
Háborúellenes mozgalom Szolnok megyében
1918 január-október között

Az első világháború súlyos megpróbáltatásokat hozott az akkori Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye lakosságára is. 1914-1917 között azonban a dolgozó nép elégedetlen-
sége még kevésbé nyíltan jutott kifejezésre. Az első háborús években a megye politikai
életét (mesterségesen és erőszakkal létrehozott) csendesség és passzivitás jellemezte.
1917 azonban ezen a téren fordulatot hozott. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom
nyomán pedig a Jászkunságban a háborúellenes erők aktivitása hatalmas méreteket öl-
tött. Az 1918-as esztendőt Szolnok megyében komoly politikai élénkség jellemzi. Ér-
demes a továbbiakban részletesen áttekinteni az 1918 január és október közötti idö-
szakban a jászkunsági munkásmozgalom és más demokratikus erők küzdelmét a bé-
kéért és a szabadság)ogokért. (1)

Az orosz proletárforradalom győzelme Szolnok megyében is kedvező visszhangra
talált a haladó erők körében. A helyi sajtó 1918 elejei kommentárjai jól tükrözik ebben
a kérdésben a baloldali közvélemény hangulatát. ,i,Mint szabad nép, szabad nemzet
törtet Oroszország újjászületése felé" (2) - írta az őszinte rokonszenv hangján a Szol-
nokon megjelenő Függetlenségi hetilap. „Lángba és fénybe borult az ég ott, éjszakon. A
Béke.. . akkor született - írta az orosz forradalomról a Mezőtúr és Vidéke - A Béke
elindult a hópalástos úton, s amerre megy, elalusznak a fegyverek." (3) „A keleten fel-
csillant reménysugár meghozza a várva vát békét és visszaadja a sokat szenvedett
emberiségnek a békés idők már-már feledésbe menő boldog korszakát." (4) „A béke,
ha ólomlábakon és vérázt-atott utakon is, lassan közelít felénk" (5) - ilyen és ehhez ha-
sonló kommentárok értékelték a fiatal szovjet állam békepolitikáját. Márciusban Szol-
nok közvéleménye megelégedéssel vette tudomásul, hogy a háború Keleten befejeződött.
„A most megkötött orosz békét igaz örömmel üdvözöljük" (6) - a Törökszentmiklósi
Üjság e megállapítása híven adja visza a megyei közvélemény álláspontját.

A fiatal szovjet állam békepolitikáját azonban nem csupán szavakkal támogatta a
Jászkunság népe. 1918 januárjában egész Ausztria-Magyarországon hatalmas méretű
tömegsztrájk bontakozott ki. Ebbe bekapcsolódott Szolnok megye munkássága is janu-
ár 19. és 21. között. Tekintettel a Jászkunság elmaradottságára), itt nem öltött a mozga-
lom olyan hatalmas méreteket, mint a fővárosban vagy a vidék ipari központjaiban. Az
itteni - viszonylag kisszámú - munkásság azonban becsülettel bekapcsolódott a sztrájkba.
Szolnokon a MÁV műhelyben kezdődött a mozgalom, (7) majd átterjedt néhány más
helyi üzembe is. Kisebb munkabeszüntetésekre került sor ezekben a napokban Jászbe-
rényben, Karcagon, Törökszentmiklóson, Mezőtúron és Túrkevén is. (8) A sztrájkoló
munkások itt is - akárcsak az egész országban - a forradalmi Oroszországgal való
azonnali békét, a demokratikus választójogot és a jobb közellátást követelték.(9) A
megye polgári demokratikus csoportjai is rokonszenvüket nyilvánították a tömegsztrájk
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iránt. „Békét, jogot és kenyeret a népnek! - terjesztették a munkások népes összejövete-
lük alkalmával, s nincs ember, komolyan gondolkodó, aki ezeket a kívánságokat idő-
szerűtlennek tartaná" (10) - állapította meg a Függetlenség.

