
A megye munkásmozgalmi múltjából

Az őszirózsás forradajom és a Nemzeti Tanács működése

A cikk részlet a szerzőnek a Lenin Intézetben készített tanulmányá-
ból. További fejezeteit kwetkező számainkban közöljük. (Szerk.)

Megyénk munkásmozgalmának, miként az egész munkásmozgalomnak erőtel-
jes lökést adott az I. világháború.

Ez a háború súiybs helyzetbe sodorta az országot. Magyarország az Osztrák-
Magyar Monarchia katona- és élelmiszerszállítója lett. A háború, mellyel az uralkodó
osztály a súlyosbodó szociális, társadalmi problémák elől kívánt menekülni, tovább
élezte a társadalmi ellentéteket és szinte katasztrofális helyzetet teremtett.

A haditermelés, a hadiszállítások felőrölték, kimerítették az ország gazdasági
készleteit. A lakosság ellátása pedig egyre rosszabbodott.

A megyei lapok: a „Szolnoki Függetlenség" és a „Haladás" írják, hogy a
közélelmezés a lakosság legszerényebb igényeit sem tudja kielégíteni." Például a Jász-
berény ellátására szükséges 70' vagon gabonából 20—25 vagont, tehát a szükségletnek
csak alig egyharmadát tudták biztosítani. „Zsírfélét irmagul sem lehet kapni" — írja
az egyik lap. A „Karcagi Napló" ilyen gúnyversikét közöl:

„A zsírt, hol nemzet éhezik,
álmok veszik körül,
a milliók szemében könny,
s a drágító örül".

A piacok üresek, a boltokban nincs áru, nincs tüzelő sem. Az áruelosztás
ellenőrzésére Áruelosztó Központot hoznak létre, ám az egyik lap felháborodottan
jegyzi meg, hogy amikor végre cipőt utaltak ki Szolnok városnak, azt a tisztviselők
színe-java egymás közt osztotta el. Az árdrágítás és spekuláció tetőfokára hág.

Az üzemek élére katonai parancsnokokat állítottak. A parasztokat súlyosan
érintette a rekvirálás. Rendkívül nehéz a hadiözvegyek helyzete, akiket „nyugdíjuk"
alig ment meg az éhhaláltól.

Mindezek tetejében a háború szokásos velejárója, a járvány — spanyol jár-
vány — is sújtja az elgyötört lakosságot. A megye közegészségügye rendkívül elmara-
dott. Pl. a 24 ezer lakosú Karcagon a legnagyobb járvány idején is csak három orvos
volt, s a kórházban minden berendezés nélkül sínylődtek a betegek.

Egyik oldalon a sok nélkülözés, gyötrődés, másik oldalon a hatalmas hadi-
vagyonok felhalmozódása tovább élezte a társadalmi ellentéteket.

A súlyos életkörülmények, a kormány és a rendőrség akciói fokozták az elke-
seredést és a háború-ellenes hangulatot. A tömegek kiutat kerestek ebből a helyzetből.

A Szociáldemokrata Párt azonban, amelynek a tömegek érdekeit kellett volna
képviselnie, támogatta az uralkodó osztály háborúját s hazug módon, a „haza védelme"
jelszóval igyekezett leszerelni a háború-ellenes hangokat.

A Bolsevik Párt volt az egyetlen párt, amely helyes kivezető utat mutatott
a proletariátus és a dolgozó tömegek számára. Győzelemre vitte a proletariátus forra-
dalmát és létrehozta a világ első proletár államát.

Az Októberi Szocialista Forradalom óriási lendületet adott a békevágy erő-
södésének.

Randik János, a túrkevei munkáskör elnöke a világbékét élteti. A munkások
„békét, jogot, kenyeret!" — követelnek, írja a Szolnoki Függetlenség.

A néptömegek körében egyre inkább fokozódik a forradalmi mozgalom. 1918.
októberében egész sor község, járási székhely és város kéri a csendőrség létszámának
felemelését (Kunhegyes, Túrkeve, Tiszai közép- és Jászsági alsó járás, stb.)

Az országban egyre válságosabb lesz a helyzet. A válság elmélyülését fokozza
az Osztrák-Magyar Monarchia katonai összeomlása. Nagy mérgtekst öltenek a nemzeti-



ségí mozgalmak. A nemzetiségek létrehozzák saját nemzeti tanácsaikat. 1918. október
25-én megalakul a Magyar Nemzeti Tanács is.

Október 25-én a szociáldemokraták nagy megmozdulást rendeznek Szolnokon.
Ezzel az a céljuk, hogy bár csak ideiglenesen, de némileg levezessék a forradalmi
hangulatot. Nagygyűlést tartanak, melynek előadója Pálfíy János, a Szociáldemokrata
Párt megyei titkára.

