
Békemozgalom a Jászkunságon ötven évvel ezelőtt

1912 októberében kezdetét vette az első világháború előtti nemzetközi poli-
tika egyik legfontosabb eseménye: az első balkáni háború. Szerbek,

török szultánság ellen. Ez a háború azonban nem csupán a harcoló felek ügye volt;
bolgárok és más kis nemzetek igazságos, felszabadító harcot folytattak a feudális
Európa imperialista nagyhatalmai is érdekeltek voltak i\ Balkán-félszigeten, s a közöt-
tük fennálló ellentétek gyakran fenyegették azzal, hogy a balkáni konfliktus világ-
égéssé alakul át. Ebben az 1912 októberétől 191̂  májusáig tartó időszakban külö-
nösen az Osztrák-Magyar Monarchia magatartása keltett jogos aggodalmakat. Bécs
finánctőkés-nagybirtokos körei az első balkáni háború folyamán többször tettek elő-
készületeket a hősiesen küzdő balkáni kis országok hátbatámadására.

„Háború vagy béke?" - ez volt a magyar politikai élet központi kérdése az
1912/13. évi első balkáni háború idején. A háborús veszélynek természetesen ki kellett
váltania a magyar lakosság tiltakozó mozgalmát.]i9i2 október és 1913 május között
- kisebb-nagyobb megszakításokkal - széleskörű háború-ellenes mozgalom volt ha-
zánkban, melyben részt vettek a munkásosztály mellett más társadalmi rétegek:
paraszti, értelmiségi, kispolgári, sőt egyes nagybirtokos csoportok is. Ez természete-
sen egybefonódott a magyar belpolitika átalakításáért, a demokratikus feladatok meg-
oldásáért vívott küzdelemmel.1 Ebben a háború ellen és a szabadságjogokért vívo't
harcból az akkori ] ász-N agy kun-Szolnok megye lakossága is kivette részét.

Az első világháború előtti időszakban a megye gazdasági életét a mezőgazdaság
erős túlsúlya jellemezte; a megye ipara eléggé fejletlen volt.2 Míg az itteni nagy-
birtokosság a reakciós kormányzat támasza volt, élén Horthy főispánnal3 - a kis-
birtokos parasztság már hosszú ideje ellenzéki beállítottságú volt. Az első világ-
.háború előtti években jelentős tömegbefolyással rendelkezett ezen a vidéken a Justh-
Károlyi-féle függetlenségi párt.4 A munkapárti kormányzat nem nézett jó szemmé!
erre a megyére, mert uralma a Jászkunságon is népszerűtlen volt.

A munkásmozgalom Jász-Nagykun-Szolnok megyében már több évtizedes múlt-
tal rendelkezett ekkor. A szociáldemokrácia itteni terjedését azonban jelentős

mértékben gátolta az ipar elmaradottsága. Jelentősebb üzemek csak Szolnokon és Jász-
berényben voltak. Bármilyen csekély létszámú is volt a munkásság a Jászkunságon,
mozgalma az 1910-es évek elején már jelentős eredményeket mutathatott fel; „számos
szakszervezet és munkáskor működött, ahol rendszeresen tartottak előadásokat".5

A földmunkások körében is élénk mozgalmak voltak már a XIX. század vége óta
a földesurak ellen. Tevékenységükre azonban károsan hatott az erők megoszlása, mivel
a Mezőfi-, Csizmadia- és Achim-féle irányzatoknak egyaránt voltak hívei ezen a
vidéken.1'

