
A Dolgári demokratikus forradalom Túrkevén

(1918. nov. 1-1919. márc. 21.)

1918-ban Szolnok megye történetét jellemző rendkívül nagyfokú politikai akti-
vitás a forradalmi érlelődést jelezte.1 Túrkevén ebben az időben a felnőtt- kereső
lakosság fele (49%)z agrárproletár volt. Az új rendért folyó harcot egyedül a helyi
s ociáldcmokrata szervezet irányíthatta volna,3 de nem volt elég erős ahhoz, hogy
a forradalmat megelőző időszakban fokozottan jelentkező és a forradalom első nap-
jaiban mégihkább erősödő spontán tömegmozgalmat vezesse.4

Az októberi polgári demokratikus forradalom győzelmének híre, melyet Madarász
István, a helyi szociáldemokraták kiemelkedő vezetője hozott Túrkevére 1918. novem-
ber i-én reggel,5 a város reakciós vezetőit és forradalmi erőit egyaránt váratlanul érte.
Madarász a forradalmat megelőző hetekben Budapesten tartózkodott. A Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt által szervezett agitátorképző iskolát látogatta.6 Vele
együtt érkezett Túrkevére néhány, a frontról hazatért katona is.7

Madarász és a vele együtt Budapestről hazatért katonák jelentősen megnövelték
a város forradalmi erőit. Első útjuk a városházára vezetett, s a városi tisztviselők
tőlük értesültek először a budapesti eseményekfői.8 Madarász bejelentette a tisztvi-
selőknek, hogy: „vége a régi rendszernek, most <már a nép uralma következik!'9

A hazatért katonák eközben lefegyverezték a helybeli csendőrséget és rendőrséget.-u

A város vezetői a forradalmat végrehajtó csoporttal szemben a polgári forra-
dalom védelmének köntösében léptek fel. Tóth Imre, a város polgármestere, novem-
ber i-én estére értekezletre hívta a városi tisztviselőket, hogy megbeszéljék, miként
biztosíthatják a „törvényes rendet" és létrehozzák a polgárőrséget-.11 Az értekezletről
a helyi átalakulást vezető, Budapestről hazatért csoport tudomást szerzett. Résztvett
azon, és követelte a nemzeti tanács azonnali felállítását, a köztársaság kikiáltását,
a leszerelt katonákról való gondoskodást, 1 2 a csendőrség és rendőrség feloszlatását,
QA november 2-ára népgyűlés összehívását mondotta ki.13 Röviddel e?után a Munkás
Kórben Madarász István vezetésével megalakult a munkástanács. u

November i-éről 2-ára virradó éjjel a spontán tömegmozgalom a városi reakciós
vezetők és a vagyonos polgárok elleni fellépésben csúcsosodott ki, s egyben ezzel
zárult is.13 Ettől kezdve a Madarász vezette szociáldemokrata szervezet tömöríteni
tudta maga mögött a város szervezetlen agrárproletár tömegeit.

November 2-án délelőtt 10 órakor a népgyűlést Tóth Imre polgármester nyitotta
meg, de a túrkevei agrárproletariátus nem őt kívánta hallani^16 hanem Madarász
Istvánt, aki felszólalásában a forradalmat - tapasztalatból tudva, hogy a győztes
forradalmat a munkásosztály vívta meg - proletárforradalomként értékelte. „Most
már minden a miénk, a városháza, mindenkinek mindene a miénk." - mondotta.1'
Követ-elte a köztársaság kikiáltását.18 Tiltakozott a polgárőrség megszervezése ellen,



mondván: „eddig a munkásság védte a vagyont a háborúban, most már védje meg
maga a polgárság azt. A munkásság nem fog részt venni a polgárőrségben, akinek
van mit megvédenie, az védje meg azt maga."l!) Javallatára a népgyűlés a városi kép-
viselőtestületet feloszlottnak nyilvánította (bár a városi tisztviselőket ideiglenesen
meghagyta helyükön), s a közügyek intézésére „közfelkiáltással" megválasztotta a
nemzeti tanácsot.2''

Még november 2-án, a népgyűlés határozata ellenére megalakult a polgárőrség,
melyet Gazdag Lajos városi rendőrkapitány szervezett meg.21 A polgárőrség meg-
szervezése a város reakciós erői ellentámadásának megindulását jelentette.

November 3-án a nemzeti tanács ülést tartott, hogy javaslatot tegyen az ország
leendő államformájára.22 Tóth Imre polgármester a magyar nemzeti királyság mel-
lett- kardoskodott, de leszavazták, s a tanácsülés a köztársasági államforma mellett
döntött.2' November 4-én megalakult a katonatanács.2'1 Elnöke dr. Kenéz Béla pol-
gári liberális ügyvéd lett."'1

November 5-én a városi reakció elég erősnek érette magát az ellentámadásra.
Segítette az ellentámadás megindításában az a miniszteri sürgöny, mely a polgárőrsc-;
azonnali felállítására adott utasítást, s ezzel legalizálta a rendőrkapitány által néhány
nappal korábban létrehozott szervezetet.28 A nemzeti tanács ülésére szervezetten vo-
nultak fel a város agrárprolctáriátusával szemben álló erők.27 A jobboldal, a város
szervezetlen tömegei által, a spontán népfelháborodás hatására, november i-én éjjel
kezdeményezett akciót, melyet a forradalmat vezető csoport nem tudott megakadá-
lyozni, e csoport nyakába igyekezett varrni.28 A nemzeti tanács elé beadványt terjesz-
tettek, melyben követelték a spontán nepmegmozdulásban résztvevők megbüntetését
- akiknek Madarász és az általa vezetett helyi szociáldemokrata csoport amnesztiát
javasolt -, a tisztviselők helyén maradását, a rendőrség azonnali felfegyverzését.29