A forradalmi hullám azonban egyre magasabbra csap. Október 3'0-án nagy
tüntetések vannak, s október 31-én Budapesten forradalmi események játszódnak le.
A polgári demokratikus forradalom ellenállás nélkül győz. A győztes forradalmat
gzerte a megyében — Szolnokon, Karcagon, Túrkevén, Jászberényben stb. — nagy
népgyűlések köszöntik.

* • •

A Magyar Nemzeti Tanács, amelynek tudta, akarata nélkül, sőt egyenesen
akarata ellenére ment végbe a forrdalom, teljesen tehetetlenül állt az eseményekkel
szemben. Nem tudott és nem is akart a forradalom élére állni. Ellenkezőleg: azon volt,
hogy gátat vessen a forradalom további fejlődésének.

A Nemzeti Tanács helyi bizottságai nem alakultak meg a MNT-vel egyidő-
ben, hanem csak néhány nappal a forradalom után. A szociáldemokraták pedig a
forradalom továbbfejlődésétől való félelmükben még tanácstalanul álltak. A tömegek
viszont az október 30—31-i eseményekkel nem tekintették befejezettnek a forradalmat.
Tovább akartak menni, ,

Szolnok megyében is a forradalom kivívása és a MNT helyi bizottságainak
megalakulása közti rövid idő, nem egészen egy hét alatt erőteljesen folytatódott a tö-
megek balratolódása. Nőtt az elégedetlenség, hiszen hiába győzött a forradalom, a
megyében még minden maradt a régiben.

November 2-án a város dolgozói felvonultak a városháza elé. ahol a városi
képviselőtestület ülésezett, és követelték a polgármester, dr. Harsányi Gyula lemon-
dását. A polgármester, a tömegektől való félelmében megszökött az ülésről. A képvi-
selőtestület tagjai pedig attól félve, hogy a tömeg esetleg fegyvert használ (a tüntetők-
nél nem volt fegyver) egytől-egyig a földön fekve várták a tüntetés végét.

Túrkevén gyűlésen támadják meg és távolítják el dr. Gazdag Lajos rendőr-
kapitányt, aki a munkásmozgalom számos harcosát kínoztatta. „Amikor a rendőrkapi-
tányt eltávolítjuk, teljesen törvényesen járunk el. Azt, aki minden viselkedésével a
régi rendet szolfálji, nem tudjuk a új rendhez alkalmaz'codónak tekinteni, nem
tudjuk, mikor bontja fel a rendet. A munkásság veszi kezébe a rend fenntartását, a
húzás-halogatás ideje lejárt" — mondotta ekkor Madarász István.

Ugyanakkor az alispán is jelenti a belügyminiszternek, hogy a legtöbb vá-
rosban és községben nagy a mozgolódás és fegyveres karhatalmat kér ezek elfojtására,
mert egyébként tehetetlenek.

A MNT helyi bizottságai megyeszerte november első hetében jönnek létre.
így Jászberényben november 2-án, Szolnokon november 3-án, Karcagon november
10-én nagyszabású gyűléseken mondják ki az NT létrejöttét és ismertetik proklamá-
ciójukat, amely alapjában megegyezik a MNT programjával. Mindenütt örömmel
fogadják a NT megalakulását. Ekkor még bíznak benne.

A NT összetétele, osztálytartalma Szolnok megyében is hasonló a MNT össze-
tételéhez. A 48-as, radikális és szociáldemokrata párt képviselői alkotják. Azonban
annak ellenére, hogy a 48-as párt elég erős volt a megyében, a NT-ben inkább a radi-
kális polgárságé, illetve szociáldemokratáké volt a vezető szerep. S azokon a helyeken,
ahol a 48-as párt felbomlott és csak a NT megalakulása után próbálkoztak újjászerve-
zéssel, mint pl. Jászberényben, ott ez a fellépés a szociáldemokraták féltékeny és gúnyos-
dühös támadásával találkozott. Jászberényben ugyanis az SZDP — vezető szerepét
féltve — szemére vetette a 48-asoknak, hogy most próbálnak meg a hatalom közelébe
férkőzni, míg a viharos napokban elbújtak. Tudtukra adták, hogy ők nagy tisztelői
Károlyinak s hajlandók együttműködni velük, de azon a címen, hogy pártjuk vezére
a kormány feje, a városban a vezetést nem hajlandók átadni.

