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Őszinte feljegyzések
a forradalomról

dr. Fazekas Mihály:
Én így láttam

(Napló 1956-1957-ből)

1996 őszén ismét megjelent egy kötet, mely
az 56-os eseményeket mutatja be.

A szerző, dr. Fazekas Mihály személye
azonban már meglepetést okozhat azok
számára, akik munkásságát nyomon követték,
vagy akár egy kötetébe, írásába belepillan-
tottak. A már nyugdíjas muzeológus és peda-
gógus most sem pihen, s szülőföldjét, a
Nagykunságot bemutató néprajzi munkák után
(Kunmadaras juhászata 1979.; Karcag népi
táplálkozása 1994.) most egy történelmi naplót
tárt elénk.

„Én így láttam" — hangzik már a címben
is, s ebből arra következtethetünk, hogy az
írótól megszokott személyes hangvétel itt még
nagyobb súlyt kap. És valóban. A bevezető
gondolatok tájékoztatnak arról, hogy
1956—57-ből származó feljegyzései az akkori
debreceni egyetemista, magyar—történelem
szakos hallgató gondolatait tartalmazzák egy
jelentőségteljes időszakról. ,,... oly hatalmas
volt az bizony, olyan összetett és emberi —
amilyet 100 év egyszer ha ad: iszonyúan
csodálatos, felemelő, felszabadító, újjászülő és
felejthetetlen!" 1956. október 11-én kezdődik
a krónika, s folytatódik napról napra egészen
az év végéig. Majd 1957 följegyzései követ-
keznek, első helyen a magyar és az erdélyi
himnusz sorai állnak. Közvetlenül utána már-
már művészi hevülettel és igényességgel
fogalmazott mondatok. Ettől az évtől kezdve
rapszodikussá válik a napló, és csak a
fontosabb napokat örökíti meg (1957. március
15., 1976. október 13. stb.)

Megismerkedhetünk a debreceni egyete-
misták akkori életével, véleményükkel a forra-
dalomról, történelemről, az ország sorsáról.
Megtudhatjuk, hogy a fiatal értelmiségiek
tisztában voltak az eseményekben betöltött
szerepükkel és nem is tagadták meg ennek

vállalását: „Nagy a felelősség rajtunk: miránk
néz Debrecen város minden embere, és mi
bennünk bízik minden üzem, minden gyár
nemcsak Debrecenben, hanem az egész
országban: ránk, egyetemi ifjúságra!...Dicsőség
ma egyetemistának lenni!..." Gyűléseket
szerveztek, részt vettek a tüntetéseken, járták a
falvakat, s „rendet teremtettek", azaz
lebeszélték a lakókat az öngyilkossággal felérő
fegyveres ellenállásról.

A stílusában is változatos naplóban a haza-
szeretetről árulkodó szenvedélyes mondatok
váltakoznak a kisparaszti gazdálkodás esemé-
nyeinek leírásával. A mindennapok apró
történései ismerőssé, közelivé varázsolják az
élethelyzeteket, embereket, s ez az élmény-
szerű leírás, a legszubjektívabb műfaj teszi
könnyűvé az azonosulást a szerzővel.

Ennek az elfogultságnak lehetnek árny-
oldalai is. Előfordulhat hiba, tévedés — mint
azt a szerző be is vallja — de a „leges-
legfontosabb benne az őszinteség, a nyíltság, a
leplezetlen eredetiség..."

Aki nem élte át ezeket a napokat, annak
segítséget nyújt ez a könyv abban, hogy egy
„idegenvezető"-vel pillanthasson be a
forradalom kulisszái mögé. Aki részese volt az
eseményeknek, az is tanulsággal forgathatja.

(Kapható Karcagon, a Déryné Művelődési
és Ifjúsági Központban.)

Pató Ágnes

Szűcs Mihály életleírása

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a hon-
foglalás 1100 éves évfordulójára megjelentette
Szűcs Mihály önéletírását, hasonmás kiadás-
ban.