Amikor 1912 október elején az első hírek a balkáni háborús zavarokról megérkez-
tek, a megye közvéleménye számára is egy csapásra ez vált a legfontosabb kérdéssé.
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A függetlenségi ellenzék kezdettől fogva a béke ügye mellé állt, és sajtója is ezt
az álláspontot képviselte.) „Miért kellene nekünk háború?"7 „Az ország népének jogra,
szabadságra, nem pedig balkáni hódításra van szüksége"8 - ilyen és ehhez hasonló
kommentárai jól fejezték ki a megye lakosságának hangulatát. A szociáldemokraták
pedig ezen továbbmenve a cselekvés útjára léptek. Október 6-án - mikor ország-
szerte munkásmegmcrdulások voltak a háború ellen - Szolnok szocialistái is akcióba
léptek. Ezen a napon a városban párszáz munkás résztvételével népgyűlést tartottak,
melyen az egész néo érdekében követelték a béke fenntartását.9 Október 15-án pedig
a jászberényi szociáldemokraták kívántak hasonló jellegű összejövetelt rendezni.
Erre nagy előkészületek is történtek; Kunfi Zsigmond jött volna le Pestről előadó-
nak.10 A gyűlésre azonban - a hatóság nyomása miatt - nem került sor.

Október végétől kezdve a jás'kunsági függetlenségiek aktivitása is növekedett.
A párt megyei szervezetei két országos jellegű megmozduláson is képviseltették ma-
gukat. Az egyik az október 27-i debreceni nagygyűlés volt; ezen - többek között -
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is népes delegáció vett részt.11 Ezen a demonstrá-
ción — Károlyi Mihály és más szónokok háború-ellenes beszédeinek hatására - a
tömeg „Vigye a fogát oda a piszkos Tisza!" és ehhez hasonló kiáltásokat hallatott.12

A másik ilyen alkalom a november 10-i kecskeméti nagygyűlés volt. Ezen is képvi-
seltette magát a szolnoki függetlenségi pártszervezet.13 A küldöttek is tanúi lehettek,
amint az összesereglett tízezernyi tömeg a békét, a függetlenséget, sőt a köztársasá-
got is élteti.14 /

„Éljen a köztársaság!" - ez az újfajta kiáltás szállt szájról-szájra a tömegek
körében hazánkban. A dualizmus egész időszakában soha nem volt olyan erős
Magyarországon a republikánus mozgalom, mint 1912 novemberében. Nagy Gvörgy
Köztársasági Pártja komoly sikereket ért el Jász-Nagvkun-Szolnok megyében. (Ebben
nemcsak a Jászkunság függetlenségi és ellenzéki hagyományai játszottak szerepet,
hanem az a körülmény is, hogy az országos mozgalom központja a szomszédban:
Hódmezővásárhely volt.) A megyében a köztársaságiak különösen Túrkevén, Déva-
ványán és Mezőtúron szervezkedtek erősen.15 A republikánus eszme terjedése - mely-
nek egyik fellegvára Jász-Nagvkun-Szolnok volt - komoly aggodalmakat keltett a
habsburgokhoz közelálló körökben.1'

A köztársasági eszme terjedése azonban nem szűkíthető le Nagy György kis-
polgári pártjára. A munkásosztály körében is tért hódított ez a gondolat, s ennek
jelei megyénkben is megmutatkoztak. November 8-án szociáldemokrata gvíilés zajlott
le Szolnokon. Ehrenfeld előadó élesen támadta a Monarchia háborús előkészületeit,
és állást foglalt Szerbia igazságos törekvései mellett.17 A gyűlés résztvevői körében
igen elkeseredett hang uralkodott a bécsi agressziós tervekkel szemben, s követelték
a munkapárti kormányzat távozását és az általános titkos választójog megvalósítását,
sőt ezeken túlmenően a köztársaságot éltető felkiáltások is elhangzottak.18 A szolnoki
gyűlés szép példája volt a munkástömegek radikalizálódásának.

