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A Tanácsköztársaság 40. évfordulójára 
megjelent, irodalmi szempontból legjelentő
sebb kiadványok után (melyekről több ismer
tetés, bírálat jelent meg az Irodalomtörténeti 
Közleményekben), most néhány, különböző 
jellegű kisebb munkát együttesen ismerte
tünk. Szívhez és értelemhez egyformán szóló 
visszaemlékezések, a nagy történelmi vihart 
idéző egykori dokumentumok, kortárs írók 
és mai szerzők „büszke tetteket" megörökítő 
írásművei, könyv- és levéltári adatfeltárások, 
helytörténeti munkák.; — e felsorolással jel
lemezhetjük az itt együvé-fogott kiadványok 
sokrétűségét. E munkák nemcsak új adatok 
sokaságával egészítik ki, teszik gazdagabbá 
ismereteinket a Tanácsköztársaság dicső idő
szakáról, de az ország legkülönbözőbb vidé
keinek az 1919-es proletárforradalom helyi 
eseményeit felelevenítő dokumentum- és 
emlék-kiadványai a konkrét tények százaival 
ismételten bizonyítják, hogy „vörös Buda
pest" mellett s annak proletariátusát követve, 
„vörösbe fordult" a vidék is, egész Magyar
ország. Csakis ebből az országos fellángolás
ból, a proletárforradalom népben-gyökere-
zettségéből érthető meg a hősi elszántság és 

áldozatvállalás, amellyel egyszerű emberek 
ezrei a Tanácsköztársaság különböző, szer
vezeteit a legnagyobb nehézségek közepette 
kiépítették és vérük hullásával védelmezték 
az ellenségtől körülvett kicsiny hazában. 

E helytörténeti munkák konkrét tényeket 
felsorakoztatva bemutatják a művelődési 
intézmények hálózatának országos kiépítését 
is. Ebben is gyorsan követte „vörös Buda
pestet" a vidék: sorra alakulnak a megyei, 
majd a városi művelődésügyi osztályok, isme-, 
retterjesztő előadások sokaságát szervezik 
meg, s országosan megindul az „analfabéta
tanfolyamok" mozgalma, hogy helyrehozza 
az úri Magyarország bűnös mulasztásait. Az 
iskolák államosítása során az egyes vidékek
nek megfelelő sajátos helyi intézkedések 
születnek: Heves megyében például a kleri
kális reakció és a szervezkedő ellenforradalmi 
erők aktív ellenállását kell leküzdeni, s e 
fegyveres harccal párhuzamosan indítják a 
pedagógusokat átképző tanfolyamot Egerben 
és Gyöngyösön. Fejér megyében a grófi kas
télyokat államosítják és iskolákat rendeznek 
be a mágnások volt rezidenciáiban. Ugyancsak 
Fejér megyében adják ki az első új olvasó-
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könyvet a Tanácsköztársaság idején az elemi 
iskolák számára. Az ingyenes zeneoktatást 
szinte a fővárossal egy időben vezetik be a 
legtöbb vármegyében. A könyvtárak államo
sítása és a széles néprétegek használatára 
való átrendezése szintén országosan megin
dul. E nagyszabású kezdeményezésekről be
számoló adatok és visszaemlékezések — a 
munkás- és paraszthősök mellett — a magyar 
értelmiség olyan önfeláldozó alakjairól is 
képet rajzolnak, akik életüket adták azért, 
hogy népüket „a szépség és műveltség biro
dalmába" elvezessék, mint Velinszky László 
tanító, Fejér megye oktatásügyi biztosa, a 
fentebb említett új olvasókönyv kiadója, 
akit agyonlőttek Horthy siófoki pribékjei, 
mint Kukovetz Nana szegedi festőművésznő, 
akit az emberiség felszabadulását ábrázoló 
'festménye láttán, dühükben gyilkoltak meg 
a fehér tisztek, vagy Kovács Péter szegedi 
költő, akit a várost megszálló franciák hurcol
tak el, s embertelen körülmények között 
pusztult el valamelyik francia gyarmat bör
tönében. 

