
A földmunkásmozgalmak jellegzetességei Szolnok megyében

A tudományos és közérdeklődés alapvetően különbözik egymástól. Amíg a köz-
érdeklődés főként a szokásostól elütő kuriozitásokra irányul, a tudomány elsősorban
a tipikus, nagy teret és időt ölelő, jellemző események feltárását tartja feladatának,
hiszen ezek világíthatják meg az emberi fejlődés fő vonalát. A tudományokban a fő
fejlődéstől eltérő dolgok vizsgálata csak akkor következhet, ha már feltárta az álta-
lánost, s a megrajzolt képet színezni akarja. Az ilyen eltérések alkalmasak az általá-
nos törvényszerűségek sajátos viszonyok között való megvalósulásának tanulmányo-
zására. A tudományos érdeklődés egy pontban azonban megegyezik a közérdeklődés-
sel; egyaránt szeretik a különös intenzitású jelenségeket. Míg az oksági összefüggéseket
kutató tudomány bizonyos körülmények sajátos és erőteljes találkozásának következ-
ményét látja benne, addig a közérdeklődés egyszerűen érdekes esetnek tekinti.

Megyénk a különlegej történeti fejlődésű területek közé tartozik. Magában fog-
lalja a régi Jászkun Kerület egy részét, ahol a polgári földtulajdon egy századdal
hamarabb valósult meg, mint az ország egyéb területén. Ez a jogállapot a paraszti
társadalom alakulását erőteljesen befolyásolta és eltérő irányba terelte. Mint más fej-
lódésíí terület, eddig kevéssé tarthatott számot a történészek általános érdeklődésére,
kivéve néhány, a jászkun jogot lokálpatriotizmusból kutató helytörténészt.1 A modern
történettudomány azonban ezek eredményeit csak szigorú kritikával használhatja fel,
maga pedig új kutatásokat nem végzett mindaddig, míg a fő fejlődésvonalat fel nem
tárca. Megyénk földmunkás mozgalmai mind időben, mind intenzitásban elmaradnak
a környező megyék mozgalmaitól, melyek az általános fejlődés jellegzetes képviselői.
Mind ez ideig nem kerülhetett sor arra, hogy a történészek alaposan megvizsgálják;
mi az oka annak, hogy a Jászkun Kerület maradványát magában foglaló Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye földmunkásmozgalmai, a szinte azonos szociális állapotok mellett
elmaradnak a szomszéd megyék mozgalmai mögött? A továbbiakban egy még be nem
fejezett kutatás eddigi eredményeit foglalom össze, megkísérelvén feleletet adni a fel-
vetett kérdésre.

Ha egy pillantást vetünk Szolnok megye térképére, kétségtelenné válik, hogy a
megye területe elsősorban a mezőgazdaság különböző művelési ágainak kedvez leg-
inkább, s az ipari létesítmények kevesebb joggal verhetnek tanyát. Igaz, a művelésre
befogott terület nem mindig a legalkalmasabb, de alapjában véve a földek átlaga elég
jó. A mezőgazdaság számára nem közömbös az sem, hogy milyen messze esik a felvevő
piac. Megyénk e tekintetben ismét kedvező helyzetűnek mondható, hiszen a megye-
központ ioo km-re fekszik a meglehetősen jó piacot biztosító fővárostól, de ez a távol-
ság is jócskán lerövidült a vasútvonal megépítésével. A megye belső közlekedése még
ma sem korszerű, de a múlt század végén a jó útviszonyokkal egyetlen megye sem
dicsekedhetett. Megyénk köiel fekszik a földművelésre kevésbé alkalmas hegyvidékhez
is, ahol még a meglevő jobb földeket is szőlőművelésre használják fel. A gabonater-
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melő alföldi megye és hegyvidéket átfogó Heves és Nógrád megye szervesen kiegé-
szíthette volna egymást. E nagyszerű helyzeti energiának kedvező életszínvonalat kel-
lett volna biztosítani a megye lakosainak, de a birtokmegoszlás jellege ezt a vizsgált
időben nem tette lehetővé.