Sajnos, a januári tömegsztrájk nem járt sikerrel. A szociáldemokrata pártvezetőség
- bízva a kormány üres ígéreteiben - január 22-én leszerelte a nagy mozgalmat. A
januári nagy sztrájk befejeződése azonban nem jelentette a munkásmozgalom vissza-
esését. Szolnok megyében is élénk szervezkedés mutatkozott a következő hetek folya-
mán a proletárok körében. Különösen nagy aktivitást fejtettek ki a kétszeresen elnyo-
mott nőmunkások. Január 27-i országos értekezletükön Kovács Jánosné Szolnok megyei
küldött olyan bátor hangú felszólalással állt elő, hogy az erről szóló sajtótudósításból a
cenzúra 6 sort törölt. (11) A jászkunsági elmaradottságot és a kegyetlen háborút ostoroz-
va állapította meg: j,Ezeknek az állapotoknak a megszüntetéséhez a proletár asszonyok
harcos összetartására van szükség." (12) Egy héttel később, február 3-án pedig Szolnok
munkásnői értekezletet tartottak. Ezen Singer Vera fővárosi kiküldött az asszonyok és
lányok szerepét ismertette a szocialista mozgalomban, miközben élesen elítélte az im-
perialista háborút. (13)

A megerősödött szolnoki munkásmozgalom életében nagy eseményt jelentett a vá-
rosi pártértekezlet. Ezt március 25-én tartották meg. A s .olnoki Munkásotthon ez alka-
lommal zsúfolásig megtelt. Persze, a hatóság sem maradt tétlen: a gyűlésre karhatalmi
készültséget küldtek. Ezért Darvas Ferenc elnöki megnyitójában ironikus hangon kérte
a munkásokat: „Ne zavartassák magukat- a jelenlévő rendőröktől." (14) Pálfy János tit-
kári beszámolójában támadta a háborút és a hatósági elnyomást. Szóvátette, hogy 1918
első hónapjaiban a szolnoki rendőrség többször zaklatta a helyi munkásszervezeteket.
A többi felszólaló: F. Bedé László, Balázs Ferenc, Kecskés Lajos és mások szintén a
békét és a demokráciát követelték. A lelkes hangulatban végetért pártértekezlet meg-
választotta az új vezetőséget. (Ennek tagjai Balázs Ferenc, az idősebb és ifjabb F. Bedé
László, Csicsai Benedek, Darvas Ferenc, Gompert Mátyás, Kecskés Lajos, Kopasz
Imre, Mihályi János, Pálfy János, Rontó János, Siskó Lajos, Virág János, Vilusz Vazul,
Weirz Sámuel és Zéberer Lajos lettek.) (15)

Április 22-én országszerte tüntetések zajlottak le a békéért és az általános titkos
választójogért. Ebből a nagy mozgalomból Szolnok népe sem maradt ki. Április 22-én
délután leállt a munka valamennyi helyi üzemben és üzletben. Három órakor a város
munkásai a Nemzeti Szálloda épületéhez vonultak. A nagyterem zsúfolásig megtelt;
a kapu előtt és a környező utcákon is több ezren várakoztak. (16) Darvas Ferenc mérnök,
a helyi szocialisták egyik vezetője hangsúlyozta, hogy csak a néptömegek elszánt harca
tud ebben iaz országban szabadságot és békét teremteni. Hasonló szellemben bes-iélr
Pálfy János is. „Éljen a világbéke!" „Éljen az általános, egyenlő, titkos választójog!" -
ezek a kiáltások gyakran harsantak fel a tömeg ajkán. (17) A gyűlés után a többezres
sokaság fegyelmezetten végigvonult a szolnoki utcákon. Ekkor is a békét és jogot kö-
vetelő kiáltások szálltak a légben. E megmozduláshoz csatlakozott a város demokrati-
kus polgársága is. (Joggal állapította meg a Függetlenség, miszerint „az április 22-i gyű-
lés bizonyítja, hogy a szolnoki dolgozó polgárok és a szolnoki szociáldemokrata párt a
most aktuális politikai küzdelmekben együtt haladhatnak.") (18)

Május i-ét, a hagyományos nemzetközi munkásünnepet 1918-ban hazánk dolgozói
háborúellenes tüntetésekké változtatták. Május i-én Szolnokon már a reggeli órákban
hatalmas tömegek gyülekeztek a város különböző pontjain. Innen indult el délelőtt 9
órakor a felvonulás. A tömeg végigment a városon, követelve az azonnali békét. (19)
A hatalmas menet a Tiszán átkelve az Aranylakat kerthelyiségébe vonult. Itt tartották
az ünnepi gyűlést. Darvas Ferenc és Pálfy János méltatták a nagy nap jelentőségét, mi-
közben támadták a kormányt és követelték a háború befejezését. A jelenlévő sokezres
tömeg lelkes helyesléssel fogadta szavaikat. A dalárda énekszámai és a munkás-kultúr-
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csoport rövid jelenetei növelték az ünnepség fényét. (20) Hasonló jellegű, bár kisebb
méretű május i-i ünnepekre került sor Jászberényben, Törökszcntmiklóson, Karcagon
és a megye más városaiban. (21)