A felsorakozott jobboldal Madarászt meg sem hallgatta. Hatására a nemzeti tanács
a beterjesztett javaslatot elfogadta. A gyűlés után a rendőrség azonnal szolgálatba
lépett, s Gazdag Lajos rendőrkapitány statáriumot hirdetett. Madarász Istvánt tizen-
hetedmagával együtt még aznap éjjel elfogták és a mezőtúri járásbíróság börtönébe
szállították.30

A november yi jobboldali fordulatot végrehajtók jól tudták azt, hogy nincs
tömegbázisuk, s uralmuk konszolidálása érdekében meg akarták nyerni maguknak
a várasi agrárproletáriátust. Ennek érdekében nap mint nap előadásokat tartottak
számukra," azonban azok az emberek, akiknek vezetőit eltávolították, elég érettek
voltak ahhoz, hogy ne álljanak melléjük, sőt azonnal harcot indítottak vezetőik ki-
szabadításáért. Segítette őket Gyalog János, aki Mezőtúrról jött el, hogy eljárjon
Madarász érdekében,33 és Laskai Mihály, aki Budapestről utazott Túrkevére.'13 Stefa-
novics Lajos Budapesten tiltakozott a belügyminiszternél.34 Küldöttségek jártak Szol-
nokon is.35

Ezzel eg\ időben, november 24-én, megindult a túrkevei agrárproletariátus ellen-
támadása Rundik János vezetésével. De erről tudósítson Gazdag Lajos rendőr-
kapitánynak az alispánhoz küldött távirata, amely így szól: „Folyó hó 14-én Tiirkevén
a helybeli munkásság népgyülést tartott azon programmal, hogy a régi rendszer kép-
viselőit, minket, képviselőket, rákényszerítsen hivatalunk elhagyására. A polgármes-
tert, a helyettes polgármestert, engemet, a rendőrkapitányt, a városi adóellenőrt,
a járatlevél-kezelőt, a városi gazdát és az árvaszéki ülnököt jelszót itatták, a népgyűlés
határozatából, hogy helyeinket hagyjuk, el. Az ok, mert a néppel igazságtalanul
bánunk... ."•i0 Ugyanezen a népgyűlésen a nemzeti tanács tagjainak számát 60-ra egé-
szítették ki, s további 20 tagot választottak a nemzeti tanács tagjai közé, ezzel bizto-
sítva a szervezett munkásság többségét?1 A népgyűlés határozatát a nemzeti tanács
november 29-én tartott ülésén elfogadta.38



A jobboldalt jelentősen dezorganizálta, hogy a népfelháborodástól való félel-
mében legjelentősebb vezetőjét, Gazdag Lajos rendőrkapitány elmenekült Túrkevéről.39

Á baloldali erők december első napjaiban Madarász István és a vele együtt
letartóztatottak kiszabadítását is elérték. Madarász szabadlábra kerülése tovább nö-
velte a baloldal erejét, s határozottabbá tett-e fellépéseit. A december első felében
tartott nemzeti tanácsi ülések programjai és határozatai a jobboldal teljes vereségét
tükrözik.

December 7-én Rundik János, Kohári István, Seres János, Varga Bálint, Kelemen
Károly, Pozsonyi Károly, Kovács Sándor, Józsa Sándor, Kun Zsigmond és L. Nagy
Lehel a nemzeti tanács ülésére terjesztették a következő javaslatot:40

„Mondja ki a nemzeti tanács határ ozatilag, hogy a virilizmuson felépült kép-
viselőtestületet egy percig sem ismeri el illetékesnek arra, hogy a város bármely
ügyében intézkedjék, hanem annak hatáskörét maga a nemzeti tanács veszi át a
városi tanáccsal közösen, és minden, a képviselőtestület elé tartozó ügyekben közö-
sen!>i határoz'' A javaslatot a nemzeti tanács december 8-án megvitatta. A tanácsülés
jegyzőkönyve szerint a következőképpen/'* „Rundik János a beadott indítvány indo-
kolásával előadja: Tudjuk mindannyian, hogy az állam átalakult, koronák a porba
hulltak, a főrendiház megszűnt, a régi rend letűnt, tehát a virilizmuson alapult kép-
viselőtestület sem határozhat közügyekben, s ha egyszer a nemzeti tanács meg van
alakítva, mint az új rend szervének, ennek kell átvennie a közügyekben való intéz-
kedés jogát, mert ellenkező esetben fent marad a régi rend, s nem értünk el semmit,
ennélfogva a beadott indítványt fenntartja és megtoldja azzal- hogy a városi tanács-
csal kiegészített nemzeti tanács, mint népjóléti bizottság is működjék, és hogy a ho-
Zandó határozat birtokon kívül fellebbezhető.

Pozsonyi Károly előadja, hogy a nemzeti tanácsot a nép választotta, tehát kell,
hogy a nép közügyeiben ez a szerv intézkedjék, ne pedig a virilizmuson alapuló
képviselőtestület.

