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Az 1956-os forradalom fél évszázados évfordulójára terjedelmes forráskiadvány látott
napvilágot a megyei levéltár könyvsorozatában. 1989 után indulhatott meg programszerűen
a forradalom dokumentumainak feltárása, összegyűjtése és megjelentetése, melyet az
'56-os Intézet koordinál, s az intézet évkönyvei, kiadványai rendszeresen publicitást
biztosítanak a tudományos feldolgozásoknak is. Komoly érdeme, újdonsága a forradalom
és szabadságharc kutatása programjának, hogy a „helytörténeti" szemléletmód helyet
vívott ki benne — vagyis megyénként folyik a források feltárása és kiadása (megjelentek
már Zala, Hajdú-Bihar, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén stb. iratai), s a jelentősebb
összefoglalások egyike is megyei bontásban született meg (A vidékforradalma I-II. Szerk.:
Szakolczai Attila - A. Varga László. Budapest, 2003). Ez egyben azt is eredményezte, hogy
a megyei levéltárak, múzeumok vagy egyetemek munkatársaiból olyan, csaknem az egész
országot lefedő kutatói hálózatot sikerült kialakítani, mely az elmúlt évtizedben mélyen
beleásta magát a korszak helyi forrásaiba, alaposan tájékozódott a forradalom helyi
problematikájában, sajátosságaiban, s - nem utolsó sorban - hivatásánál fogva szakszerűen
publikál résztémákban is. Ezek egyike a Szolnok megyei dokumentumválogatást jegyző
Cseh Géza levéltáros. A szerző-szerkesztő munkássága, tanulmányai révén a Szolnok
megyei '56-os események bekerülhettek a magyar tudományos vérkeringésbe. E most
publikált dokumentumválogatással tovább gazdagodott a könnyebben hozzáférhető
források száma, melyeket az országos összefoglalók, összehasonlító elemzések szerzői és
a helyi kutatók egyaránt felhasználhatnak. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatta.

1956 dokumentumainak közkinccsé tétele nem előzmények nélküli Jász-Nagykun-
Szolnok megyében sem. 1989-ben az addig zárolt és csak külön engedéllyel kutatható
sajtóanyagot a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár jelentette meg, majd a tudományos
kutatást segítő forrásfeltárás első jelentős eredményeként 2003 óta a szolnoki rádióadón
sugárzott híranyag is olvasható a megyei levéltár Közleményeinek 5. köteteként.

Jelen dokumentumválogatás a Szolnok megyében keletkezett levéltári iratanyagból
nyújt széles keresztmetszetet. Összeállítója szándéka szerint elsősorban a helyi események
kutatásának lehetőségeire kívánja a figyelmet felhívni. E szándéktól függetlenül azonban
sikerült a lokális szemléletű kutatásban rejlő gazdag lehetőségekre is rávilágítani!

A kötet 2 részből áll. A terjedelem java részét 98 db dokumentum teszi ki, melyek
értelmezéséhez, az összefüggések felismeréséhez fontos segítséget nyújt az 58 oldalas
kísérő tanulmány.
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Az iratok leközlésének legfőbb rendező elve a kronológia. Az 1956. október közepétől
december közepéig terjedő időszak csaknem minden napja részletesen, sokoldalúan
dokumentált az egykori megyei pártarchívumban, a helyi tanácsok közigazgatási
iratanyagában, illetve a Pest Megyei Levéltárban, a Politikatörténeti és Szakszervezeti
Levéltárban, a Hadtörténeti Levéltárban és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában fennmaradt iratokból. A forrásokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a
forradalom szakaszai szerint csoportosítja a szerkesztő: A forradalom előzményei és
győzelme a megyében (október 28-ig); A forradalmi szervek a helyi közélet irányításában
(október 29. - november 4.); A forradalom leverése és utóélete (november 6. - december
18., illetve 1957. március7.). Csaknem válogatás nélkül olvashatók a megyei munkástanács
és a járási forradalmi szervek - sajnos igen hiányosan fennmaradt — dokumentumai,
jegyzőkönyvei. Viszont az egyes települések iratanyagából szelektálni kényszerült a
szerkesztő - a területi arányosságot szem előtt tartva. Módszertani bevezetőjében hívja fel
a figyelmet arra, hogy mennyire szembeszökő volt a dokumentumok keletkezési hely
szerinti egyenlőtlen megoszlása. „A megyeszékhely után a leggyakrabban a tiszántúli
települések: Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton és Tiszaföldvár nevével találkozhatunk, míg
a Jászság - Jászberény kivételével - igencsak alulreprezentált. Ennek oka elsősorban a
forradalom területileg eltérő radikalizmusában rejlik ...A szembenállás a Kádár-kormánnyal
a Tiszántúlon jóval élesebben nyilvánult meg, és ez ugyancsak szaporította a büntetőperek
számát... A jóval csendesebb jászsági településeken és Szolnok környéki falvakban ... a
forradalmi tanácsok megalakultak ugyan, ám a funkcionáriusok elűzésére, tagosított földek
visszaadására és a tsz-ek feloszlatására alig került sor." A mentalitáskutatók számára mai
tanulságokat hordozó fontos adalék, de egyben felhívja a figyelmet arra, hogy az 1945-56
közötti időszak történetét érdemes lehet a helyi közösségek szintjén és területi
dimenzióban is vizsgálni.