T^ovember 17-én egész Európa munkássága „békenapot" rendezett. Ez mozgásba
hozta Magyarország proletariátusát is. A november 17-i háború-ellenes meg-

mozdulásokból nem maradt ki a Jászkunság sem. A megye területén is terjedt az
előző napokban a szociáldemokraták háború-ellenes röpirata, melyben „jó hazafi"
és „hazátlan bitang" vitatkoznak: kiknek is érdekük a háború?19 A november 17-i
gyűlést a szolnoki szocialisták a Lopocsi-féle vendéglő környékén rendezték meg.
A tömeg nagy érdeklődéssel hallgatta Schwarz Ambrus szavait, amelyek leleplezték
a Monarchia vezető köreinek háborús uszítását és vádolták a budapesti kormányt
is e sötét politika kiszolgálásáért.20 Ugyancsak megmozdulásra került sor a „béke-
napon" Jászberényben is. Haáz Kálmán központi kiküldött volt itt az előadó; kifej-
tette, hogy a Monarchia balkáni politikája ellentétes a magyar nép érdekeivel és
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hazánkban egyetlen épeszű ember sem kívánhat háborút.21 Mezőtúr, Túrkeve, Töríik-
szentmiklós és más nagykunsági kisvárosok szocialistái is rokonszenveztek a béke-
nappal, de ezekben külön megmozdulásokra nem került sor november 17-én.

November végén azonban (az igen feszült diplomáciai helyzetben, amikor maid-
nem hadüzenetre került sor) a munkapárti kormányzat hozzáfogott a háború-elWe<
akciók nyilt elnyomásához. Tász-Nagykun-Szolnok vármegye főisoániának és rendőr-
főkapitányának is megküldték azt a belügyminiszteri rendelkezést, amely szerint eré-
lyesen kell fellépni „mindennemű katona-ellenes propaganda avasy szervezkedés
megakadályozására".22 November végén - a hatósági nyomás eredményekéopen -
be is következett a politikai tevékenység nagyarányú visszaesése a meavében. Bár
nz ellenzéki sajtó továbbra is a béke mellett foglalt határozottan állást („Miért ontsuk
katonáink vérét a Balkánon?")2'' - írta egv jellemző kommentár -, sem a szocialisták,
sem a demokratikus függetlenségi erők részéről nem került sor a megyében semmi-
fele megmozdulásra. A III. csendőrkerületi parancsnokság (melvhez Tász-Nasvkun-
Szolnok megye is tartozott) november 28-án és december i-én egyaránt azt ífient-
hette, hogy körzetében semmilyen veszélyes politikai cselekmény nem történt.2'1

Nagy volt a megkönnyebbülés országszerte, és természetesen a Jászkunságban is

T\=cember elején azonban egy időre váratlanul elmúlt a háborús veszély
A Balkánon uevanis átmeneti fegyverszünetre került sor a harcoló felek

között, s ez pillanatnyilag lehetetlenné tette a Monarchia katonai beavatkozását.
„Oszlanak a viharfelhők"*' - írta az ellenzéki saitó, a lakosság érzelmeit fejezve ki
A politikai életre nehezedő nvomás envhült. rendezvényekre ismét sor került, ezeken
azonban már inkább belpolitikai kérdésekkel foglalkoztak; a béke problémáját az
új helyzetben nem tartották többé aktuálisnak.

A belpolitikai kérdések közül leginkább a választójog volt az. ami körül nz
ellentétek kiéleződtek. 1912 december végén a munkaoárri kormánv beten^sztetr'.:
törvénviavaslatát a szava'ati jog tárgyában: ez elé.?"" szűk rétegeket kívánt választó-
polgárokká tenni. „Ilyesmit nem fogadhauink el!"*'1 - az ilven vélemények általá-
nosak voltak. Tanuár 12-én Szolnok meavében népgvűlések zailottak le ennek tárgyá-
ban. A szolnoki munkássá** aznapi gyűlésén éles tiltakozások hangzottak el Tiszáét
..választójogi csalása" ellen.87 Hasonló hangnemben nyilatkoztak a iászberénvi szociál-
demokrata megmozdulás résztvevői is.88 Ezeken az összejöveteleken - akárcsak az
ország más városaiban is aznap - már kifejezésre jutott az a gondolat, hogy általános
sztrájkra lenne szükség a népjogok érdekében.*9

