
A CIBAKHÁZI AGRÁRSZOCIALISTA MOZGALOM KEZDETEI

A történetírás nem derítette még fel teljesen a 19. század utolsó évtizedében a
Tisza és Maros szögéből kiinduló földmunkás és szegényparaszt mozgalmat, amely
néhány év alatt az egész Alföldön elterjedt. A köztudat a 90-es éveik megmozdulásai
közül csak a Hódmezővásárhelyen, Orosházán és még néhány alföldi mezővárosban
lezajlott mozgalomra gondol. Ez bizonyos mértékig érthető, mivel az e városokban
többezres tömegekben élő földmunkások és szegényparasztok mozgalmát éppen szám-
aránya tette átütöbto erejűvé, s emelte nagyobb hírűvé már lezajlásuk idején is. A
későbbiek során pedig egyenesen elmosódott az előbbiekkel szemben az olyan kisebb
lélekszámú községek, mint pl. a századforduló idején még négy és félezer lakost sem
számláló Cibakháza földmunkásainak •szervezkedése és megmozdulása. Szolnok me-
gyében is már csak falujában emlékeznek a cibakházi földmunkások első szervezőjé-
nek és hősi "halottjának, Hegyas Gábornak nevére.

' A Szolnok megyében meginduló mozgalom okai is — hasonlóan az Alföld
vagy az ország többi részeinek szervezkedéseihez és megmozdulásaihoz — a nagy-
birtok uralmából fakadó viszonyokban gyökereztek. Az 1848̂ as magyar polgári for-
radalom — bár a kapitalista fejlődés útjából elsöpörte a legfontosabb feudális aka-
dályokat — a feudalizmusban kialakult nagybirtokrendszert, számos feudális ma-
radványával teljesen érintetlenül hagyta. Az 1867-es kiegyezés után pedig a politikai
é'.ctcen vezetőszerephez jutott magyar nagytoirtokoiso'k mindent elkövettek, hogy el-
fojtsák a parasztságnak azt a harcát, melyet a 48-as forradalom vívmányainak to-

* vábbfejlesztéséért, a földért és a szabadságért folytatott. Ennek következtében a
mezőgazdaság kapitalista fejlődése a ,,porosz úton" történt, azaz a polgári fejlődés
élén a földesúri nagygazdaságok álltak, melyek mindinkább kapitalista gazdaságokká
változtak át, és a feudális kizsákmányolási módszereket fokozatosan polgári mód-
szerekkel helyettesítették. Ezzel a lassú átalakulással a parasztságot a legkínosabb
kisajátítások és uzsora-rabszolgaság évtizedeire kánhoztatták.[l.]

A magyarországi porosz-utas agrárfejlődésre jellemző ibirtckmegoszlást az
1895-ben készített mezőgazdasági üzemstatisztika tünteti fel, mely szerint a 101
hóidig terjedő parasztgazdaságok — az ország összes mezőgaídasági üzemeinek 99

százaléka — a termőterület 52.3 százalékával rendelkeztek. Ezzel szemben a 100 hol-
don felüli gazdaságok — az összes mezőgazdasági üzemek 1 százaléka — a termő-
terület 47.7 százalékát tartották kezükben. Ezekhez az adatokhoz még hozzá kell
tennünk, hogy a korlátolt forgalmú birtokok (hitbizományok, egyházi, kincstári
birtokok, stfo.) területe — mely a birtokforgalomból és a polgári fejlődésből úgy-
szólván teljesen ki volt zárva — ebben az időben a 17 millió kat. holdat is meg-
haladta. Sőt, csupán a hitbizományi birtokok területe, új hibbizamányek alapításá-
val, 1870-től 1900-ig 1,900.000 holddal növekedett. E röviden vázolt országos képnél
semmivel sem voltak kedvezőbbek a Szolnok megyei birtokviszonyok sem, Ennek
részletes képét az alábbi kimutatás tárja elénk:
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A Szolnok megyei gazdaságok szám és terület szerinti megoszlása
az 1895-ös mezőgazdasági üzemstatisztika alapján
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(Megjegyzés: a táblázat birtokkategóriáinak összeállításánál követni kellett az egykorú statisztika beosztását.)