Elnök előadja, hogy a néphatározat rendelkezései szerint az 1SS6. évi XXII. t. c.
még érvényben van, így a képviselőtestület is fenntartatott, a nemzeti tanács csak
az ellenőrzést gyakorolja. Kéri, hogy ne előzzük meg a kormány rendelkezéseit.
Felolvastatja a néphatározatot és több miniszteri leiratot.

Madarász István szerint, az, ki az új Magyarországnak híve, az nem pártolhatja
a virilizmuson alapult képviselőtestületet, ne hagyjuk fent a dolgozó népek ellenére
ezt a kárhozatos intézményt, mely csak ínséget és nyomort hozott a népre. Már több
város is feloszlat/a a képviselőtestületet. Városi munkásság nem akarja, hogy bárki
is el legyen nyomva, egyenlő jogok és egyenlő kötelezettségek legyenek.

S. Nagy István nem pártolja a virilizmust, és van benne jó akarat a munkásság
iránt, mindannyiónkban meg kell lenni az egymás iránti jó akaratnak, csak így tudunk
eredményesen munkálkodni. Indítványt nem fogadja el.

Cs. Kovács Imre bejelenti, miszerint biztos tudása van arról, hogy már Szolnokon
is a nemzeti tanács gyakorolja a képviselőtestület jogait.

Ezek után az elnök a névszerinti szavazást elrendeli, feltevén kérdésül, hogy
azok, akik a beadott indítványt, a Rundik János által pótlólag tett javaslattal együtt
elfogadják, azok igennel, akik nem fogadják el. nemmel szavazzanak.

Igennel szavaztak: Balogh Sándor, Csontos Jenő, Fábián Ferenc, Dina Sándornc,
Gyarmati Lukács, Fóris Sándor, Fadgyas Sándor, Tubel Terézia, Cicatricis Kálmán,
Madarász István, Végh Imre, Kalmár Péter. Cs. Kovács Imre. Csík Sándor, Hagymást
Sándor, Varga Bálint, Mihályfalvi József, Kelemen Károly, Debreczeni Sándor, Tiba
Lajos, ifj. Bugyik Mihály, Kohári István, Seres János, Ábrahám István, Rundik János,
Szálai András, Ábrahám Lajos, Balogh Ferenc, Finta Sándor, Dúca Illés, Hadas



Zsigmond., Horváth Sándor, Józsa Sándor, Kovács Sándor, Mikulás János, L. Nagy
Lehel. Pozsonyi Károly, Révész Lajos, Rundik ló-sef, Szántó Sándor.

'Nemmel nem szavazott senki.
Nemzeti tanács a beadott indítványt egyhangúlag elfogadja, és kimondja, hogy

a virilizmuson jelépült képviselőtestületet egy percig sem ismeri el illetékesnek arra,
hogy a város bármely ügyében intézkedjék, hanem annak hatáskörét maga a nemzeti
tanács veszi át, és minden képviselőtestület elé tartozó ügyekben körösen határoz,
úgy is mint népjóléti bizottság. Kimondja- végül, hogy ezen határozata birtokon kívül
fellebbezhető.®

Türkévé, rgiü. december hó ly
Tóth Imre elnök"

A clerember 9-én tartott tanácsülésen a nemzeti tanács de iure is eltávolította
Gazdag Lajos rendőrkapitányt, c.irlakozott Darvas Ferenc44 kormánybiztosi kineve-
zését követelő morpaiómhoz és intézkedéseket tett a város élelmiszer- és tű/ifa-
ollátá'ának biztosítására, valamint a hazatérő katonáknak munkaalkalma'.- teremtett.
Erről a tanácsülés jegyzőkönyve a következőképpen tudósít:45

..Jegyzőkönyv.
Felvétetett Túrkevén a várost tanáccsal kiegészített nemzeti tanácsnak. 191$. évi

december hó q-én tartott ülésén.
Jelen voltak: Tóth Imre polgármester elnök, Dr. Nánássy Endre, Balogh Sándor,

Fábián Ferenc. Dina Sándorné, Fóris Sándor, Tubel Terézia, Madarász István. Cs.
Kovács Imre. Drahos Ferenc, Csík Sándor, Hagymási Sándor, Varga Bálint, Mihály-
hlvi József, S/efanovics Lajos, Kenéz János, Tiba Lajos, Erdei Károly, Kohár.i István,
Kovács Imre. Drahos Ferenc, Csík Sándor, Hagymási Sándor, Varga Bálint. Mihály-
Abrahám István. Szálai András, Ábrahám Lajos. Balogh Ferenc, Finta Sádor. Dncra
Illés. Gvörffy Lajos, Hadas Zsigmond, Józsa Sándor, Kovács Sándor. Mikulás Já"os,
L. Nagy Lehel. Pozsonyi Károly, Révész Lajos, Rundik János, Szántó Sándor, Dr. Szi-
lágyi Dávid nemzeti tanácstagok, Kovács László, Nagy István és Dr. Simon László
városi tanácstagok. Jegyzett Nagy István.

Elnök szívélyesen üdvözölvén a me?jelenteket, a tanácskozást megnyitja, s a
jegyzőkönyv hitelesítésére Győrffy Lajos és Mibályfalvi József tagokat felkéri.