A haladó irodalom emberformáló hatását 
is nyomonkövethetjük e visszaemlékezések 
során: igazságot feltáró erejével részese volt 
a népért égő, önfeláldozó magatartás kialakí
tásában. Szegedi József Gorkij Anya című 
regényéről tett vallomása, Mayer Vilmos 
emlékezése Szabó Lajos századosról, akit 
Ady költeményei érleltek a Tanácsköztársa
ság harcaiban helytálló forradalmárrá, jel
lemző példaként tanúskodnak erről. (Előbbi 
a Baranya megyei, utóbbi a Békés megyei 
emlékezések között szerepel.) S a Fejér megyei 
tanítók pozitív állásfoglalásához egyéb indí
tékok mellett az a felvilágosító előadás is 
hozzájárulhatott, amelyet Kunfi Zsigmond 
tartott Székesfehérvárott 1919 márciusában 
a pedagógus-napon, s amelyen Babits Mihály 
rövid beszéd keretében Ady Endre A magyar 
tanítókhoz című költeményét szavalta el. 
E kis epizóddal már az irodalomtörténeti ada
lékok területéhez érkeztünk; mert az iroda
lomtörténész szemével kutató is érdekes ki
egészítő adalékokat kap e kiadványokat 

.lapozva, amelyek csak erősítik a Tanács
köztársaság irodalmi életéről ez idáig kialakí
tott képet. így megtudjuk, hogy Schöpf lin 
Aladár Cegléden, Móricz Zsigmond pedig 
Sárospatakon készült előadást tartani Ady 
Endréről a Tanácsköztársaság napjaiban. 
(Megtartásuk a hadihelyzet alakulása követ
keztében maradt el.) Móricz Zsigmond részt 
vett Egerben az április 7-i választásokon, 
végigjárta a szavazókörzeteket, s ígéretet 
tett, hogy tapasztalatairól írásban fog beszá
molni. Ugyancsak Nagy József tanulmánya 
ismerteti Karikás Frigyes tevékenységét, s 
elbeszéléseinek konkrét történeti-esemény-
beli gyökereit több ízben is feltárja helyzet
rajzában. Krúdy Gyula székesfehérvári útjá-
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val s az erről írt riportjával (Fehérvárikönyv) 
kapcsolatban Rehák Ferenc tanulmánya 
nyújt helytörténeti kiegészítéseket. A szegedi 
visszaemlékezés-gyűjtemény Juhász Gyula és 
a munkásmozgalom találkozásáról közöl ada
tokat. 

Irodalmi szempontból két munkát kell 
külön is kiemelnünk e kiadványok közül: 
a Krajkó András szerkesztésében megjelent 
Szegedi írók a Tanácsköztársaságért című kis 
antológiát, mely a kortárs szegedi írók for
radalmak-alatti harcos írásaiból és a mai 
szegedi szerzők Tanácsköztársaságról írott 
műveiből ad válogatást, és Kálmán László 
A szegedi színház 1918—1919-ben című tanul
mányát. Szeged két nagy író, Juhász Gyula 
és Móra Ferenc szűkebb hazája. Mint Gaál 
Endre tanulmánya részletesen elemzi, a 
proletárdiktatúra itt csak néhány napig áll
hatott fenn a francia megszállás következté
ben, és 1919 nyarán egyre nehezebb volt 
„embernek maradni" az ellenforradalom tob
zódása közepette ebben a városban. Krajkó 
András válogatása, ha nem is adhat új képet 
Juhász és Móra forradalmak-alatti emberi
írói arculatáról Péter László és Vajda László 
kutatásai után, a leglényegesebb vonásokat 
mutatja meg ekkori tevékenységükben, más
részt forradalmi hitvallásukat Sípos Iván és 
Kovács Péter költői vallomásaival, Teres-
csényi György, Czibula Antal és mások publi
cisztikai írásaival egészíti ki, amelyek általá
nosabbá szélesítik a két nagy író magatartá
sát. Juhász Gyulánál — helyesen — 1917 és 
1921 között keletkezett verseivel is bemutatja, 
hogyan készítette elő a költő a forradalmat, 
illetve, hogy az a szövetsége a munkásosztál
lyal, amelyet. a Tanácsköztársaság idején 
kötött, tovább fennmarad annak megdöntése 
után is; hogy a költő hűséges maradt „új 
hitéhez". Kár, hogy Móra Ferenctől csak a 
polgári forradalom idején vagy ezt megelő
zően keletkezett írásokat közöl, a Tanács
köztársaság utolsó napjaiban írt Petőfi a 
mienk című versének mindenképpen helye 
lett volna az antológiában, s talán egy-két 
ekkori prózai írásának is. (Csak zárójelben 
említjük, hogy a Dózsa György emléke című 
írás Vág Sándor és Péter László egybehangzó 
megállapításai szerint nem Móra, hanem 
Juhász Gyula tollából származik.) A mai -
szegedi írók művei közül Lődi Ferenc költe
ménye emelkedik ki. 

