbiztosság irodalmi
osztályának vehetője állította össze.44

Jászapátiban két napig volt a pesti propaganda bizottság megbízásából egy 14
tagú társulat. Sajnálatos, hogy a Jászsági Néplap nyilván a kelleténél erősebben lokál-
patrióta recenzensének 3 előadásukról mindössze annyi mondanivalója van, hogy a pesti
színtársulatnak „sokat kell tanulnia, hogy a mi műkedvelőinknek csak nyomába jus-
son."43

A műkedvelő színjátszás témaválasztásának elmaradása a kor követelményei
mögött, de a helyi kritika szűklátókörűsége is érezhető a Kunszentmártoni Híradó
hasábjain megjelent lelkendező tudósításokból.46

Szolnok színházépületébe már március végén örömmel várják a megyei direktó-
rium jóváhagyásával, az Erdélyből menekült Szabados László 50 tagú színjátszó
társulatát. Érdemes megjegyezni, hogy a színjátszás programját, helyárakat stb. a
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direktórium állapította meg. A színházlátogatók megelégedését csak fokozta, hogy
„Mariházy Miklós, a dzsentri művészkontár előtt örökre bezáródtak Szolnok város
kapui.'"17

Üj lendületet kapott a zenei élet is a Tanácsköztársaság alatt. A megyében mun-
káskórusok, dalárdák alakulásáról, ül. újjászervezéséről adnak hírt a lapok. így
pl. Jászápátin, Kisújszálláson, Szolnokon. A tanácskormány nem feledkezett meg
cl képzőművészet támogatásáról sem. A Szolnoki Munkás értékelő cikke a művészeti
alkotások közkinccsé tételének jelentőségét hangsúlyozta, s kiemelte Szolnok szerepét
a művésznevelésben, az igazi művészet értékeinek a dolgozók rendelkezésére bocsáj-
tásában. Zádor István és Bartha Ernő festőművészek tárgyaltak a megyei direktó-
rium vezetőivel az elhanyagolt művésztelep renoválásáról, a régi törzstagok, Fényes
Adolf, Szlányi Lajos, Koszta József, Vidovszky Béla, Jávor Pál Szolnokra jöveteléről
s a legfiatalabb piktor generáció szolnoki neveléséről. A direktórium proletárvezetői-
nek megértő, művészetpártoló szemléletéről a két művésszel s az egykori újságíróval
együtt mi is csak a legnagyobb elismerés és megbecsülés hangján szólhatunk/'8

Az utca művészete, a plakátművészet is művelőre talált Szolnokon Pólya Tibor1,
Bartha Ernő, Zádor István személyében. Plakátjaik mozgósító erejük révén ma is
magukkal ragadják a szemlélőt.49

Gondja volt a Tanácsköztársaságnak arra is, hogy a múzeumok kincseit is a
tömegnevelés szolgálatába állítsa, s ne hagyja elkallódni az értékeket.

Jászberény kormányzótanácsi biztosa 43/1919. számú utasításában felhívta vala-
mennyi direktórium és községi intéző bizottság figyelmét, hogy egy felállítandó Kom-
munista és Proletár Múzeum céljaira gyűjtsék össze a forradalmi és munkásmozgal-
makra vonatkozó emlékeket, különös tekintettel a proletárdiktatúra kikiáltása utáni
időre. Velemi Endre már 4 nappal utána kiadta az utasítást a gyűjtött tárgyak,
emlékek július 20-ig történő beterjesztésére.50

A Tanácsköztársaság a könyv tudatformáló, művelő erejének felismerésétől in-
díttatva rendkívül nagy energiát fordított a könyvtárhálózat kiépítésére, a könyv-
terjesztésre, az elhagyott magán- és egyesületi könyvtárak anyagának köztulajdonba
vételére.

A Kisújszállási Vörös Űjság felhívta a város lakosainak figyelmét, hogy a ma-
gyar szocialista párt kisújszállási szervezetének irodájában felállított propaganda osz-
tályon a régi rend maszlagait megdöntő könyveket, lapokat teljesen díjtalanul be-
szerezhetik.51

A megye más városaiban is működtek a Szellemi Termékek Országos Tanácsá-
nak elosztó helyei, melyek sok egyéb között Marx, Engels, Lenin műveit és Kun Béla
cikkeit is terjesztették. Szolnokon megkezdték a Szabó Ervin könyvtár szervezését.02

Külön szót érdemelne a megyei sajtó kérdése. Úgy gondoljuk azonban, hogy a
bőséges és jórészt a megyei sajtótermékekből vett idézetanyag eléggé tanúskodik
arról, hogy helyi lapjaink a Kunszentmártoni Híradó kivételével jó kezekben voltak,
s betöltötték a hivatásukat: a Magyar Tanácsköztársaság nagy célkitűzéseinek szol-
palatat. f7?l