A fenti táblázatiból azt látjuk, hogy a száz holdon felüli 771 gazdaság (az ösz-
szes gazdaságok 1.82 százaléka) 389.274 kat. hold területet (a megye összes területé-
nek 49.42 százaléka) tartott a kezében. Az 5 kat. holdig terjedő földterülettel ren-
delkező 22.961 szegényparaszti gazdaság számához — amelyek tulajdonosaiknak
általában megélhetést tudtak biztosítani — még hozzá kell vennünk a földnélküli
agrárproletár családok tízezreit, amelyeknek számáról a mezőgazdasági üzemstatisz-
tika már nem beszél.

A hatvanas-hetvenes években az Alföld nagy parasztvárosaiban és falvaiban
jelentkező nagyarányú munkaerőfelesleget a nagy vasút- és útépítési, valamint
folyószabályozási munkálatok nagyjából még felszívták. Az agrárproletárok és sze-
gényparasztok százezrei vagy a munkálatoknál, vagy a mezőgazdaságban csak talál-
tak munkalehetőséget. A nyolcvanas évek második felében azonban a nagy vasút-
építési és folyamszabályozási munkák csaknem teljesen befejeződtek. A még folyó
építkezések vállalkozói a munkásfelesleg miatt harmadára és negyedére szorították
le a munkabéreket. A kubikmunka már nem biztosította a megélhetést, és az év
nagy részében a kubikosok is mezőgazdasági munkára voltak utalva.

Ezzel egyidejűleg, azaz az 1880-as évek elején a magyar mezőgazdaság fejlő-
dése is súlyos válságba jutott, s ez aztán egészen az első világháború kitöréséig
elhúzódott. A mezőgazdaság válságát az európai piacokra beözönlő olcsó amerikai
búza versenye okozta, mellyel szemben a magyar mezőgazdaság versenyképtelennek
bizonyult. A földbirtokosok az agrárválság okozta terheket a munkabérek leszorí-
tásával a mezőgazdasági munkásságra hárították át. Ennek végrehajtására az előbbi
építkezések befejeződése által támadt nagyarányú munkaerőfelesleg nyújtott ked-
vező lehetőségeket. Ugyanakkor a nagybirtokosok — a versenyképesség fokozására

a mezőgazdaság egyes munkafolyamatait, elsősorban a hónapokat igénybevevő
cséplést gépesítették, hogy terményeiket minél előbb dobhassák piacra. A tőkeerős
nagybirtokon megindult az egyéb munkafolyamatok, az aratás, kaszálás és kapálás
gépesítése is. A magyar mezőgazdaságban így kialakult nagyfokú munkanélkülisé-
get a magyar ipar elmaradottsága és lassú fejlődése nem tudta megszüntetni.
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Ezek a körülmények elősegítették a mezőgazdasági munkások munkaviszo-
nyaiban meglévő feudális maradványok továbbélését, sőt, főként a tőkehiánnyal
küzdő középbirtokokon!, — Szolnok megyében pedig az országos átlagnál jóval
nagyobb területek voltak a középbirtokosok kezén — a megerősödését. E feudális
maradványok egyik formájának kell tekintenünk a részes művelést, mely Szolnok
megyében is általános volt..

