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(Szolnok, 1969; sokszorosított 135 I. + 76 mell. Szolnok megyei múzeumi adattár 11-12)

A felszabadulás negyedszázados évfordulója
erőteljes ösztönzést adott a helytörténetirós
művelőinek szerte az országban. Monográfiák,
tanulmány- és dokumentumkötetek készültek
szép számban a jubileumra, de mellettük
napvilágot látott több olyan kisebb kiadvány
Is, mely — mint segédanyag — nélkülözhe-
tetlen a helytörténeti kutatás, a tudományos
ismeretterjesztés és a népművelés számára
egyaránt. Ezek sorába tartozik a Szolnok me-
gyei eseménykrónika, amely a felszabadulást
követő egy esztendő helyi történetét villantja
fel.

Az összeállítás 3 részre tagolódik. A szer-
kesztő. Kaposvári Gyula, rövid módszertani
és történeti bevezetője áttekintést ad a helyi
háborús viszontagságokról, főként Szolnok
helyzetéről a háború utolsó hónapjaiban, és
összefoglalóan jellemzi a megye mezőgazda-
ságának a helyzetét a földreform előtt és
után. Ezt követi az események időrendi fel-
sorolása — igen jó forrásidézetekkel —. majd
a zárórészt 82 okumentum, főként újságcikk;
röplap adja. Ez utóbbiak a kor hangulatát
is idézik.

A kiadvány műfaját — mint ez látható —
nehéz meghatározni. Talán bőven annotált
kronológiának lehetne nevezni, de ugyanígy
felfogható szemelvénygyűjteménynek is. A
munka egyik célja — mint a bevezető írja —
éppen az volt, hogy a napi eseményekhez
csoportosítva, az 1945-ös — jórészt a széle-
sebb helytörténeti kutatás, illetve a nagy-
közönség számára elérhetetlen — sajtóanyag-
ból adjon olvasmányos forrásközlést. Azt,
hogy e célkitűzés honismereti, népművelő
munkában mennyire bevált, mutatja az Is.
hogy a nagy érdeklődés miatt az első 500
példány után második kiadás is szükségessé
vált. A jól időzített, még az évforduló előtt
megjelent anyagot felhasználták mind a jubi-

leumi megemlékezéseknél, mind a helyi ve-
télkedőkön, versenyeken.

Az összeállítót, a szerkesztőt az önmaguk
által támasztott igény nem csekély feladat
elé állította. Az egyes napi dátumokhoz szem-
léltető, színes dokumentumrészleteket kellett
összeválogatni, melyek kommentár nélkül is
felevenítik az egykori mozgalmas napokat.
Ahol ez sikerült, a helyi lapok cikkeinek
segítségével, ott a munka valóban jó. érde-
kes és hasznos olvasmány. Helyes és célszerű
volt felhasználni a színvonalas megyei folyó-
iratban, a Jászkunságban, máslél évtized alatt
megjelent értékes tényanyagot is, ezzé] még-
inkább közkinccsé téve a megyei helytörté-
neti kutatás eredményeit.

Kevéssé tarthatók azonban sikerültnek azok
a részek, ahol ,ügy érezzük, a szükségesnél
bővebben reprodukálták országos történeti
munkák, feldolgozások általános megállapí-
tásait. Ezek nemegyszer csak terhelik az
anyagot. Talán jobb megoldás lett volna, ha
az ország történetének legfontosabb esemé-
nyeit tömören összefoglalják (s tipografizá-
lással kiemelik), s erre építik rá, mint vázra,
a megyei eseménysorokat.

A kiadvány nemcsak a megyebeli, hanem
az országos eseményeket vizsgáló kutatóknak
is jó szolgálatot tesz. A megyei adatokat
19441. június 2-tői 1945. december 30-ig közlő
összeállításból plasztikusan rajzolódik elő az
ország e fontos mezőgazdasági területének
felszabadulása és újjáéledése. Képet kapunk
a háború pusztításairól, a harci cselekmé-
nyekről, majd a politikai, a gazdasági és a
kulturális élet megindulásáról; a pártok meg-
alakulásáról, a termelés megszervezéséről, a
tanítás megkezdéséről stb.: később pedig «
földosztásról, a demokratikus vívmányok vé-
delméért folytatott harcról, az új munkás élet
mindennapjairól.
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A közölt egykorú dokumentumok olykor
a mai olvasó számára magyarázatot kíván-
nak. Ilyen pl. a 128—129. lapon az 1945-ös
őszi választások eredményeinek közlése, a
Tisza-vidék egymásnak ellentmondó adataival
és kommentárjaival. Apró sajnálatos hiba, in-
kább elírás olvasható néhány történeti ese-
mény dátumánál. Mint pl. az 1944. júliusi
Hitler-ellenes merénylet, a Lakatos-kormány

megalakulásának napja esetében.
Végül talán annyit, hogy helyi szempontból

nem ártott volna egy földrajzi névmutató
közlése a kiadvány függelékében.

E néhány apró észrevétel mellett elmond-
hatjuk, hogy a szolnoki kiadvány hasznos és
jó munka, előrevivő kezdeményezés a hely-
történeti-honismereti munkában, a tudomá-
nyos ismeretterjesztésben.

Dr. Cecsényi Lajos

Megjelent a SZÁZADOK,
mában.

a Magyar Történei mi Társulat szakfolyóiratának 1973. évi 1. szá-

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:

Bárt a László, a Szolnok Városi Tanács elnöke, Szolnok; Dr. Füvessy Anikó
múzeumigazgató, Tiszafüred; Dr. Cecsényi Lajos, az MSZMP Párttörténeti Inté-
zet osztályvezetője, Budapest; Kocsis László ny. tanár, Szolnok; Dr. Majoros
Károly, az MSZMP MB titkára, Szolnok; Mészáros Ferenc, a TIT megyei titkára,
Szolnok; Dr. Soós István, a Szolnok Megyei Tanács elnökhelyettese, Szolnok:
Dr. Vaskó László, a Kossuth Lajos Tudományegyetem adjunktusa, Debrecen.

J A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

A TIT Szolnok megyei Elnöksége sokoldalú felmérést végzett a tagság ösz-
szetételéről, hogy annak elemzésével a TiT-tagság tervszerű fejlesztése - területi
és szakmai szempontoknak megfelelően - megoldást nyerjen a közművelődés
egyre növekvő feladatainak jobb elvégzésére. Ezek közül a két legfontosabb
táblázatot adjuk közre.
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