Tárgyaltatott Ábrahám István és társai nemzeti tanácsi tagoknak következ.ő in-
dítványa:

Mondja ki a városi tanáccsal kiegészített nemzeti tanács, mint a képviselőtestületet
helyettesítő faktor határozatilag, hogy Dr. Gazdag Lajos rendőrkapitány az általa
elkövetett egész sor hivatalos hatalommal való visszaélésért az 1886. évi XXII. t. c.
06. f-í? alapján hivatalos állásától és az azzal járó minden tisztségtől és karhatalmi
parancsnokságtól felfüggeszti s ellene a feljelentést illetékes helyen megteszi, ügyben
elhatározza a nemzeti tanács, hogy ezen határozata az 1886. évi XII. t. c. 07. §-a
utolsó bekezdése alapján fellebbezhető meg, birtokon kívül. S továbbá ezen határo-
zatot a rendőrkapitánnyal 3 tagú bhottság útján nyomban közli, s tőle a hivatal kul-
csát nyomban átveszi, javadalmazását pedig a felfüggesztés tartamára fizetésének egy-
harmadára korlátozza. Nagyobb nyomaték kedvéért, a nemzeti tanács a rendőrkapi-
tány által elkövetett visszaélések közül néhányat felsorol. Tettleg bántalmazta a
rendőrkapitány iqiS. év november hó folyamán Simon Sándor, Szabó Krisztina. Csík
Sádor, Csík István ab. túrkevei lakosokat. Egyben elhatározza a nemzeti tanács:
felhívja a város közönségét, hogy mindazok, akiket a rendőrkapitány mióta városunk-
ban van, bántalmazott, vagy bántalmaztatott, jelentkezzenek a nemzeti tanács bár-
mely tagjánál, vagy a munkáskör vezetőségénél.
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Ábrahám István a közrend és béke ércekében kéri a felolvasott indítvány el-
fogadását. • ••

Ruridik János kifejti, hogy a város közönségének megnyugtatása végett szükséges
ez intézkedés megtétele, mert a legnagyobb bűn valakinek a testi épségére törni, de
különöset! nagy akkor, ha éppen olyan egyén teszi, akinek a testi sértést megvédem
kellene, éppen ezért kéri a beadott indítvány elfogadását, hogy így hivatalosan le-
tárgyalva szólíttassék fel a rendőrkapitány, hogy nyugodtan távozzék, s hagyja ptl
a helyét.

Dr. Nánássy Endre szerint nem. jogosult a nemzeti tanács a tett indítványban
foglaltak kimondására, miért is indítványozza, hogy a beadvány terjesztessék a kép-
viselőtestületi közgyűlés elé, mert az jogosult benne eljárni.

Pozsonyi Károly az indítvány elfogadását javasolja, mert Dr. Gazdag Lajos
rendőrkapitány szálka a nép .szemében, így elmozdítása esetén csak a közrend és
béke helyreállítását biztosítjuk.

Kenéz János szerint bizonytalanság áll fent arra nézve, hogy vajon jogában és
hatalmában állott-e a nemzeti tanácsnak a. képviselőtestületet megszüntetni, tehát
meg kell tudnunk a belügyminiszter úrtól, nehogy törvénytelenséget cselekedjünk.

Madarász István szerint teljesen törvényes i'tton jár a nemzeti tanács akkor,
midőn a rendőrkapitányt nem tettlegességgel, hanem a törvényben meghatározott
módon távolítja el. Az, ki minden viselkedésével a régi rendet szolgálja, csak az
vetemedhetik tettlegességre, az ilyen egyént nem tudjuk az új rendhez alkalmaz.-
kodónak tekinteni, nem tudjuk, mikor rendez egy vérfürdőt, mikor bontja fel a ren-
det. A munkásság kezébe veszi a rend fenntartását, de nem Gazdag Lajossal az élén;
a húzás-halasztás ideje lejárt, egyet kell érteni. A népgyűlés is kimondta az eltávo-
lítását. Többek hozzászólása után, a városi tanáccsal kiegészített nemzeti tanács
többsége, névszerinti szavazással, y> szavazattal egy szavazat ellenében a tett indít-
ványt elfogadja és kimondja, hogy Dr. Gazdag Lajos rendőrkapitányt az általa elkö-
vetett egész sor hivatalos hatalommal való visszaélésért, az 1SS6. évi XXII. t. c.
g6. §-a alapján hivatalos állásától és azzal járó minden tisztségétől és a karhatalmi
parancsnokságtól felfüggeszti, s ellene a feljelentést illetékes helyen megteszi.. .

Balogh Sándor nemzeti tanácstag bemutatja a Cukorközpont értesítését, mely sze-
rint a törökszentmiklósi szövetkezethez szélosztás végett július hóban 3 vagon és
szeptember hóban ismét 3 vagon cukor érkezett, melyből a", itteni szövetkezetek nem
kapták meg a nekik járó részt.

Megbízatik az elöljáróság, hogy az ügynek sürgősen nézzen utána, s állapítsa
meg, hogy miért nem kaptak az itteni szövetkezetek cukrot, s az hova lett...

Madarász István bejelenti, hogy az egész vármegyében mozgalom indult meg az
iránt, hogy vármegyénkben a főispáni teendőkkel megbízott kormánybiztossá, a szol-
noki nemzeti tanács elnöke, Darvas Ferenc neveztessék ki; javasolja azért, hogy a
nemzeti tanács forduljon táviratilag a népkormányhoz e kinevezés mielőbbi keresztül
vitele végett, s hasonló felterjesztés beadása végett keresse meg az összes vármegyei
nemzeti tanácsokat.