A Szolnok megyei mezőgazdasági munkabérekről készített egykorú hivatalos
kimutatás szépített adatai szerint a kapásnövények művelése 1896-ban általában
harmadáért, kukoricánál pedig, gyengébb földek esetén, felesben történt. A harma-
dos tengerinél a földbirtokos szántotta meg és vetette be a földet, a vállalkozó pe-
dig kétszer megkapálta, feltisztította, a kórót kivágta és összerakta. A lehántolt
tiszta kukoricát részelték meg, amit a földbirtokos vitetett haza. de a részesnek
kellett felraknia a góréba. A felesművelés esetén a vállalkozónak magának kellett
szántania és magot adnia. A tengerdkóró a gazdáé maradt; 1897. óta azonban, amikor
a munkavállalási feltételek megváltoztak, ezt is részelték. Ugyancsak 1897. előtt
a harmados művelésnél legtöbb helyen néhány napi napszámot — vagy ahogy a
földmunkások helyesen nevezték, robotot — is kellett teljesíteni a földbirtokosok-
nak.

Egy kat. hold tengeri megkapálásáért a tiszai alsó járásban 4 forintot, feltöl-
tögetésért pedig 5 forintot fizettek. A takarmányrépa szedéséért kat. holdanként
10—15 forintot, a cukorrépa kiszedéséért és megtisztításáért pedig 16—20 forintot
kaptak a napszámosok..

Az aratás 1896-ban általában részért történt a megye területén. Ellátás vagy
konvenció nélkül a 10—11. keresztért, élelmezés vagy konvenció mellett pedig 16—
12. kereszt fejében, átlagban ősziből a 14., tavasziból pedig a 13. keresztet kapták
az aratók. Ezért a részért azonban mindkét esetben nemcsak a behordásban kellett
•résztvenmiök, hanem legtöbb helyen még fejenként 4—8 napi különmunkát vagy
robotot is kellett a földesúrnak! teljesíteniük.

Hogy az élelmezés vagy konvenció miből állt, arra vonatkozóan ismét a hiva-
talos jelentések mondják el, hogy pl. a tiszai alsó járásban az aratóknak páronkint
egy hétre 30 liter búzát, 1 és fél kg. szalonnát, 2 liter kását és fél kg. sót adtak a
földbirtokosok.

Semmivel sem voltak kedvezőbb viszonyok a napszámbérek területén. A me-
zőgazdasági napszámibérekről kiadott egykorú kimutatás szerint a férfi, női és gyer-
meknapszámbérek a következőkép alakultak Szolnok megyében:

1895.

1896.

ellátással

ellátás nélkül

ellátással

ellátás nélkül

F é r f i

tavaszi nyíri őszi leli

N ő i

tavaszi nyári Őszi téli

Gyermek

tavaszi nyári QSZl téli

k r a j c á r o k b a n

39

53

49

63

88

110

90

113

50

67

57

71

29

44

33

45

28

38

30

45

62*

70

55

76

37

46

37

49

23

32

23

34

20

29

17

37

40

53

36

48

25

34

19

32

14

25

12

22

— 9



E táblázatból az átlagos kicsi napszámbéreken túl rendkívül 'szembeszökően
tűnik ki a női- és gyermek-munkabérek igen alacsony volia. A hivatalos kimutatás
azonban egyáltalán nem beszél arról, hogy milyenek voltak a munkalehetőségek.
Pedig ez különösen fontos a mezőgazdasági munkások helyzetének megítélésénél,
hiszen téli .tavaszi és őszi hónapokban csak igen kevés napra találtak munkalehető-
séget.

A mezőgazdasági munkások, cselédek, szegényparasztok helyzetét az alacsony
munkabérek és a munkalehetőségek hiánya mellett még súlyosbította az a körül-
mény, hogy a polgári demokratikus jogok gyakorlásából úgyszólván teljesen kizár-
ták őket. Nemcsak hogy választójoguk nem volt a parasztság ezen rétegeinek, ha-
nem még saját falujuk ügyeinek intézésébe sem szólhattak bele.

