
EGY SZOLNOK MEGYEI MEZŐVÁROS TÖRTÉNETÉNEK
FŐBB KÉRDÉSEI A KIEGYEZÉS KORÁBAN *

(TÖRÖKSZENTMIKLÓS 1867-1914)

Nem ismeretlen tény Szolnok megye múltjának kutatói előtt, hogy 250 esztendővel
ezelőtt hat Békés megyei család is részese volt Törökszentmiklós újjátelepítésének.
A török hódítók kiveré^e utáni, gyéren lakott Békés megye népének néhány fia két
és fél százada a máshonnan jött többi jobbággyal együtt fogott hozzá az elpusztult
tájon az életteremtés, az újrakezdés munkájához. Békés megye két városa, Békéscsaba
és Szarvas, Törökszentmiklóssal majdnem „egyívású", az egyiket 1718-ban, a másikat
1722-ben népesítették be újra. A két szomszédos megye népe azóta is nagyon sok
tekintetben hasonló történelmi utat tett meg. Részben ez jogosított fel arra, hogy
a Békés megyei mezővárosok kiegyezéskori történetének egyik kutatójaként néhány
adattal és gondolattal hozzájáruljunk Törökszentmiklós múltja egyik fontos szaka-
szának megismeréséhez. A dualizmus időszakának törökszentmiklósi kérdései a táj
többi mezővárosa történeti problematikájának is szoros részei. Ez a nagyon vázlatos
vizsgálat szerény példa kíván csupán lenni, s inkább a kérdésfelvetést, mintsem a meg-
oldást tűzte ki célul.

Törökszentmiklós eddig az Alfölddel!, az alföldi városokkal foglalkozó búvár-
kodásokban méltatlanul félreszorult. A róla megjelent helyismereti irodalom - külö-
nösen a régebbi - feltűnően szegényes. Nagyon mostohán bánnak és bántak a város-
sal az, ors/ágos összefoglalások, dokumentumkötetek, résztanulmányok is. Török-
szentmiklós története pedig fölöttébb érdemes a mélyreható vizsgálatra. A 18-19. szá-
zad feltáratlan helyi kérdéseinek kibogozása több oldalról gazdagítani tudná az Alföld,
távolabbról az egész ország múltjának tudományos megismerését. Az- előmunkálatok
gyengéiből következően c város kiegyezéskori történetét ma még csak nagy vonások-
ban, inkább csak statisztikusán lehet bemutatni. Dolgozatunkban a Békés megyei
mezővárosok első világháború előtti fél századának viszonyaiból leszűrt szempontok
szerint érintjük Türökszentmiklós fejlődésének, helyzetének néhány általánosabb prob-
lémáját.

* * *
Az 1867 utáni öt évtized vázlatos elemzéséhez, mintegy előtörténetként, szükséges

néhány mozzanat kiemelése a Bach-korszak helytörténeti szempontból országosan is
elvétve kutatott éveiből.

A város az abszu!uti/mus és provizórium két évtizede alatt megőrizte viszonylag
lendületes - bár behatárolt - korábbi fejlődésének eredményeit, illetőleg több vonat-

