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A dobolás intézményének évszáza-
dos hagyománya volt községeinkben,
városainkban. Az országos és helyi ha-
tóságok ezen a módon juttatták el a
lakossághoz utasításaikat, intézke-
déseiket, így hozták a közönség tudo-
mására a munkaalkalmakat, vásáro-
kat, kiadó és eladó földeket, ingóságo-
kat és ingatlanokat.

A közhírelés úgy történt, hogy a kis-
bíró a helység meghatározott pontjain
összedobolta a környék apraját-nagy-
ját. Amikor kellő számú hallgatóság
összegyűlt, a kisbíró jellegezetes ének-
lő hangsúllyal „Közhírré tétetik elő-
ször" bevezető mondattal felolvasta a
sokszor tizenkét pontból is álló hirdet-
ményeket. Befejezéskor ismét ráütött a
dobra. A kisbíró hivatalos mivoltát a
dob és a katonasapkához hasonló kisbí-
rói hivatali sapka is jelképezte.

Csak engedélyezett és jóváhagyott
szöveget volt szabad kidobolni. A köz-
hírré tett szöveget meg kellett őrizni,
az e célra rendszeresített hivatalos
könyvbe kel'ett beírni. Gyakorlatilag
azonban a kisbíró számára legépelt
néldánvt, vagy annak másolatát ragasz-
tották be a dobolási könyvbe.

A felszabadulás után egv ideig még
dívott a dobolás útján való közhírlés.
Anvagunkat ennek könyvéből merít-
iük. A tanácsrends7er ideién, az 1950-
PS évek kezdetén mindjobban tért hó-
dított a tanácsházára felszerelt han-
gnsbeszélő (a nép „bádogembernek"
nevezte) és ez rövidesen kiszorította a
dobolási közhírelési rendszert. Később
"7 is megszűnt, helvét a tanácsházán
Hfíjeopgrtett írásos hirdetménvek. köz-
>-7°n-ii(ire kitett írásos határozatok és a
caitó foelalta el.

A felszabadulásunknak, a szabad
élet útján való elindulásunk emlékére
..közhíreljük" két különböző tájegység-
ben levő község, Jászjákóhalma és Ti-
s^aroff „Dobolási könyv"-ét az 1945-ös
évbő1.

Különleges műfaj a dobolás. Felfog-
ható eseménynaptárként vagy króni-
kásként, de megismerésével minden-
k^noen hű képet kapunk felszabadulás
utáni életünk hétköznapjairól. Segítsé-

gével következtetni lehet egész társa-
dalmunk akkori életére, hiszen az élet
az ország többi helységeiben is viszony-
lag hasonló módon zajlott.

Foglalkoztak ezek az 1945-ös „köz-
hírek" a katonai felszerelések beszol-
gáltatásával, élelmiszerellátással, azok
gyűjtésével, a termeléssel, a mezőgaz-
dasági munkákkal, az utazási igazolvá-
nyokkal, a kereskedelemmel, politikai
és pártrendezvényekkel, a közigazgatá-
si, adófizetési feladatokkal, a földosz-
tással, állattenyésztéssel, közegészség-
üggyel, tisztasággal és az élet egyéb
kisebb vagy rész, de akkor nagyon fon-
tos és szabályozandó kérdéseivel.

S e hétköznapok híreiben, szabályzó
utasításaiban az a különleges érték,
hogy mindegyik konkrét, ugyanúgy
mint maga QZ élet. E konkrét intézke-
dések alapján messzemenő következte-
téseket lehet levonni arról, hogy hon-
nan indultunk 1945-ben, miféle nehéz-
ségeink voltak, hogyan éltünk, mit tar-
tottak a vezetők és testületek, szerve-
zetek fontosnak, szabályozni valónak.

Kitűnik belőlük, hogy a háborút túl-
élők életöröme, a felszabadult hazában
való úi és mást kezdés lehetősége az
anyagi és szellemi romok ellenére ha-
talmas erőt adott egy demokratikus
társadalom felépítéséhez, emberibb élet-
körülmények megteremtéséhez. Cso-
dálnivaló és lelkesítő példa m a is szá-
munkra a 40 év előtti napok politikai-
társadalmi vitalitása, aktivitása, ami-
kor is nagyon rossz és zilált körülmé-
nvok között egy szétrombolt, eltmsztí-
tott. kifosztott országot tudtunk igpn
rövid idő alatt töretlen orrtimizmussal.
megfeszített erővel és fárasztó munká-
val talpraállítani.

Az intézkedések közül történelmileg
azok a legfontosabbak, amelvek a de-
mokratikus átalakulást szolgálták, még
akkor is ha a mai értelmezés szerint
egv-egv intézkedés nem tekinthető po-
litikai jellegűnek.

A háború, de főképp az 1944-es év
bomlasztólag hatott a gazdasági, társa-
dalmi és politikai viszonyokra, s a jövő
nehezen kibontakozó képe a felszaba-
dulást követő időkben az élet vala-
mennyi területén direkt szabályozást
követelt meg. Ezt a közvetlen beavat-
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kozást — sok esetben szigorú büntetés
kilátásba helyezését — többek között
az is indokolta, hogy Magyarországon
(különösen a falvakban) nem alakult ki
korábban a polgári demokrácia gya-
korlata, s az MKP pedig — ismerve a
forradalmi munkásmozgalom korábbi
lehetőségeit — viszonylag hátrányos
pozícióból indulhatott el a demokra-
tikus átalakulás szervezésében.

Kiadványunk szerkesztésénél az aláb-
biakat tartottuk szem előtt:

— A tis/aroffi anyag bár töredékes,
azonban így is ió alaoot biztosít
ahhoz, hogy egv tiszai község társa-
dalmának életét összehasonlíthassuk
eav iászsági községével. A külön-
bözőség szembetűnő.

— A iRSziákóhalmi dobolási könw
kö/lését még a Vözség felszabadulá-
sa előtti időben kezdjük el. hogy a
sorsforduló, a felszabadulás első
napiai érzékelhetőek legyenek.

— S végül mindkét község anyaga
csaknem teljes egészében közlésre
kerül. Emiatt kerültek bele olyan
szövegek, szemléletek, melyeket ma
már másként fogalmaznánk. Mind-
össze néhány esetben maradtak el
kisebb szövegrészek, mivel azok
megfogalmazásuknál fogva értelem-
zavaróak.

összességében a kibontakozó kép tör-
ténelmileg teljes és hiteles.

A kiadvány nemcsak krónika, gyűj-
temény vagy olvasmány, hanem doku-
mentum is. A dobolási könyvek szöve-
ge a felszabadult ország két községe
e'ső évének hétköznapjait hozza szá-
munkra életközelségbe. Értéke — töb-
bek között — abban is rejlik, hogy
minden sora összehasonlításra, gondol-
kodásra késztet.

(Kiadta a Szolnok Megyei Levéltár.
1985.)
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