A haladásért vívott küzdelem főkérdése tehát a polgári demokratikus átala-
kulás következetes végrehajtása, az 1848-as forradalom félmegoldásainak befejezése
volt Magyarországon. A polgári demokratikus átalakulásnak pedig legfontosabb
feladatát az agrárkérdés megoldása, a feudális nagytbirtokiríendszer felszámolása
jelentette. Hogy a parasztság előbb említett rétegei ebben a harcban milyen forra-
dalmi erőt képviseltek, azt mindenki előtt világosan megmutatták az 1890—91-fben
először fellángoló viharsarki földmunkás és szegényparaszt megmozdulások, melyek
a forradalom ,,rémét" idézték a magyar uralkodóosztályok elé.

A magyar munkásosztály pártjára, az 1890-ben megalakult Magyarországi
Szociáldemokrata Pártra várt volna az a feladat, hogy a paraszti tömegek harcát
megszervezze és a polgári demokratikus átalakulás .agrárprogramját kidolgozza. A
megalakuló párt az első időszakban végzett is szervező és agitációs munkát az al-
földi földmunkások körében, és ennek jelentős szerepe volt az 1891-ben Orosházán,
Békéscsabán, Battonyán s másutt lezajlott megmozdulásokban. A párt megalku/ó
. vezetősége azonban megijedt a széles méretekben kibontakozó forradalmi meg-
mozdulások esetleges következményeitől, és 1894-ben már olyan határozatot hozott,
melyben nemcsak hogy lemondott a parasztság harcának szervezéséről, hanem még
gátolni is igyekezett ennek kibontakozását.

A Szociáldemokrata Párt vezetőségének elutasító magatartása a parasztság
szervezésével szemben 1896. végén szakadást idézett elő a párton belül, és e politika
helytelenítői Várkonyi István vezetésével létrehozták a Független Szociáldemokrata
Pártot. Még 1896. augusztus végén ,,Földmívelő" címmel lapot indítottak, mely ha-
tározottan hangot adott a földmunkások és szegényparasztok követeléseinek. Vár-
konyi arra törekedett, hogy a földmunkásmozgalmat országos méretűvé és általá-
nos paraszti harccá fejlessze. Ez a célkitűzés reális volt az akkori viszonyok
között, mivel a dolgozó paraszttömegek helyzetének rohamos rosszabbodása meg-
érlelte a nagybirtokrendszer elleni általános paraszti harc előfeltételeit. A nép
Várkonyit ,,földosztó''-nak nevezete, de a parasztmozgalom, melynek Várkonyi az
élére állt, nem szocialista, hanem demokratikus forradalmi paraszti mozgalom volt.

A ,,Földmívelő'' c. lap hatására a földműves szegénység mozgalma szinte
hihetetlen gyorsasággal lendült fel. Ekkorról van az első.hiteles adatunk a cibak-
házi földmunkások szervezkedésének megindulásáról. 1897. február 14-én ült össze
a Várkonyi István által vezetett „független szociáldemokraták" „földműveskongresz-
szusa" Cegléden. A tárgyaláson 53 község 105 küldötte vett részt, köztük a cibakházi
szegénység képviselői is. A kongresszuson több felszólaló követelte, hogy osszák fel
a nagybirtokokat a nép között, és hozzák be a progresszív adót.

A Ceglédről szétoszló küldöttek még nagyobb lelkesedéssel láttak a szervez-
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kedéshez. Az alakuló földmunkásegyletek elé azt a feladatot tűzték, hogy mindenütt
követeljék a robot eltörlését, és az addigi aratási szerződéseket ne tartsák be. Ci-
bakházán, Tiszasason, Tiszakürtön, Tiszaföldvárott, Csépán, Kunszentimárton-
ban, Vezsenyben, Nagyréven, és Rákóczifalván folyt a legerősebb szervezkedés.