A Magyar Tanácsköztársaság létének történelmi mércével mért oly rövid ideje
nem lehetett elegendő arra, hogy maradéktalanul megvalósulhassanak mindazok a
nagyszerű szociális és kulturális elgondolások, tervek, rendeletek, törvények, ame-
lyéknek legtöbbjéről e rövid áttekintésben számot adtunk. Ma, amikor gyakorlati
végrehajtása folyik mindannak, amit 1919-es nagy elődeink elkezdtek, nem lehet
elfogódottság nélkül szólnunk azokról a hősi erőfeszítésekről, amelyeket a kitaposatlan
úton, csupán a marxizmus eszméitől s a dolgozó nép iránti mélységes szeretettől és
felelősségérzettől vezéreltetve fejtettek ki a tanácshat alom országos és helyi vezetői.
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A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján talán sikerült bizonyítanunk, hogy
alig volt a központi szerveknek olyan intézkedése, amely ne realizálódott volna me-
sénk területén vagy legalább annak egy részén.

Mintha a Szolnoki Munkás névtelen glosszaírójának szavai váltak volna valóra.
Az 1919. március 29-i számban ugyanis a következőket olvashatjuk:

,',Sicssünk, az idő kereke gyors, viharszárnyakon robog. Amit ezer év múltán ál-
mondtunk, várhattunk valósággá, ma megformálhatjuk. Ha az idő viharszárnyain hala-
dunk, győzünk.

Hajszás iramban e l ő r e
p r o l e t á r o k ! "

Szurmay Ernő

JEGYZETEK

1 Szolnoki M u n k á s 1919. jú l ius 12.
2 Karcagi Napló 1919, ápril is 20.
3 Szolnok megye 1918/19-ben.
4 Szolnoki M u n k á s 1919. m á r c i u s 20.
s Szolnoki M u n k á s 1919. ápri l is 17.

6 Szolnok megyei Levéltár (Csikós József fe-
gyelmi i ratai) .

7 Szolnoki M u n k á s 1919. m á j u s 17.
9 A Magyar Tanácsköztársaság Szoclalpolili-

10 Szolnoki M u n k á s 1919. ápril is 10.
11 Jászsági Néplap 1919. május 10.
12 Szolnoki M u n k á s 1919. márc ius 28.
13 Szolnoki M u n k á s 1919. ápril is 13.
14 Szolnok megyei Levéltár (Cs. J. idézett

anyag) .
15 Szolnoki M u n k á s 1919. jú l ius 22.
Ifi Haladás 1919. m á r c u s 30.
17 Szolnok megyei Levéltár (Jászkiséri Mun-

kás tanács anyaga) .
18 Szolnoki M u n k á s 1919. április 12.
19 A Magyarországi Szocialista Szövetséges

Tanácsköztársaság Alkotmány 10. §.
20 ..A k o m m u n i z m u s k u l t ú r á j a " (Haladás 1919.

m á r c . 30. Név nélkül) . Néplap ,,A vallás az
újabb mozgalmakban (Jászsági Napló uo.) .

21 Szolnok megye 1918/19-ben.
22 Szolnok megyei Levéltár (Cs. J. idézett

anyag) .
23 Szolnok megye 1918/19-ben.
24 Szolnok megyei Levéltár (Cs. J. idézett

anyag) .
25 Szolnoki M u n k á s 1919. ápri ls i 2.

26 Szolnoki M u n k á s 1919. m á r c i u s 30.
27 Szolnok megyei Levéltár (Cs. J . i. a.).
28 Szolnoki M u n k á s 1919. m á r c i u s 30.
29 Jászsági Néplap 1919. április 5.
30 Jászsági Néplap 1919. ápril is 12.
31 Cseppentő Miklós : Egy népművelő és peda-

gógus 1919-ben (Jászkunság 1968. 3. sz.).
32 Igazságos rendelet (Szolnoki M u n k á s 1919.

m á j u s 17.).
33 Szolnoki M u n k á s 1919. május 15.
34 Szolnok M u n k á s 1919. május 15.
34 Szolnoki M u n k á s 1919. május 15.
36 Szolnoki M u n k á s 1919. m á r c i u s 21.
37 Szolnoki M u n k á s 1919. áprr l i s 1.
38 Szolnoki M u n k á s 1919. április 10.
39 Jászsági Néplap 1919. ápri l is 26.
40 Jászsági Néplap 1919. m á j u s 10.

Szolnoki M u n k á s 1919. jún ius 21.
41 Cseppentő Mikls i. m.
42 Szolnoki M u n k á s 1919. m á r c i u s 29.
43 Jászsági Néplap 1919. május in.
44 Szolnoki M u n k á s 1919. május 17.
45 Jászsági Néplap 1919. május 17.
46 K u n s z e n t m á r t o n i H í r a d ó 1919. évi számai.
47 Szolnoki M u n k á s 1919. m á r c i u s 30.
48 Szolnoki M u n k á s 1919. április 19.
49 Szolnok megye 1918/19-ben (Illusztrációs

a n y a g ) .
50 Szolnok megyei Levél tár (Jászkiséri M u n -

kástanács anyaga).
51 Kiss Kálmán: Kisújszállás 1918/19-ben

(Kézirat).
52 Szolnok megye 1918/19-ben.

58