Az egész ország munkásságának kívánságára január 26-án rendkívüli SZDP-
pártkonferencia (melyen résztvettek szolnoki küldöttek is) tette magáévá a választó-
jogért indítandó általános sztrájk ügvét.30 A jászkunsági szocialisták is lelkesedéssel
fogadták ezt a határozatot. A megyei pártszervezetek részéről komoly előkészületek
történtek. Igaz, hogy a mozgalom méreteit (más, iparosodottabb megyékhez képest)
befolyásolta az a tény, hogy kevés volt az üzemi munkás a megyében; a meglévők
viszont elszántan és úgyszólván egyöntetűen csatlakoztak a nagy ügyhöz. Egyes he-
lyeken a politikai sztrájkot gazdasági követelésekkel is egybe kívánták kapcsolni,
így volt ez a jászberényi Neuberger-asztalosüzemben,. hol már hosszabb ideje soro-
zatos sztrájkok zajlottak le.31

Akárcsak országos viszonylatban, a megyében sem volt azonban ez a nagy küz-
delem kizárólag a proletariátus üave. A függetlenségi párttal rokonszenvező paraszti
és kispolgári rétegek is hajlandók voltak a munkások harcának erkölcsi és anyagi
támogatására. „Nekünk is érdekünk, hogv igazságos, becsületes választójog legyen
hazánkban"32 - az ilyen megnyilatkozások tükrözték azt a helyes felfogást, hogv
a nagy célt: a munkapárti reakció kormányának megdöntését csakis közös erővel
lehet elérni. Ez jutott kifejezésre a február 16-i jászberényi népgyűlésen, melyet a
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szocialisták és a függetlenségiek ködösen rendeztek: i résztvevők a munkásság és
polgárság egységét hangoztatták a demokratikus átalakulás érdekében.™ A sztrájkon
való előkészületek Jász-Nagvkun-S~olnok megyében is rettegést keltettek a reakció
körében. Innen is katonai erősítést kértek a kormánytól az esetleg elégtelennek bizo-
nyuló rendőri és esendőn karhatalom mellé.34

TVíárcius első hetében lett volna esedékes a7 általános sztrájk. Ez a hónao
igen izgatott hingulat-'i naookkal kezdődött-. „Közeledik a nagy ÖSST-

cfapás"35 - az efféle hangok kifejezik a megyében is uralkodó nagyarányú feszült
séget. Március 2-án - néhány naonal a kMnitt időoont előtt - néngvűlés zajlott le
Szolnokon a szocialisták és a függetlenségiek összefogásának jegvében. A résztvevő
munkások körében „forradalmi indulat" uralkodott.30 A felszólalók követelték a kor-
mány távozását. Kifejezték, hogv kc>zen állnak a nagy sztrájkra. Lelkesedést keltett
a polgárság képviselőinek az a bejelentése, hogv a sztrájk naojai folyamán a kisipa-
rosok és kiskereskedők segíteni foeják a munkások családjait és egvéb módon is
kifejezést adnak majd szolidaritásuknak.3' Érdekes volt az aznapi mezőtúri gvűlés i«.
Ttt a résztvevők nagv része földmunkás volt, kik úgv nyilatkoztak, hogy ők is abba
fogják hagyni a sztrájk napjaiban n munkát a földeken.38 A március 2-i gvűlések
becsületes harckészjégről tettek tanúbizonyságot. A megmozdulások résztvevői nem
is sejtették, hogy a főváro-ban közben már megkezdődtek a kulisszák mögötti tár-
gyalások az általános sztrájk leszerelésére.

Március 6-án érkezett Szolnokra is annak a híre, hogy a szociáldemokrata párt-
központ elhalasztotta a politikai tömegsztrájkot.39 Mint az országban mindenütt, úgy
itt is nagv volt az elkeseredés. Az itteni szociáldemokrata vezetők is kellemetlen
helyzetbe kerültek; his-en hetekig egyébről sem volt szó, mint az általános sztrájk-
ról, s most ez a hirtelen fordulat érthetetlen volt a munkások számára. A március
9-én a megyében tartott szociáldemokrata összejöveteleken mégis sikerült aztán -
bár bi^onvos nehézségek után - bizalmat szavaztatni a pártközpont nniit-ikáiának.40

A kiábrándultság azonban nagv volt a tömegek körében: hosszabb ideig úiabb szo-
cialista rendezvényekre nem került sor. A függetlenségi párt tagsága körében is
a csalódás érzése lénett fel; miután a március 15-i összejövetelek lezajlottak41, a párt
tevékenyégé is alábbhagyott a megyében.