Az 1897-es mozgalomról a hivatalos rendőri jelentés így számolt be: „az egy-
letek alakítása a pártlap mellett fő erősségük. Onnan indul ki minden mozgalom
és, az éj leple alatt látogatásokat tevén a ,,felvilágosulf elvtársak, tanítani mennek

. azokat, akik még nem tartoznak az ő táborukba. Nappal csak vasárnap dolgoznak
az elv mellett, de minden éjjelt fáradhatatlanul felhasználnak az elv terjesztésére.
Titkos gyűléseiket éjjel tartják valamelyik meghitt emberük lakásán, lehetőleg
félreeső helyen, és ezeken határoznak a bizalmi emberek a teendők felett... azok-
kal szemben, kik nem hozzájuk tartoznak, a lehető legnagyobb mértékben bizal-
matlanok és egyáltalában nem közlékenyek.''[4]

Nincs okunk arra, hogy kételkedjünk a rendőri jelentésben, mert a ,,Föld-
mívelő" c. lap is azt tanácsolja, hogyha az egyletek működését nem hagyják jóvá.
akkor házaknál kell összegyűlni.

A tiszaföldvári főszolgabíró 1899. február 28-án szintén arról tett jelentést
a szolnoki alispánnak, hogy gyűléseiket titkon tartják és addig még csak Tisza-
földvárott, Tiszasason és Rákóczifalván sikerült egy-egy gyűlést szétoszlatni; a
többiekről mindig csak utólag szerzett tudomást. A ceglédi kongresszuson pedig
az egyik küldött — beszámolva szervezkedésükről — elmondotta, hogy a hatóságo-
kat úgy játszották ki, hogy este imakönyvet vettek a Kezükbe, s egy-egy munka-
társuk házában összegyűlve, éjjelenként beszélték meg a teendőket.

így indult meg 1897-ben Cibakházán is a szervezkedés Hegyes Gábor veze-
tésével, akit a hivatalos jelentések mindig a szociáldemokraták főemberének, vagy
föizgatónak neveztek. Hamarosan itt működött a járás egyik degharcosabb föld-
munkásegylete.

A hatóság tehetetlennek bizonyult a futótűzként terjedő mozgalommal
szemben. A földmunkások a gyors, szervezett fellépéssel a járásban mindenütt
némi sikereket értek el. Munkásesoportok keresték fel a földbirtokosokat, —jelenti
utólag a tisaafö'ldvári főszolgabíró — hogy engedjék el az un. angoriát, vagyis
a hányados- kukoricafpldek után való különféle szolgáltatást. Hiába buzdította a
főszolgabíró a birtokosokat, hogy ne teljesítsék a munkások követeléseit, legtöbb
birtokos mégis eleget tett kívánságuknak, mert amelyik nem engedte el az angoriát,
annak a felvállalt hányados kukoricaföldjét nem munkálták meg.[5.1

A földbirtokosok és földmunkások 'harca Cibakházán volt a legerősebb. Mivel
a földmunkások a sárszögi pusztán nem voltak hajlandók munkába állni a munka-
adó által megszabott bérekért, a földbirtokos gyorsan Heves megyéből hozatott
munkásokat. Amikor a kocsik a hevesi sztrájktörőket Cibakházán keresztül a sár-
szögi pusztára vitték, mintegy 200 főből álló cibakházi munkás megtámadta őket.
Erre a tiszaföldvári főszolgabíró két cibakházi munkást, Gecse Mihályt és Juhász
Jánost magánosok elleni erőszak címén másnap, június 15-én letartóztatott és
csendőrökkel Tiszaföldvárra kisérrtetett.

Amikor a cibakházi munkások társaik elfogatásáról értesültek. Hegyes
Gábor vezetésével nyolcvanan Tiszaföldvárra mentek, és behatolva a csendőrlak-
tanya udvarára, követelték két társuk szabadonbocsátását. Miután a csendőrőrs-
parancsnok hiába szólította fel őket a távozásra, a főszolgabíró elrendelte a 80
főből álló csoport letartóztatását.[6,] A főszolgabíró azonban bizonytalannak találta
a helyzetet, és még aznap — június 15-én — délben távirati úton egy század kato-
naság kiküldését kérte a szolnoki alispántól, hogy a váriható ;,lázadást" időben
•elfojthassák.
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A lassúságáról híres megyei közigazgatás mcst a leggyorsabban működésbe
lépett. Délután fél hat órakor a szolnoki alispán már táviratban értesítette a tisza-
földvári főszolgabírót, hogy este különvonattal egy század katonaság indul Szolnok-
ról Tiszaföldvárra. Egyúttal utasította is, hogy a katonaság elhelyezéséről gon-
doskodjék.