Alig múlt el az egyik ünnep, máris következett egy másik. Május 5-én hazánk mun-
kásosztálya kegyelettel emlékezett meg nagy tanítónk: Marx Károly születésének szá-
zadik évfordulójáról. Szolnok városában is ünnepségre került sor aznap. Május 5-én
este a Munkásotthon ismét zsúfolásig megtelt. Darvas Ferenc elnöki megnyitója után
Farkas István budapesti kiküldött mondott beszédet, méltatva Marx életét és mun-
kásságát. A helyi munkásdalárda ez alkalommal is szépen szerepelt. (22) A szolnoki
Marx-ünnepély a helyi szocialista mozgalom internacionalista szellemének szép tanú-
bizonysága volt.

Néhány nappal később Szolnokon sztrájkmozgalom kezdődött. Ez az itteni MÁV-
műhelyben tört ki. Az okot az szolgáltatta, hogy Macsár Sándor bizalmit - ki mindig
bátran védte a munkások érdekeit és akit ezért mindenki szeretett - bevonultatták ka-
tonának. Május 9-én reggel tiltakozásul nyolcvanan léptek sztrájkba. Hamarosan csat-
lakoztak hozzájuk a többiek is. Május 10-én már riadtan jelentette a szolnoki katonai
parancsnokság Pestre: a fűtőházban 57-en, a főműhelyben 970-en, összesen tehát több
mint ezren tették le a munkát. Szavits ezredes felszólította a dolgozókat a sztrájk ab-
bahagyására, de ez nem járt sikerrel. (23)

Megijedve a mozgalomtól, a katonai hatóságok erőszakos intézkedésekre szánták el
magukat. Május n-én a mozgalom 59 szervezőjének kézbesítettek ki értesítést, misze-
rint hadbírósági eljárás indul ellenük. Másnap pedig közülük huszonötöt le is tartóz-
tattak. (24) A kemény terror hatására a szolnoki MÁV-dolgozók ismét kénytelenek
voltak felvenni a munkát. Eredményt nem ért el a mozgalom, de a katonaság nem kí-
vánta a húrt a végsőkig feszíteni. Ezért a letartóztatottakat idővel szabadon engedték,
s a hadbírósági eljárás is elmaradt. A mozgalom három fő szervezőjét: Fazekas Ru-
dolf kiöntőmunkást, Egyedi Béla asztalost és Lazányi Menyhért kazánkovácsot azonban

• elbocsátották állásából. (25)
Május 31-én újabb jelentős munkásgyűlésre került sor Szolnokon. Klárik Ferenc

budapesti kiküldött ,,A munkások és iparosok helyzete a háborúban" címmel tartott elő-
adást. A gyűlésen - a sajtótudósítások szerint - „impozáns munkástömeg részvétele
mellett" éltették a békét. Darvas Ferenc is felszólalt ez alkalommal. Beszédében a
szomszédos Ausztria harcoló proletársága iránti szolidaritást fejezte ki. (26) A má-
jus 31-i gyűlés újabb bizonyítéka volt a helyi munkásmozgalom növekvő erejének.

Június 21-én (a fővárosi MAV-Gépgyárban történt véres karhatalmi provokáció
elleni tiltakozásul) Budapest munkássága sztrájkba lépett. A mozgalom a következő
napokban vidékre is átterjedt. A június 21-29. közötti országos sztrájk kifejezetten
politikai jellegű volt; a békét és a népelnyomó kormányzat lemondását követelte.
Ebben a mozgalamban részt vett Szolnok megye munkássága is. Szolnokon, Jás»
berényben, Törökszentmiklóson, Karcagon és másutt a legtöbb üzem leállt ezekben
a napokban. (27) A napilapok június 23-30. között nem jelentek meg a megyében,
mert a nyomdák dolgozói is sztrájkoltak. (28) A mozgalom követelései a Jászkunságon
is hasonlóak voltak az országoshoz.