Nemzeti tanács ezen javaslatot egyhangúan elfogadja, s a táviratnak még a mai
nap folyamán leendő felküldésére az elnökséget utasítja, de utasítja egyben arra is,
hogy a vármegyebeli összes nemzeti tanácsokat keresse meg a mozgalomhoz való
csatlakozás végett.

Finta Sándor jelenti, hogy még mindig vannak hazatérő katonák, akik fa ásást
vállalnának munkára. Indítványozza azért, hogy kerestessék meg alispán úr, hogy
a mezőtúri országúton levő fák kivágását engedélyezze.

Bejelenti egyben, hogy a korábbi határozat meghozatalakor nem lett kimondva,
hogy az egy mázsa fa mennyi időre jár, kéri ennek megállapítását is.
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Ábrahám István és Madarász István a tűzifa rekvirálást tartja helyesnek, ha a
szükséglet másként nem biztosítható. Pozsonyi Károly a malomzugi gát melletti összes
fák kiásását javasolja, mert most nem dísznek, hanem tüzelőnek kell a ja, ?7iivel nincs
szalma. Tavasszal aztán ültetni kell helyette másikat.

Rúnáik János kéri. hogy újból kerestessék meg a Hortobágy-Berettyó Társulat,
a hullámtérben levő fák kiásásának vállalatban adása iránt, a földtulajdonosok újból
szólíttassanak fel, a földjüknél levő fák kivágatására.

Elnök bejelenti, hogy mintegy 40-50 vagon fa került ki a temetőkből, ami ki-
osztható, csupán azt kéri, hogy abból a 11 állami elemi iskolának is juttassék. 15-15
mázsa.

Kimondja a nemzeti tanács, hogy a temetőben levő 40-50 vagon fa kiosztára
kerüljön, s abból a u állami elemi iskolának 15-15 mázsa adassék.

A fa mennyiség egy családra egy hónapra 5 mázsa, mely egyszerre is kiadható.
Felirat intézendő alispán úrhoz, hogy a mezőtúri országúton levő akácfák kivágatását
engedélyezze úgy, miként a város. Űjból megkeresendő a Hortobágy-Berettyó Társu-
lat a hullámtérben levő fák kivágásának vállalatban adása iránt. Űjból felszólítandók
a földtulajdonosok, kiknek földjén fák vannak, hogy azok. kivágását adják vállalatba,
íigy, miként a város. A malomzugi gát melletti nagy fák mind kivághatok és az eddigi
feltélelek mellett vállalatban adandók.

Madarász István felkérdezi elnököt, hogy milyen garanciát tud nyújtani arra
nézve, hogy a nemzeti tanács háta mögött nem történik-e valamilyen meglepetés.

Elnök kijelenti, hogy a maga részéről ilyen irányban semmit nem tesz, s őrködik,
hogy mások se tegyenek.

Pozsonyi Károly indítványára kimondja a nemzeti tanács, hogy a bús, szalonna
és zsír szükséglet biztosítása végett semmiféle állat vagy jószág kivitelt nem enged
meg, meg apró jószágot sem további intézkedésig.

Ezen rendelkezés betartása felett a csendőrség, rendőrség és Munkás Kör őr-
ködjék.

Stefanovics Lajos indítványára kimondja a nemzeti tanács, hogy a petróleum és
cukor, illetve összes jegyrendszer megvizsgálására egy háromtagú bizottságot küld ki,
melynek tagjaiul Finta Sándort, Pozsonyi Károlyt és Stefanovics Lajost választja meg.

Tóth Imre elnök."

A legforradalmibb Javaslatokat a nemzeti tanács december u-i ülésén tárgyalták
és fogadták el. Sajnos a tanácsülés jegyzőkönyve máig sem került elő, de egyéb for-
rásaink alapján rekonstruálni tudjuk tartalmát. Az elfogadott határozat követelte,
hogy a jobboldal hangadóit a városból távolítsák el, s a határozat jóváhagyatására
bizottságot jelölt ki.'l(i Szorgalmazta a képviselőtestület feloszlatásáról szóló korábbi
határozat jóváhagyásának kieszközlését, valamint a tisztviselők elbocsátásánaki a
a rendőrség és polgárőrség helyett népőrség felállításának, valamint a rendőrkapitány
felfüggesztésének jóváhagyását is.47

A nemzeti tanács ezen az ülésen határozatot hozott arról is, hogy a főbb tisztvi-
selők mellé, akik nagyobbrészt maguk is a nemzeti tanács tagjai voltak, ellenőrzés
gyakorlása végett egy-egy tagot delegál. Tóth Imre polgármester mellé Madarász
Istvánt, helyetteséül Varga Bálint napszámost; dr. Simon László I. tanácsos mellé
Rundik János napszámost, helyetteséül Kohári István napszámost; a rendőrkapitány
mellé Stefanovics Lajost, helyetteséül Bugyi Mihály napszámost; Tóth Kálmán város-
gazda mellé Révész Lajos napszámost, helyetteséül L. Nagy Lehel napszámost; segély-
ügyi előadó mellé Csirikló Kovács Imre napszámost, helyetteséül Tubel Teréziát ne-
vezte ki. Kimondta, hogy a városi tanácsot ugyanannyi taggal, mint a városi tanács,
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vagyis 7 taggal kibővíti s ezzel saját kebeléből a 7 tagot, a fentiekhez még Finta
Sándort és Pozsonyi Károlyt nevezte ki.48

