
A „FELSZABADULT SZOLNOK MEGYE"

EMLÉKKIÁLLÍTÁSON ELMONDOTT ÜNNEPI MEGNYITÓ

A felszabadulási jubileumi évforduló eseményei során gyakran elhangzott az a
gondolat - legutóbb alig félórája, amikor a szovjet hősök emlékműve előtt róttuk le
hálánkat és kegyeletünket -, hogy a magunk mögött tudott negyedszázad csak egy pil-
lanat az ország történelmében, és mégis: hová, mily fenséges magaslatokra juthat el ilyen
viszonylag rövid idő alatt az a nép, mint a mi népünk is, mely élni tudott, élni tud
elnyert szabadságával és marxista-leninista pártja vezetésével építheti, építi hazájában
a társadalom fejlődését meghatározó új korszakot: a szocializmust.

Ez a gondolat most itt, az ünnepi események folyamatának e kiemelkedő megyei
rendezvényen - ime - nemcsak megismétlődően elhangzik, hanem v i z u á l i s a n is
bizonyítást nyer.

Aki ide belép - különösen fiatalságunk-, mely koránál fogva nem élhette át a múl-
tat, vagy aki könnyen és gyorsan felejti a rosszat -, a szó szoros értelmében meglátja
itt azt a sötét mélységet, ahonnan kemény küzdelmek és áldozatok árán feltörve elju-
tottunk a m a fénylő valóságába.

A kiállítás néhány dokumentuma - az elmúlt századokat is érzékeltetve - vissza-
vezet bennünket a két imperialista világháború közötti keserves időkbe, amikor a letört
Tanácsköztársaságot követő Horthy-fasizmusban az ország „szociális berendezkedésé-
nek magaslatát" leginkább a szeméttelepek dombjai jelentették, ahol a kisemmizett
(roletárnak „joga volt" javakért turkálni. Ez volt az a világ - a kiállított dokumen-
mok megmutatják -, amelyben a feudálkapitalista uralkodó osztály profitjához és

iváltságaihoz vezető „magánutak" biztonságát és nyugalmát rendőrkardok, csendőr-
uronyok oltalmazták. Es ez volt az a világ is, amelyben a tőkés-nagybirtokos reakció
fasiszta Németország oldalán bűnös rablóháborúba vitte országunkat a békés Szovjet-

ó ellen.

A kiállítás dokumentumai rávilágítanak arra az általános gazdasági, kulturális
és társadalmi fejlődésre, ami 25 év alatt hazánkban', a mi megyénkben is végbement.
Arra, hogy már kezdettől fogva nemcsak a második világháború okozta károk, a pusz-
títii ok e g y s z e r ű visszaállításáról volt szó, hanem minőségében teljesen új dolog-
ról: olyan újjáépítésről, olyan felépítésről, amely bár új történelmi viszonyok között,
de a Tanácsköztársaság felejthetetlen 133 napja következetes folytatásaként - egyben
a regi, az „úri" Magyarország néven nevezett méltatlan társadalmi rendszer végleges
felszámolását is jelentette.

A kiállított dokumentumok megmutatják, hogy ebben a folyamatban miként vált
az iparilag fejletlen és mezőgazdaságilag is elmaradott „ősi-nemes" Jász-Nagykun-
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Szolnok vármegye immár fejlett iparral, gyorsan fejlődő nagyüzemi mezőgazdasággal
rendelkező, szocialista jellegű modern Szolnok megyévé.

A kiállítás a szocialista építő és kulturális munka eredményeinek nagyszerű pél-
dáival bizonyítja új társadalmunkban a munkások és parasztok vezető szerepét, az
értelmiség pozitív helytállását. Bizonyítják továbbá a megyénkben - különösen az
1956-os ellenforradalmi lázadás leverése után bekövetkezett sokoldalú, lüktető fejlő-
dést, a jövőt méginkább megalapozó perspektívát.

Látjuk, hogy az eltűnő sár és vályog helyén - mérnökeink, technikusaink tervező-
agya, szocialista brigádjaink, a munkások keze nyomán - megyeszerte korszerű, merész-
ívű vasbeton létesítmények nőttek és nőnek ki a földből - bizonyítván, hogy ma és
holnap mindannyiunk aktív részvételével valósult és valósul meg á költő századeleji
jóslata, amikor a múltról szólva azt mondta, hogy Tegnap még sírtunk . . . " , - de
a jövőt már eleve így énekelte: „ . . . s holnap, holnap talán a mi / dolgunkat csodálja
a század. Igen! Mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, / s holnap
már áldomást tartunk az új falakon. / Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból
élei-ct dobunk a romokra . . . "

A kiállítás megyei dokumentumai is jól érzékeltetik, hogy a kizsákmányoló osz-
tályok megszüntetésével, a népi hatalom megszilárdításával, a nagyarányú szocialista
iparosítással, a-mezőgazdaság s/ocialista átsz.erve;ésével - 25 év alatt - létre jöttek -
nálunk a szocializmus alapjai; érzékeltetik, hogy új korszak: a szocialista társadalom,
teljes^felépítésinek.kprsza.ka bontakozik hazánk, megyénk történetében, amelynek fel-
adafait, T hogy tovább léphessünk a szocialista .társadalom kiteljesedése felé -, Pártunk
LX. kongresszusa jelölte ki.

Amikor a FELSZABADULT SZOLNOK MEGYE EMLÉKKIÁLLÍTÁST meg-
nyitom, cl kell még mondani, hogy nem volt hiábavaló ennek a megrendezése. A ki-
állított anyag és dokumentumok tárgyi és tartalmi objektivitása:, logikusan helyes
sorrendi csoportosítása nagymértékben elősegíti a felszabadulásunk óta megtett út
fontos történelmi szakarának bemutatását, megértetését, és mindenek előtt azt, hogy
küzdelmeinkből, eredményeinkből új erőt meríthessünk a továbbhaladáshoz, szocia-
lista forradalmunk újabb győzelmeihez.

Tabált Lajos

Elhangzott a Damjanich Múzeum felszabadulási kiállításának megnyitása alkalmából 1970.
április 2-án. A Jászkunság következő oldalain kepekét, dokumentumokat adunk közre a kiállí-

tás anyagából. (Szerk.)
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Munkásmozgalmi emlékmű, Kovács Ferenc alkotása (Szolnok, Kossuth tér)
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A Tisza-parii Gimnázium v
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A Szolnok Tallin-körzeti általános iskola
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