A megye területe társadalomtörténeti szempontból, de a birtokmegoszlást tekintve
is, két nagy részre tagolható. A régi Jászkun Kerület és a közéje ékelődő Tiszamente.
A Jászkunság területén mammutbirtok jóformán alig található. A birtokosok zömét
a nagyparaszti birtok adja, ahol 200 kh föld már hatalmasnak számít. Ezt egészítik
ki a törpebirtokok. A Tiszamentén már számos nagybirtok vette el a földet a nagyobb
gazdák elől, s a nincstelenek tömege lényegesen nagyobb volt. Ha megvizsgáljuk a
megye össznépességének összetételét 1900-ban, az alábbi adatokat jegyezhetjük fel:

ipari népesség 11,7%
kisbirtokos 50—100 kh 1,0%
kisbirtokos 50 kh-ig 24,7%
kisbirtokos napszámos 4,5%
cseléd, napszámos stb. 39,7%2

Ez a megoszlás azt jelenti, hogy a megye paraszti lakosságának 4O-42n/0-a föld-
nélküli volt, illetve legfeljebb házhellyel rendelkezett. A nagybirtokosok, akik a megye
legnagyobb földterületét uralták, alig 1-2%-ot tettek. A régi Jászkun Kerület területén
számottevő kisiparos réteg volt, ezeket foglalja össze az idézett népszámlálás „ipari
népesség" címszó alatt. Ha ezeket az adatokat összevetjük a szomszéd Békés megyéé-
vel, csupán lényegtelen eltérést tapasztalunk; itt a nincstelenek rétegé 39,3%, a többi
kategóriáknál pedig az eltérés nem haladja meg az egy egész számot.

A két megye birtokviszonyai nagyjából megegyeztek. Mindkét megyében az agrár-
proletárok hatalmas tömegét kellett tehát ellátni munkával. Mindaddig, míg a vasút-
építkezések és folyószabályozások nagyütemben folytak, a lakosságnak ez a rétege,
ha nem is a legjobb viszonyok között, de valahogyan megélhetést talált. Ezek meg-
szűntével azonban munkanélkülivé vált a lakosság mintegy 40(l/o-a.

A parasztság szakmája a földművelés. Más szakképzettséggel nem rendelkezik,
éppen ezért más foglalkozási ágban nem is igen tud azonnal elhelyezkedni. Különben
is igen gyér volt a megyén belül ez a lehetőség, hiszen a legelső nagyobb ipari üze-
meket 1848 után létesítették, de még hosszú ideig kellett arra várni, hogy ezek számot-
tevő létszámú munkásgárdát foglalkoztassanak. A munka nélkül maradt emberek
bizony nem sok lehetőség között válogathattak. Kénytelenek voltak olyan bérért elmenni
dolgozni, amilyet a gazda vagy a földbirtokos éppen felajánlott. Ezt a munkaerőkíná-
latot a nagybirtok bőségesen kihasználta, s a munkabérek leszorításával igyekezett
termelési költségeit csökkenteni, hogy a beáramló külföldi, nagygazdaságok olcsó áru-
jával felvehesse -a versenyt. A parasztság ebbe a kiszolgáltatott helyzetébe nem nyu-
godhatott bele és kereste azt az utat, mely kivezetheti ebből a válságos helyzetből.

Parasztságunk legfüggetlenebb és legnagyobb ismeretekkel rendelkező rétege a
földmunkás kubikosság volt. Ezek az emberek éppen munkájuk jellege miatt nagyon
sokfelé megfordultak, sőt az Osztrák-Magyar Monarchia különböző államaiba is
igen gyakran eljártak. Ezeken a területeken már ekkor,_ a század hatvanas éveiben,
széles tábora volt a szocialisztikus eszméknek. Marx, Engels, Bernstein, Bebel, Kautzky
stb. már részletesen kidolgozták az elméletet, s közérthető formában népszerűsítették.
Igaz, hogy az egyes elméletek sokszor lényeges eltérést mutattak, mind ebből azonban
a képzetlen földmunkás gárda csak egyet szűrhetett le: ez az az eszme, tan, amely
kivezetheti őket is a válságos állapotból. Jólétet ígér. Az elvi különbségeket nem mér-
legelték, mert még a vezető egyéniségek sem emelkedtek fel a tudatosság olyan fokára,
hogy ezeket elválaszthassák egymástól. Amint a parasztság felismerte e tanban a lehe-
tőségeket, a céltalan községi mozgalmak, évtizedek óta húzódó birtokperek a volt
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jobbágyok és földesurak között, mind átszerveződtek s ennek az eszmének a jegyében
kezdtek fellépni.