Érdemes külön kiemelni a szolnoki MÁV műhelyben lezajlott munkabeszüntetést.
Itt június 23-án kezdődött a sztrájk. Mintegy ezernégyszáz dolgozó hagyta abba a
munkát. (A mozgalomban kiemelkedő szerepe volt Szabó Károlynak.) A hatóságok
a sztrájkolok ellen az itt állomásozó 88-as közös gyalogezredet kívánták felhasználni.
(29) Ennek cseh ajkú legénysége azonban maga is unta már a háborút, és nem kívánt
fellépni a hasonló célokért küzdő itteni munkások ellen. A cseh katonák parancsnoka:
Luef hadnagy maga is többé-kevésbé rokonszenvezett a sztrájkolókkal. A 88-as gyalog-
ezred jóindulatú-an semleges magatartása segítette a MÁV műhely dolgozóinak harcát.
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Katonai beavatkozásra nem került sor. (30) A munkabeszüntetés napjaiban a prole-
tárok nyugodtan rendezhettek zártkörű gyűléseket, melyeken élesen támadták a háborút.
Június 30-án a mozgalom - akárcsak már előbb az egész országban - megszűnt, de
senkinek sem esett bántjódása.

A Szolnok megyei sztrájk utolsó napján: június 29-én érdekes népi megmozdu-
lásra került sor Törökszentmiklóson. Ennek kirobbantó okát a rossz közellátás képezte.
A városban már hosszabb ideje nem volt zsír. Június 29-én az itteni asszonyok meg-
tudták, hogy a közélelmezési hivatalba megérkezett egy kocsi, tele szalonnával, de
ez nem nekik, hanem a környék egyik nagybirtokosának: gróf Szapárynak volt szánva.
(31) Az elkeseredett asszonyok megrohanták a kocsit és elvették az ott felhalmozott
szalonnát. Utána tüntető felvonulásba kezdtek, melynek során több középület ablakait
beverték. A sokszáz dolgozó nő megmozdulása során élesen szidták a borzalmas
háborút. (32) így nyert ez a spontán megmozdulás politikai tartalmat és így kapcsolódott
az éppen akkor véget ért nagy sztrájk alapvető követeléséhez: a béke ügyéhez.

Az 1918. júniusi nagy sztrájk után átmeneti csend következett be a magyar bel-
politikában. Július és szeptember között a munkásmozgalom nagyobb akciókat nem
kezdett; ezekeL- a heteket inkább erőgyűjtésre használta fel, készülve a közelgő nagy
összecsapásra. Ugyanez jellemezte a helyzetet a Jászkunságban is. A július és szep-
tember közötti időszakban Szolnok megyében nem került sor jelentősebb szociál-
demokrata összejövetelre. Ez azonban nem jelenti a helyi munkásmozgalom tétlenségét.
Nagyméretű szervező munka folyt; újabb szakmák csatlakoztak a szakszervezet-
hez. Többek között a pedagógusok is megalakították szervezetüket; ,,békére nevelő
iskolákat" követeltek már szeptemberben. (33) A szolnoki bérkocsisok is csatlakoztak
a szocialista mozgalomhoz. Szeptember 29-30-án sztrájkot is folytattak jogos anyagi
követeléseikért. (34)

Külön érdemes megemlékezni az itteni dolgozók egyik igen jogfosztott rétegéről:
•Hí orosz hadifoglyokról. Sokan voltak ilyenek a megyében. Főként a mezőgazdaság-
ban és a szolnoki cukorgyárban foglalkoztatták őket. Ök nem csatlakozhattak a
munkásszervezetekhezi, hiszen azt a háborús törvények a legszigorúbban tiltották. A
megye dolgozói azonban (szinte spontán szimpátiából) sokat tettek az orosz foglyok
helyzetének javításáért. Március 15-én Karcagon kultúrműsort is rendeztek, melynek
bevételét e távolról idekerült egyszerű katonák segélyezésére fordították. (35) Július
elején pedig Szolnok város baloldali közvéleménye lépett fel a cukorgyárban foglal-
koztatott orosz foglyok érdekében. Ellátásuk addig igen rossz volt; emiatt ijesztő
állapotban voltak. A város munkásságának és demokratikus közvéleményének nyo-
mására a katonai hatóságok végül is változtattak a helyzeten. Ettől kezdve a cukor-
gyári orosz fogoly-munkások ellátása tűrhetővé vált. (36) Az Oroszországból idekerült
foglyok iránti szimpátia egyúttal rokonszenvnyilvánítást jelentett hazájuk, az új forra-
dalom országa iránt is.