* Az 1970. évi Múzeumi Hónapban rendé zett Honismereti konferencián elhangzott
előadás.
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kozásban tovább is vitte azokat. Komoly jelentőséggel bírt a volt jobbágyok és
az Almássy-család közötti viszonyok rendezése az 1850-es évek elején. Ez egyik alap-
feltétele volt a kapitalista irányú gazdasági és társadalmi fejlődés helyi kibontako-
zásának. Ezt segítette elő a Törökszentmiklóst érintőleg 1851-1857 között főbb vonalai-
ban lebonyolított, s a 70-es évek végén befejezett Tisza-szabályozás. Az 1867 utáni
munkálatokkal együtt a Tiszaderzs-Szolnok közötti folyószakaszt tíz helyen vágták át,
e \zel a folyó futása ezen a részen 52 %-kal lett rövidebb. A tavaszi árvizeket sikerült
visszaszorítani, 1876-ban lezajlott az utolsó nagyobb árvíz. Az ármentesíués nag>obb
eredményeit tükrözi, hogy az 1886-ban végleges területi hatáskörrel megalakult Közép-
tiszai Ármentesítö Társulat területén közel 80000 kat. holdat mentesítettek végleg
a kiöntésektől, s a szán'óföld területe 54ü o-kal nőtt meg. Tóth Sándor könyvecskéje
Töröks-'entmiklós határában mintegy 18 és félezer hold ármentesítéséről tud. A város
területén 1853-ban 21500, 1864-ben is csak 25 oco kat. holdat foglalt el a szántó,
1879-ben viszont már 43 000 kat. holdon felül volt. 1864-1079 között a legelő területe
18 ooo-ről majdnem 8000-rd, a rét közel 9000 holdról valamivel több, mint 2000
holdra csökkent. Mindez a határ képét, használatát gyökeresen átalakította, bár a
s ántóföld növekedése - ugyanúgy, mint a hasonló mezővárosokban - a föld birtok-
lásának egyre aránytalanabb megoszlását is magával hozta. A termelésbe vont újabb
területek révén előállott helyzet pontos felmérése és gazdasági-társadalmi módosító
szerepének értékelése - sok már kérdéssel együtt - még felkutatásra vár. Palugyai Imre
könyvéből is tudjuk, hogy az 1850-es évek elején mindössze 391 parasztcsaládnak volt
legalább negyed jobbágyteleknyi földje. A földdel rendelkezők száma 1864-ben is
csak 399 parasztcsaládot tett ki. Ebből következik, hogy - hozzávetőleges számítás
szerint - a törökszentmiklósi agrárnépesség kétharmada föld nélkül „szabadult föl"
1848-ban.

Az abszolutizmus időszakának a továbbiak szempontjából fontos másik mozza-
nata Törökszentmiklós történetében a várost érintő Szolnok-Debrecen közötti vasút-
vonal megnyitása volt, 1857. november 25-én. A város ezzel igen korán bekapcsolód-
hatott a Habsburg-birodalom gazdasági vérkeringésébe, ugrásszerűen megjavultak
a mezőgazdasági termények szállítási lehetőségei. A vasútvonalak általában a városias,
polgári enegiák növdés't szolgálták, egy-egy területet, települést kiemeltek a korábbi
feudális-provinciális elzártságból, segítették az ipar és kereskedelem fejlődér-ét. A ma-
gyar vasúti hálózat olyan szerepe is közismert másfelől, hogy hozzájárul;- Budapest
aránytalanul gyors fejlődéséhez!, továbbá az ors/ág termőterületeinek Ausztriához kap-
csolódásához. 1857 a közeli Szolnok vasúti gócpontra válását hozta, hiszen a debreceni
vonaljai egyidőben nyílt meg a Szolnok-Arad kö ötti vonal is. Szolnok vasúti cent-
rummá vá'.ísa persze azt is jelentette, hogy Törökszentmiklós nem számíthatott ki-
emelkedőbb közlekedési szerepre, a vasúthálózat és a később kiépített modern út-
háló/.at létrejötte után is megmaradt az átmenőfoligalom fontos színterének. Volta-
képpen tehát iS57-bcn véglegessé vált, hogy a városnak Szolnok ni el lett, Szolnokkal
együtt kell megtalálnia a maga helyét és szerepét a Közép-Tiszavidéken, s fejlődé-
sének egyik fő eredőjeként említhetjük: Törökszentmiklós ezt a szerepet általában
jól, sajátos arculatát és önállóságát megtartva be is tudta tölteni.