Kálmán László tanulmánya Oltvai Ferenc, 
Kispéter András és mások ez irányú kutatá
sait is felhasználva elsősorban a korabeli 
sajtó anyagából állítja elénk azt a küzdelmet, 
amely az új, a forradalmi idők szellemének 
megfelelő színházpolitikáért Szegeden lefolyt 
1918/19-ben. Részletesen ismerteti Juhász 
Gyulaj részvételét e küzdelemben, s Móra és 
Juhász előadásait, konferansziéit a forradal
mak idején, valamint Juhász irányító-szer-



vezó' tevékenységét a Tanácsköztársaság nap
jaiban. Beszámol az általa irt színikritikák
ról, az Almássy Endrével folytatott sajtóvitá
ról és a bemutatott színművek visszhangjáról 
is. Talán csak Juhász Gyula új színházpoliti
káért folytatott harcának elvibb bemutatá
sát kérhetjük számon az adatokban gazdag 
tanulmány szerzőjétől. 

Rendkívül hasznos szolgálatot tesznek az 
irodalomtörténész számára- is a különböző 
adatfeltáró bibliográfiák és egyéb forrás
feltáró kiadványok. A Párttörténeti Intézet 
dokumentumkötetének . különnyomataként 
megjelent A Magyar Tanácsköztársaság saj
tójának bibliográfiája (Práger Miklós munkája) 
az ellenséges blokádtól körülvett és óriási 
papírhiányban szenvedő Tanácsköztársaság 
viszonylag igen gazdag sajtóviszonyai között 
igazít el. A Szegedi Egyetemi Könyvtár 
bibliográfiája, (vö. ItK 19ö0.731.), amely az 
országosan napvilágot látott könyvek, folyó
iratok és napilapok Szegeden fellelhető pél
dányairól ad tájékoztatást, kiegészítő jelen
tőségű, hiszen a Tanácsköztársaság kiadvá
nyai közül igen sok elpusztult az ellenforra
dalom 25 esztendeje alatt, s gyakran csak 
több helyről együttesen állíthatjuk össze 
egy-egy lap teljes példányát. Ezenkívül tájé
koztat a szegedi levéltárban fellelhető forrás
anyagokról is (e rész Oltvai Ferenc munkája), 
így például a Szegedi Dugonics Társaság 
1920. évi irataiban fellelhető adalékokról 
Juhász Gyula, és Móra Ferenc 1918—19-es 
magatartására vonatkozóan. Hiányolható 
azonban, hogy az országos szempontokat 
figyelembe véve, kissé elsikkadtak a helyi 
jelentőségű adatok, így azok az irodalmi 
szempontból rendkívül fontos kiadványok és 
újságok, amelyek a szegedi proletárdiktatúra 
megdöntése után, de a Tanácsköztársaság 
országos fennállása idején jelentek meg Szege
den, mintpéldául a Juhász Gyula előszavával 
megjelent Szeged a forradalomban című füzet, 
vagy Juhász Gyula Ez az én vérem című vers
kötete. A Délmagyarország, melyben Juhász 
Gyula a forradalomhoz való hűsége szép meg
nyilvánulásait írta ezekbén a hónapokban, 
szintén hiányzik a bibliográfiából, illetve csak 
1919. március 27-ig van említve, holott e 
lapból Szegeden található csak az egyetlen 
teljes példány. Ez a szigor azért is érthetetlen, 
mert hiszen a Párttörténeti Intézet fentebb 
említett bibliográfiája is május 14-ig tartja 
számon a Délmagyarországot a Tanácsköz
társaság sajtókiadványai között. Ugyanez 
vonatkozik a Szegedi Naplóra is, melyet a 
bibliográfia szintén csak március 27-ig tart 
számon. Ha e lapok és könyvek nem is szere
pelhetnek a Tanácsköztársaság kiadványai 
között, mivel Szegeden akkor már nincs pro
letárdiktatúra, módot kellett volna találni 
számbavételükre, esetleg Függelékben vagy 
másként, éppen helyi jelentőségük miatt, 