A Szolnok megyei munkásmozgalom aktivitása megélénkítette a polgári demok-
ratikus ellenzék tevékenységét is. A Jászkunságban ez utóbbinak három csoportja érde-
mel figyelmet. Az egyik a Károlyi Mihály vezette „Függetlenségi és 48-as Párt" volt.
Ez a mozgalom különösen széles tömegekre támaszkodott a jelentős ellenzéki hagyo-
mányokkal rendelkező Szolnok megyében. A Károlyi-párt itteni szervezetei is ekkor
már határozottan követelték a békét és a német szövetséggel való azonnali szakítást.
A másik polgári demokratikus csoportot a női egyenjogúságért küzdő „Feministák
Egyesülete" képezte. A harmadik figyelemre méltó baloldali tényezőt pedig a megye
diáksága jelentette, mely ekkoriban már kezdett a szervezkedés útjára lépni. Mind-
három említett mozgalom a munkásosztállyal szövetségben lépett fel. (A már emlí-
tett április 22-i szolnoki gyűlés is ezt bizonyította.) Érdemes a továbbiakban e pol-
gári demokratikus erőket közelebbről megvizsgálni.
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A Károlyi-párt Szolnok megyei szervezetei 1918 első hónapjaiban élénk aktivitást
fejtettek ki. Több gyűlést rendeztek a megye székhelyén és vidéken egyaránt. (Ez
utóbbiak közül legjelentősebb a február 10-i mezőtúri volt.) (37) A mozgalom két-
ségtelen előretörését jelezték esetenként a községi választásokon elért sikerek. így
január elején Tiszaföldváron a helyi lakosság szinte kizárólag Károlyi-pártiakat jutta-
tott be az elöljáróságba. (38) A nyári hónapokban viszont lanyhult a „függetlenségi
és 48-asok" tevékenysége átmenetileg. Sajtójuk azonban jelentős háborúellenes pro-
pagandát folytatott. (A Függetlenség, a szintén Szolnokon megjelenő Haladás és Jász-
berényi Üjság a párt irányvonalát követte már ekkor.) „Az elégedetlenség moraja
hallatszik mindenfelé: csendesen zúgolódik mindenki" - írta a Haladás egyik jellemző
cikke a júniusi sztrájk napjaiban. (39) Számos kommentár támadta a hazánkat rom-
lásba sodró német szövetségest is. (40)

A feministák tevékenységére elsősorban Szolnok városában került sor. Január 20-i
értekezletükön a béke mellett foglaltak állást. (40) Április 7-én a megyeháza nagy-
termében tartottak gyűlést. Bédy-Schwimmer Róza budapesti kiküldött élesen támadta
a háborút. Leleplezte „az undorító üzleteket, melyeket a nemzeti védelem ürügye alatt
minden nemzetbeli haszonlesők és fegyverszállítók kötnek." (41) Hasonló antimili-
tarista hang érvényesült a feministák július 2-i szolnoki gyűlésén is. (A mozgalom
azonban túl akart lépni a megyeszékhely keretein. Hívei más városokban is szervez-
kedni kezdtek. A legtöbb eredményt Karcagon érték el.) (43) Összejöveteleiken a nők
szavazati jogát és az azonnali békét követelték.

A diákság körében is egyre erősödött a háborúellenes hangulat. Ez különösen
szeptember hónapban nyilvánult meg), amikor már az ötödik (!) háborús tanév indult
meg. A legjelentősebb diákmegmozdulásra ekkoriban Jászberényben került sor. Szep-
tember 22-én kultúrműsort rendeztek, melyen nagyszámú közönség jelent meg. Faludi
Imre orvostanhallgató saját antimilitarista versét szavalta el. Ennek végén hatásosan
tette fel a kérdést: „Mikor lesz már e szörnyű vérontásnak vége?" „Minden nap
tekrutákat soroz a halál" - hirdette Pethes Béla diák ekkor felolvasott írásában. A
szeptember 22-i kultúrünnepség hatásos, és sikeres háborúellenes megmozdulássá
fejlődött át. (44)

A véres imperialista háborúval szembeni elkeseredés az egyszerű emberek leg-
szélesebb rétegeire terjedt ki. Még azoknak is, akik életükben politikával sohasem
foglalkoztak, most rá kellett döbbenniük arra, hogy az ő mindennapos sorsuk elvá-
laszthatatlan a közügyektől. Az egyszerű embereket keservesen érintette nemcsak az
árak egyre gyorsabb növekedése, hanem az is, hogy a legfontosabb közszükségleti
cikkekhez egyre kevésbé lehetett hozzájutni ,,Se ruha, se cipő! Se szén, se fa! De zsír
sincsen!" - ezt a jellemző címet viselte az egyik közellátási problémákkal foglalkozó
cikk. (45) A megye-sajtó úgyszólván naponta közölt panaszokat ezzel kapcsolatban.