A túrkevei nemzeti tanács a december n-i ülésén hozott határozatokat jogérvé-
nyesnek tekintette és betartatta, amint erről Tóth Imre leveléből értesülünk.49

„Tekintetes Törvényhatósági Bizottság,
Szolnok

A Túrkeve r. t. város képviselő testületét helyettesítő s a városi tanáccsal ki-
egészített nemzeti tanácsnak 1918. dec. hó u-én tartott ülésében hozott azon határo-
zata ellen, amellyel kimondotta, hogy a főbb tisztviselők mellé ellenőrzés gyakorlása
végett egy-egy tagot delegál és pedig Tóth Imre polgármester mellé Madarász Istvánt,
helyetteséül Varga Bálintot; tisztelettel fellebbezést jelentek be és kérem a tek. tör-
vényhatósági bizottságot, hogy ezt a határozatot, mint a törvénnyel ellenkezőt és az
új népkormány f. év dec. i-én kelt vidéki nemzeti tanácsok hatásköréi megszabó ren-
deletébe ütközőt megsemmisíteni méltóztassék, - mert

1. Nagyon lealázónak tartom és bizalmatlanságnak veszem;
2. Mert azt a végrehajtó hatalommal fel nem ruházott és arra joggal nem bíró

testület hozta;
3. Mert annak foganatosítása esetén nem tarthatnám be a törvény szerint és

eskümmel fogadott hivatalos titoktartást;
4. Mert Madarász litván előttem kijelentette, hogy se egy telefon, se egy hiva-

talos irat az ő tudta nélkül a városházáról el ne menjen, sőt pedzette azt is,
hogy mindezt talán az ellenöröknek ellenjegyezni is kellene, végül

5. Mert az jogerőre emelkedés előtt végrehajtatott.

Túrkeve, 191$. XII. 73.

Tisztelettel Tóth Imre polgármester, a helyi nemzeti tanács elnöke!'

A megyei szociáldemokrata vezetők, akik szem előtt tartották a szociáldemok-
rata pártvezetés osztályharcot felfüggesztő határozatát, jobboldalról léptek fel a
túrkevei szervezett munkásság ellen. Darvas Ferenc, kit közben kormánybiztossá ne-
veztek ki,'1" Túrkevére küldte Dr. Szabó Béla szolnoki szociáldemokrata ügyvédet
azzal az utasítással, hogy az országos pártvezetés határozatának szerezzen érvényt.01

Dr. Szabó Béla a túrkevei agrárproletariátus vezetőit visszavonulásra kényszerítette.
Ez az általuk fogalmazott nyilatkozatból is kiviláglik.62

„Tóth Imre polgármester úrnak, mint a nemzeti tanács elnökének,
II e l y b e n

Ismételt kísérletezés során nagy sajnálattal arról győződtünk meg, hogy - nem
a mi hibánkból - úgy a vagyonos osztály, mint az elöljáróság exponált tagjaival ré-
szünkről az együttműködés lehetetlen, miért is úgy a nemzeti tanácsból, mint a városi
tanácsból, valamint az összes bizottságokból kilépünk és a passzivitás álláspontjára
helyezkedünk.

Amikor ezt tesszük, arról biztosítjuk polgármester urat, a nemzeti tanácsot és
a város minden rendű lakosát, hogy senki ellen bosszút nem táplálunk s elfoglalt
álláspontunk nem egyéb, mint jóindulatíi passzivitás s ezzel megkönnyíteni óhajtjuk
az elöljáróság amúgy is nehéz helyzetét és mozgási szabadságát.

Ezek után vagyunk igaz tisztelettel a Népkormány, a népuralom és a köztársaság
oltalmára mindig készen.

Túrkeve, 1918. december 15.



Madarász István, Ábrahám István, Cs. Kovács Imre, Kobári István, Pozsonyi
Károly, Varga Bálint, Seres János, Fóris Sándor, Dina Sándorné, Rnndik János,
Szántó Sándor, Tubel Teréz, Stefánovics Lajos, Csik Sándor, L. Nagy lehel."

A szolnoki szociáldemokrata vezetés ezzel a tettével nem érte el az általa kívánt
eredményt, az osztálybekét. Nem is érhette el. Hiába rendeztetett a szolnoki kiküldött
békevacsorákat, aíok nem az osztálybékére, hanem a jobboldal dühödt támadására
szolgáltattak alkalmat.53 Ezért a szolnoki kiküldött december 22-én népgyűlést hívott
ös-;-e, hogy a nemzei-i tanácsot újraválasszák. A gyűlésen Madarász István elnökölt.
A jegyzőkönyv a következőképpen számol be a történtekről:"4

Dr. Szabó Béla szolnoki kiküldött, kormánybiztosi megbízott ismerteti a forra-
dalom vívmányait, a szociáldemokrácia eszméjét és munkáját. Összetartásra, a béke
ápolására hívja fel a munkásságot és a polgárságot. Hangoztatja, hogy a kormányon
levő pártok megegyeztek a íz pontban és ennek keresztülvitelére mindent el is követ-
nek. Tartsák ezt szem előtt a vidéken w.53

Lefkovics budapesti szervezett munkás, az, Országos Propaganda Bizottság kikül-
dötte a nemzeti tanács rendeltetését ismerteti, a munka felvételére hívja fel a mun-
kásságót.