A parasztszocializmus másik csatornából is táplálkozott. A Szociáldemokrata Párt,
mely kezdetben csakis az ipari munkásság szervezésével foglalkozott, a megélénkülő
parasztmozgalmak hatására maga is agitációba kezdett/f s a század végén már külön
szekcióba tömörítetté a parasztságot. Az uralkodó rétegek csak azon kapták magukat,
hogy Magyarország, lévén mezőgazdasági ország, egy sajátos parasztszocializmus fészke
lett. Korábban maguk sem gondoltak erre, a lehetőségre, hiszen a tant szervező szo-
ciáldemokraták azt hangoztatták, hogy eszméjük főként az iparilag fejlettebb orszá-
gokban fog győzni. Mivel a helyzet az Alföldön volt a legelkeserítőbb, a mozgalmak
itt hevültek a legmagasabb hőfokra. A fő fészek Békés, Csongrád, Csanád és Arad
megye volt.

Szolnok megye e legforradalmibb megyék szomszédságában feküdt, de itt a múlt
században korántsem találunk olyan nagy mozgolódást, pedig, mint láttuk, a paraszt-
ság helyzete semmivel sem különb, mint a legforradalmibb megyékben. Sőt, ha lehet
még rosszabb volt. A Jászság és Kunság területén, ahol a paraszti középbirtokok feküd-
tek, sokkal alacsonyabb volt a munkabér, hiszen egy nagyobb gazdaság olcsóbban ter-
mel és munkásainak is valamivel többet tud fizetni. Egy 200 kh-as parasztgazda szol-
gálatában álló cseléd a végsőkig ki volt használva. Maga a gazda is dolgozott, a
munkatempót ő diktálta, munkásainak jobban a körmére nézett.3 A Jászkunságban
ezt a gazda és munkás közötti ellentétet még fokozta az ekkor is elevenen élő redemp-
tus és irredemptus ellentét, noha a kiváltságok már az ország egész területén régen
megszűntek. A tudatban mégis mélyen gyökeret vertek, s kiírásukat nem is tartották
célszerűnek.

Mindezek ellenére a Jászkunság területén igen későn indulnak meg a paraszt-
mozgalmak, s szocialisztikus köntöst is csak később öltenek. Ha megvizsgáljuk azokat
a dokumentumokat, amelyek 1849-1867. között keletkeztek, azt állapíthatjuk meg, hogy
a Jászkun Kerületben elsősorban a községi mozgalmak domináltak. Mivel itt a jobbágy-
felszabadítás nem vetett fel problémákat, nem került sor a közföldek, jobbágytelkek
körüli viszályokra, megmozdulásokra, az élet megmaradt a hagyományos „alkotmá-
nyos" keretben. A Jászkun Kerületnek 1745 óta kialakult szabályos alkotmánya min-
denről intézkedett. A dolgok intézésének megvolt a hagyományos, törvényes útja.
A panaszttevő irredemptusok sem lázadoztak, hanem a tanács elé vitték sérelmeiket,
ahol aztán a bírák pártállásának megfelelően orvosolták vagy elpalástolták az ügyet.
Ha valamit el akartak érni, azt csupán a hivatalos úton valósíthatták meg. Ezért
rendkívüli jelentősége volt annak, hogy kik ülnek a tanácsban, kik töltik be a ha-
gyományos tisztségeket. Ha ebben az időszakban megmozdulásra került sor a Jászkun
Kerületben, az jóformán választási harc volt, s még az országos, mindenkit érdeklő
alkotmányos ügyek (1860-as évek országgyűlései) sem mozgatták meg a lakosságot.
Jankovich György jászkunkerületi főkapitány 1863-ban így jellemzi a kerületet: „A
jászkun népben a fő, és lehet mondani egyedüli politikai jellemvonás a monarchikus
és dinasztikus érzet, és a magyar nyelvhez - melynél egyebet még az értelmiségnek
nagy része sem beszél - való ragaszkodás. Ezeken kívül a szorosan vett nép minden
politikai tanok iránt tökéletesen egykedvű, sőt lehet mondani példásan indolens, és
csupán a materializmusnak él, minél fogva attól méri a politikai helyzet jó vagy rossz
voltát, amint több vagy kevesebb adót fizet, több vagy kevesebb teher nyomja vállát,
egyébként természeténél és annál fogva, hogy vagyonos, a mérsékelt párthoz tartozik,
ellensége a túlzásnak és mindannak, ami békés birtokában azt háborítani képes
volna . . . a kibékülési szellem (Ausztriával) egynéhány, csak igen kevés féltanult pro-
letariátust és malcontent demagógot kivéve - akik egyébiránt mélyen hallgatnak -
általános .. .'"*
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Ugyan e kötet Túrkevéről idéz iratot 1865-ből, ahol a lakosok a helytartótanács
Vezetőjéhez folyamodnak, hogy elöljáróik elmozdítását kérjék.5 Ezeken kívül vég
nélkül idézhetnénk a dokumentumokat. Valamennyi azt erősítené meg, hogy a jobbágy-
felszabadítástól nem érintett területen más problémák voltak. Itt a földbirtoklás kér-
dése már egy századdal hamarabb megoldódott, s a Jászkun Kerület már egy század-
dal korábban letörte az irredemptusok harcos mozgalmát. Szabó Lajos megjelenés előtt
álló munkája éppen a XVIII. sz-i osztályharcokkal foglalkozik a kerület egyik köz-
ségében.1' Bőségesen idéz olyan intézkedést, melyet még ekkor hoztak a szegény nép
meg-megújuló mozgalmai ellen. A Kerületnek már megvoltak a sajátos törvényi mód-
szerei az ilyen mozgalmak elfojtására, s ha ilyen később egyáltalán felmerült, azonnal
hathatósan léphetett közbe a kialakult hagyományok alapján.