A meglevő bajokat a hatalmon levők még kétféle módon tetézték. Az egyik a
„rekvirálás" volt. Március végén és április elején (éppen a húsvéti ünnepek alatt!)
hatósági megbízottak járták végig megyeszerte a magánlakásokat, elkobozva a „fölös-
legesnek" tartott készleteket. Nagy volt a zúgolódás, mivel a „rekvirálás" igen sok
igazságtalansággal járt. (46) A hatalmasok másik „ajándéka" pedig az ún. „hadi-
kölcsön" volt. Ez azt jelentette, hogy nyomást gyakoroltak az egyszerű emberekre:
félretett pénzüket adják oda a háború további támogatására. Júniusban volt a ,,VIII.
hadikölcsön", melynek jegyzése Szolnok megyében meglehetősen kevés eredménnyel
járt. A szolnoki Haladás joggal ítélte el a kormányt és a hadvezetőséget, amiért rek-
virálással és kényszerkölcsönökkel zaklatja a lakosságot, „balkezével pénzt, pénzt és
pénzt kér és követel az ország lakosságának minden egyes tagjától; requirál a jobb-
kezével; elvesz mindenkitől mindent..." (47)
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Az egyre növekvő háborúellenesség jelezte: nagy változás közeleg. 1918 októberé-
ben már ez erősen érezhető volt országszerte. A hatalmon levők már gyengék voltak.
A cenzúra többé nem volt képes a sajtó őszinte megnyilvánulásait elfolytam. Szolnok
megye lapjai sorozatosan közöltek olyan cikkeket, melyek békét, demokráciát, azonnali
változását sürgette. „Üj korszak jön - írta a Függetlenség. - Ebben az 1000 éves Magyar-
ország élni akar tovább. Élni békében és közös munkában az egész világgal." (48) „A
háború végsőket vonaglik" - állapította meg a Mezőtúr és Vidéke. (49) ,,Békét és
szabad, demokratikus Magyarországot követelünk" (50) - írta a Jászberényi Üjság.
Ezek az őszinte megnyilvánulások a tömegek forradalmasodását tükrözték. Féltek is
tőlük a hatalmasok. Október folyamán Túrkeve, Kunhegyes és más községek elöl-
járósága a csendőrség létszámának felemelését kérte. (51) Ezt a kívánságot azonban
a kormányzat (mely maga is megrendült helyzetben volt) már nem tudta teljesíteni.

A Jászkunságban már október közepén ismét erősen megélénkült a politikai élet
Ezt két vidéki gyűlés jelezte a legjobban. Az egyik október 15-án zajlott le Kun-
szentmártonban. Ezen a gyűlésen a közönség túlnyomó részét földművesek alkották;
sokan eljöttek a szomszédos községekből is. Schandl Károly, Kuna P. András, Bíró
József, Mészáros János és Papp László felszólalásaikban egyaránt a rekvirálás meg-
szüntetését, a háború azonnali befejezését és a szabad, független Magyarországot
követelték. (52) Október 14-én pedig Tiszaföldváron tartott a Károlyi-párt népgyűlést.
Domonyi István és más felszólalók követelték az azonnali szakítást a német szövet-
réggel, az Ausztriával fennálló közös intézmények megszüntetését és a haladéktalan
békekötést. A gyűlés határozata is ezeket mondotta ki. (53)

Szolnok városa is nyugtalan, izgatott várakozással teli heteket élt át októberben.
A lakosság hallatlan érdeklődéssel fogadta a fővárosból érkező híreket. Október 13-án
a Szociáldemokrata Párt rendkívüli országos kongresszust tartott, melynek határozata
a békét, a független és demokratikus Magyarországot, és számos fontos belpolitikai
reformot követelt. Ezen a szolnoki munkásság képviseletében Pálfy János vett részt.
(54) Hazatérése után a helyi pártszervezet zártkörű ülésén beszámolt kongresszusi ta-
pasztalatair,ól. A szolnoki szocialisták elhatározták, hogy a fent említett határozatokat
népgyűlésen fogják ismertetni a helyi lakossággal. A hatósági akadékoskodás ugyan
okozott némi huzavonát, de végül sikerült elintézni azt, hogy október 27-rc nyilvános
népgyűlést lehetett e tárgyban összehívni. A nagy megmozdulás érdekében komoly
előkészületek történtek. A demokratikus sajtó figyelmeztető szóval fordult a helyi
hatalmasokhoz a gyűlés előestéjén: ,,Reméljük, hogy a rendőrségnek nem lesz mersze
akadékoskodni és a dolgozó nép gondolat és gyülekezési szabadságába jogtalanul beavat-
kozni. Üj idők járnak, új szelek fújdogálnak a városháza felé is!" (55)