ami sokszor — mint Juhász Gyula eseté
ben — országos jelentőségű is egyben. 

A forrásfeltáró kiadványok között kell 
említenünk A Magyar Tanácsköztársaság 
Pécs-Baranyai emlékkönyve című, a megye 
munkásmozgalmi történetéről gazdag adato
kat tartalmazó, szép köntösű könyvet. A 
,,Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság" 
megalakítására vonatkozó rendkívül érdekes 
dokumentumok mellett Babies Andrásné, 
Fényes László, Szita László tanulmányait 
és Vörös Márton történeti áttekintését kell 
kiemelnünk e kötet munkái közül. 

Végezetül A Magyar Tanácsköztársaság 
történetének forrásai a magyar állami levél
tárakban című könyv irodalmi vonatkozásait 
ismertetve, elsősorban az Országos Levéltár 
forrásanyagára kell irányítanunk a figyelmet. 
(Győrffy Sándor összeállítása). A Közok
tatásügyi Népbiztosság mintegy 200 irat
csomójából igen sok megsemmisült a Ta
nácsköztársaság bukása utáni fehérterror 
idején, 80 iratcsomó az 1956-os ellenforra
dalmi eseményekkel kapcsolatos tűzvészben 
pusztult el, igy mindössze : 15 iratköteg ta
lálható ma ebből az igen fontos forrásanyag
ból. De a Művészeti Főosztály iratai között 
igy is több olyan dokumentumot találhatunk, 
amelyek az irói előlegek, ösztöndijak és 
nyugdijak fizetésével kapcsolatban a Ta
nácsköztársaság nagyarányú áldozatvállalá
sát bizonyítják. Megtalálhatók ezek között 
Balázs Béla, az irodalmi osztály vezetője, 
és helyettese, Kom ját Aladár tevékenységére 
vonatkozó több okmány, valamint Gábor 
Andor, a Műfordítók Szindikátusa alelnöké
nek és Illés Béla, Újpest város művelődési 
megbízottjának munkásságával kapcsolatos 
több dokumentum. Érdekessége miatt em
lítjük itt többek között azt a Szabados 
népbiztos által aláirt okmányt is, amely az 
írók támogatására újólag kiutalt százezer 
korona felett (százötvenezret már előzőleg 
kiutalt a Közoktatásügyi Népbiztosság ille
tékes* szerve) az utalványozási jogot Tóth 
Árpádnak biztosítja. Ugyancsak az Orszá
gos Levéltár őrzi a Földmívesügyi Népbiztos
ság azon nyugtáját is, amely a Fehérvári 
Könyv esetében Krúdy Gyula szerzőségét 
bizonyítja. Az Országos Levéltár e forrás
kiadványa jól kezelhető, igen hasznos kézi
könyv a Tanácsköztársaság történetét ku
tatók számára. 

A Tanácsköztársaság 40. évfordulójá
ra megjelentetett e kiadványok irodalmi 
vonatkozásban is sok adalékkal bővítik a 
magyar irodalom 1918/19-es fejló'désútjáról 
kialakított képet, igazolják és magyarázzák 
is, — az ország néptömegeivel egyetemben.— 
miért vállalták haladó íróink a Tanácsköz
társaság szép céljainak szolgálatát. 

József Farkas 
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