Másnap a katonaság védelme alatt a tiszaföldvári főszolgabíró megkezdte a
letartóztatott 80 cibakházi munkás kihallgatását, és közülük 11-et a szolnoki
ügyészségre kísértetett[7]. A vád alá helyezett 11 munkás között elsőként sze-
repelt Hegyes Gáfocr, imint íőeiriber, alkit már néhány nappal előbb a főszolgabíró
150 forint pénzbüntetésre ítélt az 1876. XIII. te. 110. §-ába ütköző kihágás címén.r8.1

A törvény értelmében azonban a társait munkamegtagadásra huzdító mező-
gazdasági cselédet vagy munkást csak 50 forintig terjedő pénzbüntetéssel lehetett
sújtani. Ügy látszik tehát a főszolgabíróknak egyáltalán nem kellett betartaniok
a törvényeket, ha a mezőgazdasági munkások mozgalmának elfojtásáról volt szó.

Az ügyészség azonban nemsokára szabadon bocsátotta letartóztatott 11 mun-
kást, és a szervezkedés tovább folyt mind Cibakházán, mind a járás többi közsé-
gében. Most a kedvezőbb aratási feltételek kiharcolását tűzték ki célul. Erről a
földbirtokosok is hamarosan értesültek, és gyorsan értekezletet tartottak, melyen
elhatározták, hogy nem teljesítik a munkások feltételeit. Az aratási idő azonban
hamarosan elérkezett, és a munkások az egész járás területén megtagadták az
aratási és cséplési szerződések betartását. A földbirtokosok így, egy-kettő kivéte-
lével, a munkások követeléseinek teljesítésére kényszerültek.r9.1

Az eredmény az lett, hogy 1897-ben már nagyrészt nem részért arattak,
hanem előre kikötött mennyiségű gabonáért. De nagyobb lett az aratórész is. Kon-
venció nélkül átlagban a 9. keresztet (szemben az elmúlt évi - 11—10'. kereszttel),
élelmezés vagy konvenció esetén^ pedig a 12. keresztet (az elmúlt évben a 14—13.
kereszt volt az átlag) kapták a részesaratók. Ezenkívül a hordásért külön lizetés
járt, és az aratáshoz kötött fejenkénti 4—8 napi különmunkát vagy robotot is elen-
gedték, illetőleg megfizették. A gabonáért aratók átlagban 6 q búzát és 1 q árpát
kaptak kilenc kat. hold learatásáért.[10.]

A harc oly éles volt, hogy a főszolgabíró Cibakházára és Tiszaföldvárra ara-
tás idejére egy-egy század katonaság kihelyezését kérte, amit teljesítettek is. Ezen-
kívül Cibakházára csendőrkülönítményt rendeltek.

A tiszaföldvári főszolgabíró úgy látta, hogy a mozgalom egyik fő fészkében.
Cibakházán elejét lehet venni a további szervezkedésnek, ha Hegyes Gábor főszer-
vező elszántságát megtöri. Ezért még júliusban elrendelte a június 10-i, 150 forint
pénzbüntetésről szóló határozatának végrehajtását. Mivel Hegyes Gábor ekkora
összeget lefizetni nem tudott, 25 napra lezáratta.