Az abszolutizmus idős-aka alatti számottevő törökszentmiklósi fejlődés tükre,
hogy 1857 és 1869 között a lakosság száma 15,4 ° o-kal nőtt, s a kiegyezés éve körül
elérte a 13 000 lelket. Neves statisztikusunk, Keleti Káruíy, 1870-es adatok alapján,
a népesség, az ipari és kereskedelmi fejlettség, a lakásviszonyok, a műveltségi helyzet
figyelembevételével kialakított komplex mutatók segítségével megállapította az akkori
Magyarország településeinek fejlettségi sorrendjét. Az általa kiszámított ^városi há-
nyados" alapján Törökszentmiklóst a 110. helyre tette. (Jászberény a 94., Szolnok
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a 97., Karcag a 103., Kisújszállás a 115., Túrkeve a 117., Mezőtúr a 118. volt a rang-
sorolásban.)

* * *
A dualizmus időszakának helyi vizsgálatánál legcélszerűbbnek látszik a város

lakosságszámának alakulásából kiindulni. Tudjuk, hogy egy-egy település fejlődésének
vagy hanyatlásának nem egyedüli és nem kizárólagos mutatója a lélekszám alakulása.
Alapjában véve általában mégis igaz, hogy a lakosság növekedése a felfelé ívelés jele,
a csökkenés pedig a település erővesztésének, lemaradásának tünete. Törökszent-
miklós számai 1890-ig feltűnően kedvezőek, a gyors népességgyarapodás a város jelen-
tős fejlődéséről tanúskodik.

1869 és 1890 között a város lakóinak száma 21,3 %-kal (kerekített számban 3 és
félezerrel) emelkedett. 1890 és 1900 között ez a tempó lassúbb lett, de a maga
15,7 %-os növekedésével Törökszentmiklós még mindig a 2. helyen állt a megyében
a 20,24 %-ot felmutató Szolnok mögött. (Karcag ugyanazon idő alatt 14,9%-os, Jász-
berény viszont csak 8,7 %-os, Mezőtúr pedig 6,8 %-os emelkedést mutat.) A század-
fordulótól 1910-ig két és félezer főt tett ki a népesség szaporodása (10 év alatt
14,5 %-ot), azaz a növekedés üteme tovább lassult. Nagyjából ugyanez az arány
mutatkozott az 1910-1920 közötti évtizedben is, itt persze a világháború nagy kiesést
jelentett. Végeredményben zA'57 és igzo között a város népessége megduplázódott.
Törökszentmiklós lakosságszámának emelkedése messze felülmúlta Túrkeve és Kis-
újszállás ugyanezen idő alatt lassú növekedési ütemét, s sokkal jobb volt Karcag és
Mezőtúr adatainál is. Az ezren felüli évi törökszentmiklósi születésszámon kívül
mindez a város jelentős vonzásának tükre, amely persze elsősorban inkább az elván-
dorlás csekély arányaiban, mint a betelepülésben mutatkozott meg.

A népességalakulás törökszentmiklósi tényei, az 1890-ig tartó s utána megtörő
lendület is sok tekintetben alátámasztják az országos kutatás azon megállapítását,
hogy a kiegyezés korának első felében, vagyis a század 70-es, 80-as éveiben az agrár-
jellegű vidékek központjai, a gabonakereskedelem és az állatkereskedelem bázisai
jártak a hazai városiasodás élén. 1890-1900 után a gyáripar vidéki elterjedésével és
megerősödésével az ipari városok fejlődése lendült fel, egyre szembetűnőbben kezdett
megmutatkozni az agrárpiac centrumai, az iparilag gyenge mezővárosok lemaradása,
tempóvesrtése.