A kísérő tanulmány igen alapos áttekintés a megye '56-os eseményeiről. A forradalom
előzményei és a nagy földcsuszamlás eseményeinek ismertetése után részletesen szól a
forradalmi tanácsok megalakításáról és működéséről, a pártok, ifjúsági szervezetek újjá-
és megalakulásáról, az egyházi személyek szerepvállalásáról, az ÁVH, a rendőrség és a
honvédség viselkedéséről a kritikus napokban. Szolnok megye agrárjellege miatt fontos
fejezet foglalkozik a forradalom hatásával a megye termelőszövetkezeteire. A szovjet
katonai intervenció irányító központjának Szolnokot választották - ennek dokumentumai,
nagypolitikai összefüggései azonban majd csak az orosz levéltárak szabad kutathatósága
után tárulhatnak fel. Helyi szinten a Kádár-kormány itteni tartózkodását, kapcsolatkeresését
lehet csupán dokumentálni. Egy igen aprólékos nyomozás eredményeit olvashatjuk - ennek
máig homályos, egyértelműen már nem tisztázható részleteit sem mellőzve! A forradalom
utóéletét, az ellenállás illegális formáit, a karhatalom és a rendőrség november 4-e utáni
tevékenységét bemutató fejezetben a visszarendeződés kezdetei követhetők nyomon. Bár
„Szolnok megyében a forradalom időszakában súlyosabb atrocitás nem történt, ennek
ellenére a megtorlás, ezen belül is a karhatalom rendkívül brutális fellépése talán még
nagyobb tömegeket érintett, mint más megyékben " - állapítja meg a szerző.
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A dokumentumközlések között illusztrációkat: plakátok, röplapok és felhívások
másolatait helyezte el a szerkesztő. Az 1956. október 26-i szolnoki eseményeken készített,
s a büntetőperekben felhasznált fényképeket külön függelék tartalmazza. Az olvasó
további tájékozódását a kísérő tanulmány jegyzetanyaga, a válogatás végén forrásjegyzék,
irodalomjegyzék segíti, a célzott, gyors keresés során pedig jó szolgálatot tesz a név- és
helynévmutató.

Jó szívvel ajánlhatom e dokumentumválogatást valamennyi, a korszak iránt érdeklődő
olvasó figyelmébe, s nem hiányozhat egyetlen megyénkbeli könyvtárból sem! A kötet
áttanulmányozása természetesen nem helyettesíti a sokoldalú, módszeres levéltári kutatást
egy-egy település forradalmi eseményeire vonatkozóan. Bizonyára haszonnal forgatják
majd a középiskolai történelemtanárok és diákjaik is, hiszen az eredeti helyi források
elemzése emberközelbe hozza a fél évszázad előtti eseményeket. A sokrétű forrásfeltárást
tükröző összeállításból kitűnő áttekintést kaphatunk az '56-os Szolnok megyéről: nemcsak
a forradalom „heroikus" arculatáról, hanem a forradalmi tanácsok, munkástanácsok
jegyzőkönyveiből kibontakozó „hétköznapi" gondokról: a közellátás nehézségeiről, a
megbízhatatlan személyek leváltásáról, a helyi nemzetőrségek felállításáról. Különösen
plasztikusan mutatkozik meg az iratokból az önszerveződő demokrácia bontakozása,
működése - elsősorban az ellenállás idején, majd visszaszorulása a terror hatására. A
következményeket már ismerjük ... Alig ismerjük viszont megyei szinten a forradalmat
követő megtorlás részleteit, melynek levéltári anyaga (bírósági perek) talán a
leggazdagabb. Reméljük, az ezt leközlő dokumentumkötetre nem kell egy újabb kerek
évfordulóig várni!

Gulyás Katalin
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