Október 27-én a szolnoki szocialisták gyűlése a Lopocsi-féle vendéglő kerthelyi-
ségében zajlott le. Óriási érdeklődés mellett nyitotta meg az összejövetelt Darvas
elnök, majd Pálfy János számolt be az október 13-i pártkongresszusról. A jelenlevő
sokezres tömeg ajkáról a békét és a szabad Magyarországot éltető kiáltások harsantak
fel. (56) A helyi Károlyi-párt részéről felszólalt Szabó Béla. Ismertette a két nappal
ezelőtt Budapesten megalakult Nemzeti Tanács Programját, melyet a tömeg nagy lel-
kesedéssel fogadott. Bozóki Árpád a radikális polgári csoportok, Orosz György fő-
gimnáziumi tanár pedig a kiuzsorázott szellemi munkások nevében biztosította a gyűlést
szolidaritásáról. F. Bcde László indítványára a népgyűlés határozatban mondta ki:
üdvözli a megalakult Nemzeti Tanácsot, annak célkitűzéseit támogatja és létre keli
hozni hamarosan annak szolnoki szervezetét. (57) Az október 27-i szolnoki népgyűléscn
valósággal forradalmi hangulat uralkodott. A hatóság nem mert semmit sem tenni
a tömeg c megmozdulásával szemben.

Október utolsó napjaiban a megye más városaiban is érződött a nagy változás kö-
zeledése. A legnagyobb megélénkülés Mezőtúron volt tapasztalható. Itt október 24-én a
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helyi demokratikus erők felhívást adtak ki. Gyűlésre hívták mindazokat, „akik hívei
a demokratikus békének és Magyarország demokratikus újjászervezésének." (58) Három
napi komoly előkészítő munka nyomán október 27-én a városban két helyen is zajlott-
le gyűlés. Az egyiket a Gazdasági Takarékpénztár helyiségében, a másikat a Felsőrészi
Polgári Kaszinóban tartották meg. Mindkét helyen Lányi Lajos mondott bőszedet, él-
tetve a békét és a Nemzeti Tanácsot. (59) A szociáldemokraták és a Károlyi-párt helyi
szervezetei szoros együttműködésben küzdöttek Jászberényben is. Itt is volt október 27-én
ö'jszejövetel, melyen kiemelkedő szerepe volt Lázár Henrik nyomdász, a helyi szo-
cialisták vezetője szervező munkájának. (60) Más helyeken (így Karcagon és Tötök-
s^entmiklóíon) azonban ezekben a napokban még nem került sor nyilt megmozdulásokra,
mer; a helyi demokratikus erők gyengébbek voltak.

Szolnokon az október 27. utáni napokban már lázas előkészületek történtek a kö-
zelgő nagy változás érdekében. A munkásosztály és a polgári demokratikus erők legfon-
tosabb feladatuknak a helyi hatalmi rzerv: a szolnoki Nemzeti Tanács létrehozását te-
kintették. Néhány napi szervező munka után ez létre is jött. Október 30-án a Szolnoki
Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága meg is kezdte tevékenységét. (61) Csatlakoztak
hozzá a dolgozók különböző rétegei. Ezek közül kiemelkedett a pedagógusok állásfog-
lalása. Október 29-én a tanárok és tanítók megyei választmánya csatlakozott a Nemzeti
Tanácshoz és egy megbízottat küldött annak helyi szervébe. (62) Sok összejövetelen kö-
vetelték a városban az azonnali változást. ,.Akik a háborút csinálták és elveszcették,
azok takarodjanak, tűnjenek el szégyenükben és gyalázatukban!" (63) - az ilyen éles és
erős hangú írások a helyi sajtóban napirenden voltak. A reakció azonban nem aludt
ezekben a napokban. Igyekezett legalább lassítani az átalakulást, „óvatosságot", „poli-
tikától való tartózkodást" hirdetve. így október 28-án a szolnoki Egyetértés Kör gyűlé-
sén az egyesüleí gazdag polgárokból álló tagsága leszavazta Bogyó Gellért inditványát
a Nemzeti Tanácshoz való csatlakozásról. (64) A köztisztviselők október 29-i összejö-
vetelén pedig Kádas László elnök megakadályozta az ilyen irányú javaslat tárgyalását,
mert - állítólag - az alapszabályok „tiltják a politikai ügyekkel való foglalkozást". (6s)
(Bezzeg nem hivatkoztak a szabályzatra, amikor az előző években a népellcnes háborút
támogatták és mellette foglaltak állást!) Ezek a szórványos, reakciós fékező próbálko-
zások azonban nem tudták döntően befolyásolni a helyi politikai élet alakulását.