Ezzel azonban nem fejeződött be a Hegyes Gábor üldözése. Alig töltötte le a
büntetést, a tiszaföldvári főszolgabíró szigorú rendelete következtében augusztus
29-én már megjelentek a község elöljárói, hogy 5 forint 20 krajcár rabtartási költ-
séget behajtsanak rajta. Az elöljárók azonban Hegyes Gábor ellenállása miatt nem
tudták az összeget behajtani. Most a főszolgabíró két csendőr kíséretében végre-
hajtót küldött a cibakházi munkások vezetőjéhez, és azok a zálogosítást fogana-
tosították is. Ez azonban még nem volt elég a főszolgabírónak: a végrehajtó sérte-
getése címén újabb eljárást indíttatott Hegyes Gábor ellen. /

November 7-re tűzték ki a lefoglalt tárgyak árverését, de sikertelenül, mert
azokat az elöljáróság nem találta Hegyes Gábor lakásán. A főszolgabíró értesülve
az esetről, azt azonnal tudatta a szolnoki királyi ügyészséggel, s kérte, hogy míg
egy eljárást indítsanak a vakmerő földmunkásvezér ellen. Ugyanakkor utasította
a cibakházi elöljáróságot, hogy újabb zálogolást tartsanak, és hogy a lefoglalt
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zálogtárgyakat most már azonnal szállítsák is be a községházára, hogy azokat
Hegyes Gábor el ne sikkaszthassa.

November 21-én azonban a főszolgabíró ismét arról értesült, hogy a kar-
hatalom nélkül megjelent végrehajtó a parancsot nem tudta teljesíteni. A főszolga-
bíró újabb rendeletére november 25-én két csendőr, egy községi tanácsos és községi
rendőr kíséretében jelent meg a végrehajtó Hegyes Gábor házánál zálogolás és a
lefoglalt tárgyak elvitele céljából.

A hivatalos jelentés szerint ekkor Hegyes Gábor nejével együtt szitkozódva
fogadta őket, és rátámadt az egyik csendőrre, megragadva szuronyát. Felesége, a
jelentés szerint, késsel a másik csendőrt támadta meg. Az előbbi csendőr „hiába
igyekezett szuronyát kiszabadítani, ez nem sikerült, mire a másik csendőr társa
veszedelmét látva lőfegyverét használta Heg3res Gábor ellen, s a has tájékán meg-
lőtte."

Ilyen fogalmazással tisztázta a főszolgabíró jelentésében a parancsára végre-
hajtott gyilkosságot. Hegyes Gábor még aznap éjjel belehalt a haslövésbe.

November 27-én temették a cibakházi földmunkás-mozgalom hősi halottját.
A helybeli lelkész nemcsak a temetésén való részvételt, hanem még a harangozást
is megtagadta. Mintegy 200 munkástársa kísérte koporsóját — nyolc csendőr fel-
ügyelete alatt. Holtteste felett Kürti János cibakházi és egy tiszanagyrévi földmun-
'líás — akinek nevét a hatóságok nem tudták kinyomozni — tartott a halotthoz
méltó hangú beszédet.

.Másnap a főszolgajbíró már táviratban utasította a cíbakházi elöljáróságot:
azonnal tegyen jelentést arról, hogy a temetésen elhangzott izgató beszédekben
voltak-e olyan kitételek, amelyek alapján a szónokok ellen eljárást lehetne indí-
tani. A földmunkások összetartása következtében azonban az elöljáróság még az
egyik szónok nevét sem tudta megállapítani, a beszédek tartalmáról pedig semmi
pontosabb értesülést sem szerezhetett.[12.] .

A cibakházi földmunkások harcát Hegyes Gábor megöletésével nem lehetett
megtörni: Cibakházán a Szolnok megyei földmunkások és szegényparasztok moz-
galmának a későbbi években' is mindig bátor és harcos szervezete működött.A harc
a bufcás ellenére sem volt hiábavaló. Szerves láncszemét képezte azoknak a küz-
delmeknek, melyeket a magyar parasztság Dózsa Györgytől kezdve a mezőtúri
Bujdosó Györgyön s Törő Pálon és a névtelenül elesett vagy kivégzett' parasztokon
át az évszázadok folyamán a földért és a szabadságért vívott.
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