1876 előtt a mai megye Tisza-menti része Heves és Külső-Szolnok vármegyéhez
tartozott. Mivel ezt a területet a jobbágyfelszabadítás ugyanúgy érintette, mint az
egész országot, természetszerűen a mozgalmak a Tisza-mentén is a birtokjogi kérdés
jegyében zajlottak le'. De szórványosan már ekkor jelentkeztek az aratómunkások
megrövidítései miatt a sztrájkszerű elégedetlenségek is8. Azonban ezeknek a mozgal-
maknak még nem volt meg a kellő erejük, jellegtelenek voltak. A szocialisztikus
tanoknak még a híre sem érkezett el. Az agrárkérdést különben is a vasútépítkezés és
folyószabályozás ideiglenesen megoldotta. A nagy munkák megszűnése, a többször is
beköszöntő gazdasági válság súlyossá tette a helyzetet.

Ha a Jászkun Kerület területén nem is voltak erősek a mozgalmak, a megalakult
új megye együtt haladt az ország legforradalmibb területeivel. Mégis ha megvizsgál-
juk pl. az 1877. évi mozgalmakat a megyénkben, még a Tisza-mentén is erős lemara-
dást vehetünk észre. 1877-ben Fegyverneken Linkó Károly aratói ellen tesz panaszt a
megyénél", Blaskovics Miklós tiszakürti birtokán kétszer is elégedetlenkedtek az ara-
tók.1" Ugyanez évben Martfűn emeltek panaszt a munkások Simon Gyula birtokos
ellen11, ezen kívül néhány jelentéktelen panasz érkezik a Tiszazugból.12