TC^demes azonban megjegyezni, hogy míg a szociáldemokraták és a független-
ségiek tevékenysége hanyatlott, ugyanakkor a köztársasági párt aktivitása

márciusban megnövekedett a Jászkunságban. A Nagv Gvörgy-féle párt vezetőségé-
nek ugyanis nem volt része az általános sztrájk leszerelésében és ígv a tömegek előtt
nem volt kompromittálva. Közvetlenül a sztrájk elhalasztásának hírét követő nanok-
ban - az általános kiábrándultság légkörében - az eddiginél is nagyobb tömeg fordult
a republikánusok felé, kik még nem okoztak csalódást. Március 9-én Túrkevén a
Munkáskörben rendeztek a köztársaságiak a földmunkásszervezettel közös népgyű-
lést; a szónok Nagy György pártvezér volt, ki élesen támadta a kormányt, mely
eladja az országot Ausztriának.4* Március 16-án Mezőtúron és Túrkevén tartottak
köztársasági népgyűléseket; az előadó ismét Nagy György volt, ki ezúttal mindkét
helvcn meg tudott ieirnní. A fvűlések résztvevő! az ország teljes függetlensége és
a demokratikus választójog mellett szálltak síkra.43

Persze hamarosan kiderült, hogy a republikánus párt is hasonló hibákban s>en-
ved, mint a függetlenségiek, vagv maguk a szocialisták. A cselekvés terén a köz-
társaságiak mozgalmában is megnyilvánult bizonyos tehetetlenség. A kormánvzpt
azonban még így is veszélyesnek találta Nagy György pártjának agitációját, és elhatá-
rozta, hogy erőszakkal vet ennek gátat. Az április 14-i makói országos köztársasági
pártkongresszus szétverése súlyos csapást mért a mozgalomra, de megsemmisíteni
nem tudta. A Jászkunságon a republikánusok törzsgárdája híven kitartott a zászló
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mellett. Az április "14-én Makón alkalmazott durva erőszak a megyében is nagy fel-
háborodást keltett (jellemző, hogy az egyébként a királyság pártján álló független-
ségiek is elítélték a hatóságok eljárását)/1'1 Tiltakozásul az üldözés ellen, országszerte
(így a mozgalom egyik fellegvárának számító Szolnok megyében is) újabb tagok jelent-
keztek a pártba/11 A köztársaságiak tevékenysége folytatódott a megyében (így június-
ban is panaszkodott Horthy főispán a dévaványai és a mezőtúri republikánus szer-
vezkedés miatt)/0

Miközben így zajlottak az események; 1913 első hónapjaiban a megyében szinte
teljes érdektelenség uralkodott a külpolitika kérdéseit illetően. Ez pedig nem voh
indokolt, hiszen a Balkánon a fegyverszünet februárban végetért, és a harctereken
ismét megkezdődtek az ellenségeskedések. Igaz, hogy a Monarchia kardcsörtetése
most nem volt olyan feltűnő, mint az őszi hónapok folyamán. Április végén azon-
ban váratlanul kiéleződött a nemzetközi feszültség. Szkutari albán város elfoglalása
miatt a Monarchia; fegyveres beavatkozással fenyegette Montenegrót. Ez felidézte
az általános európai háború veszélyét, s hazánkban ez nagy elkeseredést keltett.
Izgatott hangulat uralkodott áprilh végén Jász-Nagvkun-Szolnok megyében is. „A mi
fiaink is oda vannak a déli határon, csak ne kelljen háborúban elpusztulniuk"47 —
ez volt az általános vélemény itt is az egyszerű emberek körében.