Rundik János előterjeszti, hogy a városi nemzeti tanács f. hó iS-án feloszlott,
kimondta feloszlatását és a mai népgyűlés feladata az, hogy újabb nemzeti tanács
választassák. A jelöltek neveit felolvassa és felhívja a közönséget a szavazásra.

Ábrahám István javasolja, hogy mondja ki a népgyűlés, hogy Dr. Gazdag Lajos
rendőrkapitány eltávolítását a közbéke és nyugalom érdekében kívánatosnak tartja és
ehhez feltétlenül ragaszkodik. Ábrahám István indítványa nagy szótöbbséggel elfo-
gadtat ik." ,

A túrkevei agrárproletariátus újabb győzelme megszilárdítotl-a a szervezett mun-
kások és az általuk vezetett szervezetlen agrárproletárok egységét. A vezetést ettől
ke/.dve s/ilárdan kehükben tartották a néptanács megválasztásáig, majd a néptanács-
ban is."

1919 januárjától kezdve a túrkevei szociáldemokrata szervezet tevékenységét a
Kommunisták Magyarországi Pártja elvei és programja határozták meg. Januárban
már folyt a KMP szervezése.67 Februárban ugyanaz a Lefkovics, aki a december 22-én
tartott népgyűlésen szólalt fel, tartott pártszervező gyűlést a Munkás Körben.58 Ezzel
cgyidőben a túrkevei szociáldemokrata szervezet vezetője, Madarász István Stefánovics
Lajossal öt héten át a KMP propaganda iskoláját látogatta, a Budapestről immár
a győztes pioletárforradalom hitével tért vissza/'9

A túrkevei agrárproletariátus az októberi polgári demokratikus forradalom ide-
jén nem ismert osztálybékét. Következetes osztályharcával jól felkészült a hatalom
átvételére és gyakorlására,00 és eljuttatta vezetőit az egyetlen következetes forradalmi
proletárpárthoz, a Kommunisták Magyarországi Pártjához.

Selmeczi László
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J E G Y Z E T E K

1. A kérdés összefoglaló elemzését adja Meré-
nyi László: Háboruellenes mozgalom Szoi-
nuk megyeben luia. januur—oKioDer koíuit
cioiü cikkében. Jászkunság XIV. (láiit) 3.
szám. 105—113. p.

2. Gyorffy Lajos—Veress Éva: Túrkeve törté-
nete. Bp. é. n. 44. p.

3 A turkevei szociáldemokrata szervezet 1891-
ben alakuK. Alapilo ta^ja Hácz Imre es
Bálint íaniunkasok és Totu Károly abron-
csolok voltak. Hosszú időn át Kacz Imre
1542. sz. lakásán tartották az összejövetele-
kéi. Az első körlieiysiég 19Ul-ocu a*aku.t.
(SZÁL. Türkévé r. t. v. p. i. Fe-er Kaimaii
re£. rk. parancsnok jelentése.) A Munkás
Kort 1905-ben épiiettek fel közadakozásból,
(értünk éltek. Debrecen 1963. 74: JJ.) A he-
lyi szervezet vezetője 1905 "után Mauaiü.'iz
István volt. (SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i.
összefoglaló jelentés . 1. p.) Túrkevén pol-
gári liberális párt nem voit.

4 A világháború alatt 1718 asszony részesült
hadisegelyben. (SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i.
Dr. Gazdag Lajos jelentése 1921. VI. 10.)
Tóth Imre polgármester és dr. Simon Lász-
ló I. tanácsos ellen fordult ekkor elsősor-
ban a népharag, főleg azért, mert a háború
alatt kéréssel hozzájuk forduló hadiözve-
gyeket azzal utasították el, hogyha nincs
ehezö gyerekeiknek mit adniok: „aprítsák
fel az egyik gyereküket és egyék meg azt."
(SZÁL Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló
jelentés 7. p.)

5 SZÁL Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló
jelentés 2. p.

0 u. o.
7 u. o.
8 u. o.
9 u. O.

10 u. o.
11 u. o.
12 Baja Mihály —Gazdag Lajos—Szabolcs Ár-

pád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak
alatt. Mezőtúr 1921. (Gépelt másolat az
MSZMP Szolnok megyei bizottsága Archí-
vumában) Túrkeve 1. p.

13 SZÁL Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló
jelentés 1. p.

14 Baja—Gazdag—Szabolcs: Mezőtúr és Túr-
keve 1. p.-

15 SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló
jelentés 2—3. p. u. o. Dr. Gazdag jelentése
1—3. p.

IC A polgármester a városház erkélyéről akar-
ta ..csendre és rendre" kérni a népgyülés
résztvevőit akik a piactér közepére invi-
tálták, hogy ott beszéljen. (SZÁL. Túrkeve
r. t. v. p. i. Összefoglaló jelentés 3. p.