Ezzel ki is merült 1877-ben azoknak a megyei megmozdulásoknak a sora, mely-
nek írásos nyoma van. A Jászkun Kerület területén az egyetlen említést érdemlő moz-
galmi ügy a Nemes Károly vezetésével szigorúan a „hagyományos alkotmányosság"
jegyében végbemenő harc, melynek során Pap Elek polgármestert kívánják elmoz-
dítani a karcagi választók.13 Ugyanekkor a szomszéd megyékben számos kisebb-
nagyobb megmozdulás játszódott le, de ezek gyakoribbak és erősebbek. Nálunk a
mozgalmak erőtlenségének okát abban kell keresnünk ez időszakban, hogy megyénk
1876-ban egy egyáltalán nem forradalmi magatartású, sajátos rendszerű és hagyomá-
nyú területet (a Jászságot és Nagykunságot) egyesített a forradalmibb jellegű Tisza-
mentével. A komolyabb jelentőségű megmozdulások így is a Tisza menti járásokban
voltak. Azonban ezekre némileg fékezőleg hatott a környező községek belenyugvó,
törvénytisztelő magatartása. Az újonnan megalakult megye éppen abban az időben
jött létre, amikor másutt a mozgalmak megerősödtek és kezdtek szocialisztikus ízzel
megtelni. Az új vármegyét nem kötötték a régi avult megyei hagyományok és az ekkor
feltámadó, a földmunkások mozgalmával szemben azonnal a legmodernebb intézke-
déseket szegezhette szembe, hiszen ez időben került sor a megye szabályrendeletei-
nek megalkotására. Mivel a megye vezetőségében jelentős szerepet kapott a régi Jász-
kun Kerület vezetőrétege, nem hiányoztak a jó példák sem. Már egy rendkívül ponto-
san kidolgozott, irredemptus-szegényparaszt mozgalom ellen hozott szabályrendeletet
vehetett alapul. „Az 1886. évi XXI. t. c. 3. §-ában biztosított szabályrendelet alkotási
jogával Jász-Nagykun-Szolnok-vármegye törvényhatósága elég bőségesen élt."14 -
számol be a szabályrendeletek előszavában az alispán. Sípos Orbán először 1880-ban
adta ki ezek gyűjteményét. A későbbi kiadások már kevéssé változtak, hiszen az ösz-
szes addig felmerült problémákat sikerült a törvényhatóságnak megrendszabályozni.
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i88i-ben dolgozták ki véglegesen a külső cselédekről szóíó rendeleteket, melyek első-
sorban a gazdák érdekében korlátozták a munkakeresési lehetőséget. „Hogy vége
vettessék azon visszaéléseknek, mely szerint a külső (mezei) cselédek a szolgálat fel-
mondása után, de szolgálati idejük letelte előtt szolgálatkeresés ürügye alatt a gazda-
ságból a legszorosabb munka időben is eltávoznak, s ez által gazdájuknak ok nélkül
helyrepótolhatatlan veszteséget okoznak." Elrendelik, hogy „legfeljebb két napi szabad-
ságot engedélyezhetnek", „a szolgálati idő utolsó két hónapja előtti időben a gazda
semmi körülmények között sem köteles a külső cselédnek szolgálatkeresés céljából
való távozást megengedni". „A mely cseléd a gazda engedélye nélkül a szolgálat kere-
sés címén bármily rövid időre szolgálatát elhagyja: szökevény cselédnek tekintik, s
ellenében az 1876. XIII. t. c. 57. §-a szerint eljárás alkalmazandó."15 Az 1879. XL. t. c.
5. §-a alapján készített szabályrendeletek megyénkben kiegészülnek azzzal a 35 §-al,
mely a napszámosok munkavállalását korlátozza: „Tilos napszámosoknak és munkát
vállalni akaróknak máshol, mint a rendőrség, illetve az elöljáróság által e célra
kimutatott helyen tétlenül ácsorogni vagy csoportosulni."18 Ha összevetjük ezekkel
a rendeletekkel a kun városok vagy jász települések szabályrendeleteit, teljes azonos-
ságot találunk.17 Ez abból is következik a központi törvényrendeletek átvétele mel-
lett, hogy a két terület ezeket a rendeleteket a legteljesebb egyetértésben hozta meg.
A rendeletek megalkotásánál a jogaikat veszített jászkunok félretették az ellentéteket.

Természetes, hogy a kisebb gazdaságokban szétszórtan dolgozó agrárproletárok,
a szigorú rendeletek' kordájában sokkal kevésbé szervezkedhettek. A Jászkunságban
igen erős iparos és módos paraszt réteg, mely más megyékben erőtlenebb volt, szintén
fékezte a tömegek forradalmiságát. Az ilyen nagyobb gazdák, iparosok, kik maguk is
félig parasztok voltak, elfoglalták az alakuló munkásegyletekben, körökben a vezető
pozíciójukat, s nagyobb erejük révén erősebb hatást gyakorolhattak a szegényebb
lakosságra.