A szocialista munkásság a megyében is cselekvőén, fellépett a háborús veszély
ellen. Erre kiváló alkalmat nyújtott a május i-i ünnep. 11913-ban május i-én nemcsak
a hagyományos témákról: a munkás-nemzetköziségről és a szocialista politikai célok-
ról volt szó, hanem - akárcsak az egész országban - a háborús veszélyről is. A szot-
noki munkásság május i-i ünnepélyén - mintegy ezernyi résztvevő előtt - Rózsa
József beszélt a hazánkat fenyegető háború borzalmairól. A tömeg háborúellenes
és kormányellenes jelszavakat hangoztatott/'8 Komoly méretű volt a túrkevei mun-
kások aznapi megmozdulása. Mintegy 2000 földmunkás vonult fel a békét követelve
Kerbolt pesti előadó lelkes beszéde nyomán. A hatóságok ezt a tüntetést veszé-
lyesnek tartották és erőszakkal oszlatták fel/'0 Jászberényben ezer ember vett részt
a május i-i felvonuláson; utána az ünnepség felszólalói hangoztatták, hogy a mun-
kásoknak jogokra van szükségük, nem pedig balkáni hódításokra.50 A mezőtúri májusi
megmozdulásnak érdekes színfoltja volt mintegy 300 nőmunkás részvétele; ez utób-
biak méltó módon képviselték a dolgozó édesanyák hangját, kik nem akarták, hogy
fiaik a háborús mészárlás áldozatai legyenek.51 Törökszentmiklóson ezen a napon
Pósz pesti előadó foglalkozott a Monarchia agressziós előkészületeivel.52 Ugyancsak
megemlékeztek május i-ről és az aktuális kérdésekről Kisújszálláson53 és Karcagon54 is.

A szkutari válság néhány nap múlva diplomáciai úton rendeződött. így a Monar-
chia agressziójára nem került sor. Május végén pedig a Balkánon a békekötés véget-
vetett az ellenségeskedéseknek. Hazánk közvéleménye megkönnyebbüléssel fogadta
ezeket a fejleményeket. „Végre eljött a béke!"55 - ez jellemezte a közhangulatot.
Májustól kezdve aztán megszűnt a megyében is a külpolitikai kérdések iránti érdek-
lődés; a közfigyelem itt is a belpolitikai fejlemények felé forult. ..

r\sszefoglalásul megállapíthatjuk, hogy az 1912 október és 1913 május közötti
első balkáni háború időszakában hazánkban a népjogokért és a békéért foly-

tatott küzdelem Jász-Nagykun-Szolnok megyében is komoly visszhangra talált. Az el-
lenzéki sajtó állásfoglalásai, a novemberi, a január-márciusi és a május i-i gyűlések
helyesen foglaltak állást az alapvető politikai kérdésekben, és kifejezték a széles nép-
tömegek akaratát. A jászkunsági háború-ellenes mozgalom országos viszonylatban két
szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt az 1912/13. évi köztársasági szervezkedések-
nek hazánkban egyik központja éppen ez a megye volt. Másrészt kiemelkedő a Jász-
kunság szerepe abban, hogy a balkáni háború időszakában kevés vidéken sikerült
annyira bekapcsolni a falusi lakosságot (különösen a földmunkásokat) a békemozga-
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lomba, mint éppen itt. Nem kétséges, hogy 1912 október és 1913 május között a szo-
cialista munkásság, valamint a függetlenségi és kö-j^r sasági ellenzék állásfoglalását
a békéért és a demokratikus 'jogokért szerves részéi képszik a megye haladó múltjának.
Eddig talán kevéssé i?mert, de értékes és megbecsülésre méltó hagyomány ez, melyre
Szolnok megye népe az ötvenéves évfordulón büszkén gondolhat vissza.

Merényi László
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6. U. o.
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18. U. o.
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