17 u. o.
18 u. o.
19 SZÁL. Túrkeve r. t, v. p. i. Dr. Gazdag je-

lentése 2. p.
20 SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló

jelentés 3. p . A november 2-án megalakult
nemzeti tanács tagjai voltak: Tóth I m r e
polgármester, Hoffmann András, Dr. Kenéz
Béla, Cs. Kovács Imre, S. Nagy Isi :H.
Györffy Lajos, Györffy' Elek, D e b i w z e n i
Sándor, Finta Sándor, Pozsonyi Károly.
Rundik János, L. Nagy Lehel Horváth Sán-
dor, Tubel Teréz, Seress J á n o s . Koháry
István, Osváth Sándor, Dr. Szilágyi Dávid.
Dina Sándorné. Bugyik Mihályi, Simon
Sándor. Fadgyas Sándor, Hadas Zsigmond
és Ábrahám István. (Baja—Gazdag—Sza-
bolcs: Mezőtúr és Túrkeve 3. p.)

21 u. o. 2—3. p .
22 u. o. 4. p.
23 U. o. 4. p.
24 U. O. 4. p.
25 , A városi hivata lnokok elcsapatását mind

á népgyűléseken, mind a iminkásköri ér-

tekezleten támogatta. . . a rendőrük elbo-
csájtását is követelte, azt mondván, no^y a
rendőrük helyett a proletárok legye.íeK al-
kalmazva őrükül. Azt követelte, ho^y fegy-
ver helyett pálcát hordjon a rendőr. SZÁL
Túrkeve r. t.v. p. i. Dr. Gazdag jelentése
11—12. p.

26 SZÁL. T ú r k e v e r. t. v. p. i. összefoglaló
jelentés 4—5. p .

27 Baja—Gazdag—Szabolcs: Mezőtúr és Túrke-
ve 4—5. p.

28 u. o. és SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i. ösz-
szefoglaló jelentés 5. p .

2a u. o.
3ü u. o. 6. p. 11 nevet felsorol B a j a — G a z d a g -

Szabolcs: Mezőtúr és T ú r k e v e i. p .
31 U. o. 7. p .
32 Gyalog János , mezőtúri szociáldemokrata

vezető volt. Baja—Gazdag—Szabolcs: Mező-
t ú r és Túrkeve 6. p .

33 Laskai Mihály, újságíró. 1908—lbOS-ben
szerkesztette a Munkás c. rövidéieiu szo-
ciáldemokrata lapot, mely az SZOP túr-
kevei szervezet k iadásában jeleni meg. Ké-
sőbb a Vóros Ujsag m u n k a t á r s a volt.

34 Baja—Gazdag—Szabolcs: Mezőtúr es Túr-
keve 7. p.

S5 SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló
jelentés 6. p.

36 A magyar munkásmozgalom történetének
válogatott d o k u m e n t u m a i 5. kötet. Bp. 1956.
372—373. p .

37 SZÁL. Túrkeve r. t. v. p . i. 11770 191B.
38 u. o. Nemzeti tanács ülésén bejelentett, hol

is tudomásul vétetett.
39 SZAL. Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló
40 SZAL. Túrkeve r. t. v. p. i. 12166/19111.

jelentés.
41 Az első fogalmazványban a közösen helyeit

jogérvényesen.
42 SZAL. T ú r k e v e r .t. v. p. i. 125Bi! 1918.
43 A határozatot a városi ügyész december

20-án megfellebbezte.
SZÁL. Túrkeve r .t. v. p. i. 12568,1918.

44 Darvas Ferenc jobboldali szocáldemokrata
vezér. Kormánybiztossá történő kinevezé-

séig a Szolnok megyei nemzeti tanács el-
nöke és a szolnoki munkástanács elnöke.

45 SZÁL. Túrkeve r. t. V. p. i. 12567 1918.
46 SZAL. T ú r k e v e r. t. v. p . i. összefoglaló

je lentés 6—7. p .
U. o. D r . Gazdag je lentése 1921. VI. 10.

47 SZÁL. T ú r k e v e r. t. v. p . i. Összefoglaló
je lentés 8. p.

48 u. o.
49 SZÁL. T ú r k e v e r. t. v. p . i. 12362'1913.
50 Kinevezését közli a Budapes t i Közlöny 1918.

dec. 15-i száma.
51 SZAL. Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló

jelentés 9. p.
52 SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i. 12461'1918.
53 Baja—Gazdag—Szablocs: Me;;ötúr és Túrke-

ve 8. p.
54 SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i. 127011918.
55 Baja—Gazdag—Szabolcs: Mezőtúr és Túr-

keve 9. p. , , . . . világossá vált, . . . hogy a
munkásság nem akar békülni."

56 u. o. 10—11 p.
57 Szolnok megye 1918—19-ben. S;-.olnok, 1961.

22. p.
58. SZÁL. Túrkeve r. t. v. p. i. összefoglaló

jelentés 9. p.
60 Ezt jól látták a város jobboldali erői is.

mert a proletárdiktatúra leverése után ezt
ir ták: „De hogy hű képét tudjam adni a
proletárdiktatúrának, kénytelen vagyok . . .
kitérj eszkedni az 1918. évi nov. l-e és 1919.
március 21-e között lefolyt esetek taglahi-

sára is mint amik legszorosabb kontaktus-
ban állnak a később bekövetke7P'.t esemé-
nyekkel s azok előidézésének előre vetett
képét mutatják." SZÁL. Túrkeve r. t. v._ p.
1. Dr. Dazdag jeTentése 1. p.
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