A legjelentősebb funkciók a szociáldemokraták kezében voltak. A NT-k tag-
jai között voltak értelmiségiek, ügyvédek, tanárok, az utóbbiak szép számmal, de
voltak földbirtokosok is. Nagyszámban vettek részt kisiparosok. Munkás és kisparaszt
tagja igen kevés volt.

A Nemzeti Tanácsok létrejöttükkor kimondják, hogy kezükbe vették a helyi
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közigazgatást, és a különféle szervezetek, társadalmi csoportok, rétegek egymásután
csatlakoznak. Jellemző, hogy a régi közigazgatási rendszer tisztviselői és a katonaság
tisztikara nem követte József főherceg példáját, aki az elsők között esküdött fel a
MNT-re, — az utolsók között mondták ki a csatlakozást.

Szolnokon november 6-án összehívják az utolsó megyei közgyűlést, amelyen
rendkívül gyér a tagok megjelenése. Ezen dr. Kuszka főispán lemond. A megye élére
íőispáni hatáskörrel felruházott kormánybiztos, a jobboldali szocialista Darvas Fe-
renc, a NT elnöke kerül. Lényeges változás azonban nem történik a tisztviselői kar-
ban. A megyei apparátus november 7-én mondja ki a NT-hez való csatlakozást.
Ugyanekkor válaszolnak a gróf Batthyány Tivadar, a Károlyi-kormány belügyminisz-
tere által hivatalba lépésekor kiadott körlevélre. A válaszban a megye reakciós, régi,
de helyükön maradt tisztviselői a következőképpen írnak az október 31-i forradalom-
ról: „Mély megilletődéssel, a jövőbe vetett legmesszebbmenő reménnyel, szívünk leg-
teljesebb örömérzetével vettük ezt a teljesen új világot jelentő esemény bekövetkezé-
sét." Elképzelhető a néptől idegen, a forradalomtól reszkető tisztviselői kar „legtelje-
sebb örömérzete"!

Az azonban tény, hogy a Károlyi-kormányban széles tömegek bíztak. A fel-
sőbb- és középrétegek azért, mert vagyoni helyzetük, biztonságuk megvédését, régi
pozíciójuk megőrzését várták tőle, a forradalmat spontán kirobbantó tömegek pedig
azért, mert határozottan sokat igérő programjával sikerült maga mellé állítania őket.
Azonban egyre inkább meg kellett győzödniök arról, hogy a NT-ok nem képesek és
nem is akarják problémájukat megoldani. A dolgozók azonban reménykedtek abban,
hogy az államforma megváltozása alapvető változásokat hoz a lakosság gazdasági
helyzetében s ezért követelték — egyre erőteljesebben — a köztársaság kikiáltását,
amely november 16-án meg is történt.

Az új államformának a kikiáltása már korábban is felvetődött, azonban
Károlyi ígéretet tett arra a királynak, hogy ezt elodázzák. Ebben támogatták a szociál-
demokraták is. A tömegek azonban követelik a köztársaság kikiáltását. A megyében
pl. Jászkiséren november 14-én állást foglaltak a köztársasági államforma mellett, s
üzt táviratban közölték a MNT-vel.

A köztársaság kikiáltása szinte örömünnepet jelentett a megye népe számára.
Mindenfelé népgyúlést tartottak, s az itt elhangzott beszédek kifejezésre juttatták:
bíznak abban, hogy ez fordulatot fog hozni. A túrkevei gyűlésen azt hangoztatták,
hogy „új világ kezdődik".

A köztársaság kikiáltása azonban nem hozta meg a várt hangulatot.
A megye közellátási helyzete súlyosbodik. A háború eleje óta fennálló élel-

mezési problémák tovább nőnek. Nem tudnak sem kenyeret adni, sem más elemi
élelmicikket biztosítani a lakosságnak. Folytatódik a feketézés. lánckereskedelem. A
NT-ok ahelyett, hogy határozott intézkedést hoznának, nagyhangú felszólításokat ad-
nak ki.

Felszólítják a gazdákat gabonafeleslegük azonnali, legalább is 48 órán belüli
beadására. De mit ér a legszigorúbb felszólítás, ha a kisparasztoknak. akiknek utol-
sóját is elrekvirálták, vagy felélte a családja, nincs már gabonája, vagy csak annyi
van, amennyi éppen fedezi a család szükségletét, viszont a megye birtokosságának
jelentős része kulák, elrejtette a gabonát és nagy részük üzérkedett vele. Ahhoz vi-
szont nem volt mersze a burzsoá kormánynak és közigazgatási szerveinek, hogy a
falusi burzsoázia tulajdonához nyúljon ő, aki a tulajdon védelmezője. így aztán hiába-
való erőlködés volt, hogy bírják rá a kupeckedő, üzérkedő kulákokat, gabonakeres-
kedőket, bérlőket, földbirtokosokat, hogy jószántukból mondjanak le a gabonaűzér-
kedéssel járó busás haszonról.