A végsőkig azonban mégsem lehetett megőrizni a megyét a nagyobb agrármoz-
galmaktól. A szomszéd megyékével vetekedő erőteljesebb mozgalmi hullám csak az
1890-es évek végén robbant ki. Először Tiszamente mozdul meg: Cibakháza, Tisza-
földvár, Kunszentmárton, Tószeg, Fegyvernek jár élen a mozgalmakban. Nem egy
helyen a katonaság beavatkozására is szükség van.18 Az ekkor szervezkedő Várkonyi-
féle pártnak azonban nem volt túlságosan nagy tábora a megyében. Ezt elsősorban
annak köszönhetjük, hogy a radikálisabb irány korábban is hiányzott. A Jászkunság
népe csak korlátozott számban vált a párt hívévé, éppen a módosabb vidéki paraszt-
arisztokrácia vezetőszerepe miatt. Az 1900-ban fellépő Mezőfi Vilmos pártja azonban
rövidesen megmozgatta a Jászkunságot is. A korábban csak szűk csatornákon csörge--
dező szocialisztikus eszmék Mezőfi megfogalmazásában elöntötték a megyét. A párt
éppen kevésbé radikális magatartása miatt volt szimpatikus a nem túlságosan rebellis
hagyományú megye földművelő lakossága előtt. A párt programjában kevés kockázatot
vállalt, de annál többet ígért: a gazdag parasztnak paraszti hitbizományt, szegényebb-
nek és nincstelennek földet és munkavédelmi intézkedéseket, a kubikosoknak munkát
és munkásvédelmet. A párt széleskörű programja nagyszerűen olvasztotta össze egy
kevésbé radikális irányban a legkülönbözőbb érdekeket. Működése nagyobbrészt a
hivatalos szervek tudtával zajlott le, nem igen kockáztattak. Ha mérlegre tesszük a
párt programját megállapíthatjuk, hogy egyáltalán nem szocializmust akart megvaló-
sítani. Ezt távoli célként kitűzte ugyan, de feladatának elsősorban a paraszti kistulaj-
don megteremtését és védelmét tekintette. Ez nyilván szimpatikus volt a földbirtoklás
gondolatával átitatott paraszti rétegek előtt. A párt kétségtelenül csekély forradalmi-
sággal rendelkezett. De ugyanezt más agrárpártok sem mondhatják el magukról. Ök
is végsősoron a földtulajdonért küzdöttek, csak eszközeik voltak radikálisabbak, de
pontosan ez volt az oka annak, hogy a gyenge forradalmi hagyományokkal rendelkező
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Szolnok megyét nem tudták megmozgatni. A kevésbé radikális program azonban széles
körben elterjedt. Jellemző, hogy a párt által szervezett tüntetéseken a korábban alig
megmozduló megye 1901-ben előljárt: „Füzesgyarmaton, Túrkevén, Debrecenben, Mező-
túron, Temesváron, Tó-Almáson, Tisza-Nagy-Réven, Szabadkán, Kenderesen, Szele-
vényen, Kisújszálláson, Brassóban, Nagyváradon, Aradon, Szentesen, Űjpesten kife-
jezték szent eszmékhez való hű és odaadó lelkes ragaszkodásukat.. ."19 A felsorolt
községek, városok majdnem fele Szolnok megyei község. A párt éppen ezért 1902-ben,
éppen a mozgalom nagy intenzitása miatt Mezőtúron rendezte meg a konferenciáját

A kevesoe forradalmi Szolnok megye is, ha valamivel később, és nem annyira
radikális formában, de befogadta a szocialisztikus tanokat. A korábban ritkábban elő-
forduló agrármozgalmak, melyek a kerületi törvényhozás hagyományaiban, a sajátos
társadalmi berendezésében és a modernebb megyei törvényhozásban gátat találtak, a
mérsékeltebb szocialisztikus tanok hatására megsűrűsödtek és intenzívebbé is váltak.
A Mezőfi Vilmos-féle párt szocialisztikus irányzata éppen a megye sajátos viszonyaira
volt szabva, s elérte azt, hogy a századvégi és a XX. sz. elején lezajló agrármozgal-
mak már a szocializmus jelszavával indultak. Igaz, e szocializmus tartalmát nem igen
értették, a tanokat bizonyos torzítással vették át, mégis nagy eredménynek tekinthető
a mozgalomba való bekapcsolódás. A parasztság már hallott a szocializmusról, a szo-
úalisztikus tanokat magáévá tette, s ennek köszönhető, hogy a későbbi radikális esz-
mék már némileg megmunkált talajra találtak. Fogékonyabbak voltak rá az embe-
rek. Hogy ez mennyire így van, azt bizonyítja a két évtizeddel később bekövetkező
Tanácsköztársaság. Megyénk egyik központjává vált a radikális megmozdulásoknak.
S az, hogy a megye a korábbi cörténetí fejlődés ellenére, is megértette és befogadta a
kommunista tanokat, nagyrészt és elsősorban Mezőfi pártjának köszönhető.
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