Október 31-én, a kora délutáni órákban érkezett meg Szolnokra a pesti demokrati-
kus forradalom győzelmének híre. Óriási lelkesedést keltett ez az egész városban. Tün-
tető tömegek járták be aznap Szolnok utcáit. Éltették a békét, a független Magyaror-
szágot és Károlyi Mihályt. (66) Aznap este a vasutasok, az iparosok, a kereskedők és a
magántisztviselők tartottak gyűlést. Mindegyik összejövetelen kimondták a Nemzeti
Tanácshoz való csatlakozást. Este megjelentek a falakon a szolnoki Nemzeti Tanács
plakátjai; az új helyi hatalmi szerv éltette a demokratikus forradalom győzelmét és
felszólította a lakosságot: „Őrizzék meg nyugalmukat!" (67)

A régi rend hívei ezekben a napokban semmiféle ellenállást sem mertek megkísé-
relni. A reakció legkompromittáltabb képviselői, a háborús évek hírhedt basáskodó hi-
vatalnokai menekültek a megyéből. (68) November i-cn fegyveres munkásosztagok ala-
kultak Szolnokon; tagjai főként a MÁV-műhcly dolgozóiból kerültek ki. (69) Ugyan-
aznap Jászberényben tartottak népgyűlést. Munkások, értelmiségiek és diákok három-
ezres tömege vett ezen részt. Lázár Henrik lelkes beszédében éltette a forradalmat. (70)
November 2-án Szolnok város képviselőtestülete is a Nemzeti Tanács mellé állt. A he-
lyi laktanyákról lekerült a kétfejű sas és a német felirat. Az eddig Szolnokon állomá-
sozó 88-as gyalogezred cseh legénysége elindult hazafelé. A városháza előtt elvonulva,
éltették Magyarországot és Szolnok város népét. „Jólesett ez az intelligens megnyilat-
kozás" (71) - állapította meg a helyi demokratikus sajtó.
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November első napjaiban a megye más községeiben is megkezdődtek, a szervező
munkák a helyi nemzeti tanácsok megalakítása érdekében. A néptömegek eddig szuny-
nyadó (a háborús években mesterségesen visszaszorított) energiája hatalmas erővel tört
felszínre. (72) Örült a Jászkunság lakossága a forradalom és a demokrácia győzelmének.
E nagy napok közhangulatát jól fejezi ki egy névtelen karcagi költő november elején
írt verse:

„Fény gyulladt a szörnyű nagy sötétre,
Vigaszunk lesz a megtisztult béke.
Ég lelkűnkben a szabadság vágya,
Nyilj ki, nyílj ki szabadság virága!" (73)

Az előbbiekben áttekintettük Szolnok megye politikai életét 1918 januárjától a no-
vember elejei napokig. A Jászkunságban történtek egyik kiemelkedő eseményét képezik e
tíz hónap háborúellenes és demokratikus mozgalmai. A megye történetében kevés olyan
időszak volt, amikor ilyen nagy mértékű politikai aktivitásra került volna sor. A Szolnok
megyei munkásság és a polgári demokratikus erők harca a békéért, hazánk szabadsá-
gáért és a demokratikus átalakulásáért - tiszteletreméltó. Tíz hónap vetése nyomán no-
vember elején érett be az aratás. Ez a sikeres, küzdelmekkel teli időszak a megye érté-
kes haladó hagyományát képezi. Méltó arra, hogy most - ötven év távlatából - meg-
hajtsuk előtte a tisztelet és.az emlékezés zászlaját.

Dr Merényi László
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