Méltóképpen emlékeztek róla, amit a könyv
külleme is tükröz. Mélykék plüss boritóján elöl
arany betűkkel szerepel a cím és Jászfény szaru
pecsétje. A borítót és a belső nyitólapokat
Szabó Imrefia Béla képzőművész tervezte. Az
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eredetileg 1892-ben kiadott mü egyszerű
papírkötésben készült. Mára csak néhány pél-
dány maradt fenn belőle. A hasonmás kiadást
sárga papírra nyomtatták, az eredetiben
szereplő rajzokkal. Mindez azonban kiegészült
fényes fehér papírra nyomott, újonnan szer-
kesztett fügelékkel. Ebben többek között
szerepel: személynévmagyarázat, szómagyará-
zat, válogatás Szűcs Mihályra vonatkozó kora-
beli újsághírekből, és talán a legérdekesebb
kiegészítés a szerző családfája.

Ki is volt Szűcs Mihály, aki öregkori
visszaemlékezéseit papírra vetette?

1823-ban született hétgyermekes földműves
családban. Korán megözvegyült szegény sorsú
édesanyja nem sokáig bírta taníttatni az éles
eszű, tanulni vágyó gyermeket, ezért kivette az
iskolából és paraszti munkára fogta. A nehéz
testi munkával azonban nem tudott megbarát-
kozni, így elment szerencsét próbálni.
Tapasztalván, hogy máshol sem könnyebb az
élet, visszatért szülőfalujába, s „iparkodott a
földművelés által megkeresni kenyerét". Ám
nem hunyt ki belőle a tudásvágy. Jó gaz-
dálkodóvá vált, szorgalmával kivívta a község
lakóinak tiszteletét, és 1854-ben községi
belrendőmek választották meg. 1863-ban
közgyámi hivatalnoknak, majd 1874-től főbíró,
megyei bizottsági tag lett.

Visszaemlékezéseinek középpontjában kül-
és belföldi (Budapest, Prága, Bécs, Drezda,
Róma) utazásai állnak. így próbált kitömi a
vidéki élet szürke egyhangúságából. Leírásai
nyomán pillanatképek villannak fel e városok
korabeli életéből, szokásaiból. Részletesen ír
az 1887. évi római zarándoklásról: a Szent
Péter templom „belső szépségéről", a város
egyéb nevezetességeiről, Őszentsége őrségének
ruházatáról.

Az 1850—60-as évek magyarországi
politikai intézkedései is fel-felbukkannak az
emlékiratban. Sajátos képet ad Fényszaru XIX.
századi életéről, lakóiról, fontosabb esemé-
nyeiről (papválasztás, pótadó kivetése stb).
Dokumentációs értékűek a könyvben szereplő
rajzok a korabeli jászsági viselet és építészet
szempontjából.

Stílusát eredetiség, gördülékenység, olykor
sajátos szófordulatok, könnyed humor jel-
lemzik.

Ajánlom ezt az emlékiratot azoknak, akik
szeretnék megismerni a XIX. századi Jászság
egyik érdekes és értékes személyiségét. Szűcs
Mihály iskolázatlansága ellenére szorgalmával
kivívta falujának tiszteletét és fontos tisztsé-
geket töltött be: többek között főbíró,
bandériumi főhadnagy volt. Sajátos egyéni-
ségével, emberszeretetével elnyerte jónéhány
korabeli neves művész (Vahot Imre, Lisznyai
Kálmán, Szokoli Viktor, Rákossy László)
barátságát is.

(A könyv a jászberényi Jász Múzeumban
vásárolható meg.)

Kókai Magdolna

A Közép-Tiszavidék
központ jellegű településeinek

szerepköre
és vonzáskörzet-rendszere
a XIX—XX. században

Vadász István: A Közép-Tiszavidék
kisvárosai a XIX—XX. században

Nagy kutatóintézetektől, egyetemi tan-
székektől függetlenül vidéki múzeumokban is
lehet színvonalas földrajzi munkát végezni. Ezt
bizonyítja Vadász István tiszafüredi geográfus
kötete. A szerző kronológiai rendet követve
mutatja be a Közép-Tiszavidék kisvárosainak
a térségben betöltött szolgáltató, közlekedési,
gazdasági, igazgatási, röviden mindazon szere-
peit, melyeket városi funkciónak nevezünk. A
földrajzi kutatások általában a mai térszer-
kezeti problémákra irányulnak, és a jelen kör-
nyezeti kapcsolatait igyekeznek bemutatni,
feltárni. Ám Vadász István e klasszikus
értelmű geográfiai vizsgálati felfogást a
történeti szemlélettel egészítette ki és adott
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