Országszerte Szolnok megyében is fokozódtak, főként falun a papokat, jegy-
zőket, földesurakat elkergető mozgalmak. A jászsági felső járás a kormánybiztoshoz
küldött jelentésében közli, hogy Jászjákóhalmán a parasztok kifosztották a gőzmalom-
tulajdonos és főjegyző házát, összetörték az esperes lakását és beverték a középületek
ablakait.

Nagy volt az izgatottság Jászfényszarun is, ahol hasonló események játszódtak
le és a boltokat is kifosztották.

A burzsoá kormány pedig a magántulajdon és vagyonbiztonság védelmének
jelszavával a legszemérmetlenebb, legerőszakosabb eszközökhöz folyamadik e mozgal-
mak leverésére. A NT-ok híven teljesítik a burzsoá kormány útmutatásait: fegyveres
osztagokat, vagy fegyveres nemzetőrséget küldenek ki e mozgalmak leszerelésére.
Ezek sokszor vad terrorral járnak el, de előfordulnak sorozatosan olyan esetek is, hogy
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a NT áltaí szervezett nemzetőrség megszünteti ugyan a fosztogatást, de csak azérf,
hogy mint pl. Jászjákóh almán is történt a már korábban is említett esetnél, hogy
maguk folytassák azt. Itt ugyanis azt, amit a tömeg otthagyott, a nemzetőrség „őrzés"
ürügyével megsemmisítette. Másutt pedig, pl. Jászfényszarun, a katonákból álló nem-
zetőrség maga járt élen a fosztogatásban. S mint a jelentésből kitűnik, a NT és elöl-
járóság a katonák terrorja miatt teljesen tehetetlen. Kunmadaras NT-a pedig egyene-
sen a belügyminiszterhez fordul azzal, hogy a szolnoki NT kiküldöttei veszélyeztetik
a község rendjét és kéri azok visszahívását. A belügyminiszter kénytelen utasítani
a kormánybiztost a „küldöttek" haladéktalan visszahívására.

Az elöljáróságok egymásután küldik a jelentéseket arról, hogy a nemzetőrség
^megbízhatatlan és kérik ezen intézmény teljes megszüntetését, sőt egyes helyeken,
így Jászfényszarun is, a nemzetőrség vezetőjének felelősségrevonását, esetleg letartóz-
tatását.

Jóllehel a tömegek éppen ezekben az esetekben nem a legalkalmasabb eszkö-
zökkel és módon, de mégis forradalmi felháborodásuknak, elkeseredésüknek és gyűlö-
letüknek adtak kifejezést, — s a magát a „nép kormányának" nevező Károlyi-kor-
mánynak a kiéhezett, elgyötört tömegek elleni terrorisztikus fellépése nem hogy nem
indokolt, hanem egyenesen leleplezi saját népellenes mivoltát.

Károlyiék és a szociáldemokraták a későbbiek során a kommunistákat vádol-
lak a fosztogatások miatt azzal, hogy a proletárdiktatúra = általános fosztogatás.
A Vörös Űjság ezt a támadást visszaverve így válaszol: A fosztogatások valóban na-
gyon gyakoriak voltak. Ezek azonban minden forradalom elkerülhetetlen kísérő je-
lenségei. A tömegeknek a magántulajdon elleni támadásai. „Annak a szervezetlen
tömegnek a forradalmi mozgolódása a fosztogatás, amely a mindenkori forradalmi
osztállyal csak lazán függ össze, ezért a magántulajdon ellen nem egyetemlegesen,
társadalmilag, hanem egyénileg küzd." (Vörös Űjság, 1919. január 8.)

A helyükön maradt szolgabírók, jegyzők a csendőrőrsök visszaállítását kérik,
mégpedig felemelt létszámmal. A belügyminiszter pedig már november 3-án körle-
velet ad ki, amelyben kifejti, hogy „a haza boldogulásának ügyét szolgálja a csend-
őrség is, amelynek értékes szolgálatai iránt az ország és hatósága megértő elismerés-
sel viseltetnek." S felhív a csendőrség munkájának támogatására.

Gyűlölt ellenségüket, kínzóikat állítja újra a parasztokkal szembe az a kor-
mány, melyet a dolgozók harca juttatott hatalomra, s melytől problémáinak megol-
dását várta a nép.

Kemény Csabáné Kalocsai Róza