Törökszentmiklós fejlődésének egyik fékező tényezője volt, hogy az 1872-es köz-
igazgatási rendezés során ez a város is lemondott a korábbi mezővárosi rangról, nem
vállaka as úgynevezett renderett tanácsú városi jogállást, nagyközséggé alakult.
Rosszul értelmezett takarékoskodásból, valójában azonban falusias provincializmusból,
igénytelen szűklátókörűségből - azaz a városi-me/.ővárosi tudat gyengeségéből vagy
hiányából - fakadt ez a döntés. A hajdani törökszentmiklósi elhatározás reálisabb
értékelése végett aonban el kell mondanunk, hogy a városi igazgatás költségesebb
voltától félve ez a megoldás ar Alföldön másfelé is gyakori volt. Békés megyében
például Szarvas, Békéscsaba és Békés gazdagparasztokból álló vezetése is hasonlóan
döntött. Szolnok megyében Kuns entmárton a 90-es években alakult viss/a községgé.
A helyi gazdasági fejlődés szempontjából i8"í2-ben és utána egyideig alig bírt jelentő-
séggel egy-egy település városi vagy nagyközségi státusa. (Törökszentmiklós mellett
erre Békéscsaba vagy Orosháza példája is jó bizonyíték.) Az államhatalmi funkciók-
nak az 1890-es években erősödő központosításától kezdve azonban egyre jobban szá-
mított a jogállás, hiszen jelentősebb állami beruházást általában csak a városok kap-
tak, azok is nehezen. A század végétől számos kisvárosi jellegű, de jogilag nagy-
községi státusban lévő településen a polgári rétegek többször is kezdeményezni pró-
bálták a várossá alakulást, törekvéseik azonban általában eredménytelenek maradtak.
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A hangadó helyi gazdagparaszti vezetés a magasabb adótól, az egyes megyék vezetése
prdig a városok szaporodtával a közvetlen megyei irányítás 'ehetőségének gyengülé-
sétől tartott. (Az elvesztett, illetve 1872-ben önként feladott városi jogállást később
nagyon nehéz volt visszaszerezni: Békéscsaba csak 1918-ban alakult várossá, Oros-
háza 1946-ban, Törökszentmiklós 1952-ben, Szarvas meg csak 1966-ban kapta vissza
a városi címet.)

Még két kérdést kell érintenünk Törökszenttniklós szempontjából a közigazgatási
beosztás alakulása kapcsán. A város hagyományosan betöltötte és betölti a járási
székhely funkciót. Ez szerepet játszott ugyan a vonzáskör erősítésében, de valójában
a járás határai távolról se egyeztek az ide gravitáló területtel. Kedvező fordulat volt
Törökszentmiklós szempontjából is 1876-ban Jász-Nagykun-Szolnok megye létrehozása,
Szolnok megyeszékhellyé válása. Ez az intézkedés reálisan, helyesen mérte fel az
akkor még nem nagy lélekszámú Szolnok centrális szerepét, fejlődésének távlatait,
egyúttal a hoz/á közelfekvő Törökszentmiklós s/ámára is megkönnyítette előbb a me-
gyeszékhely, majd ezzel együtt egy gyorsan fejlődő ipari és kereskedelmi centrum
megközelítését. (A korábbi megyeszékhely, Eger, igen távol esett.)

Egy-egy mezőváros múltjában fontos tényező a tanyásodás, a tanyai kirajzás
történetének megismerése. Erről általában sokat tudunk, de az egyes városok esetében
még mindig nagyon keveset. Törökszentrniklósnál is csak aprólékos részvizsgálatokkal
lehetne felderíteni a folyamat egyes fá/isait, s ez. a további kutatás egyik feladata.
Itt csak jelezzük, hogy 7920-ban, a tanyavilág teljes kifejlődése idején', a város lakos-
ságának 39,5 %-a külterületen élt. Ez a magas arány meghaladja Karcrg és Mezőtúr
ugyanerről szóló adatait, a 27,7, illetve 6̂,i %-ot, de nagyjából az alföldi tanyásodás
átlagos szintje körül volt.

A népe?ségfejlődés adataiból levont általános képpel a kezünkben, vegyük most
szemügyre a dualizmus-kori Törökszentmiklós gazdasági és társadalmi struktúrájának
főbb vonásait, a felette hézagos statisztikai anyagra támaszkodva.

A kiegyezéskori Szolnok megyének Törökszentmiklóst magába foglaló része
a nagy-, ill. középbirtok övezetéhez számítható. A tiszai közép járás - amelyhez
a település tartozott - összterületének 1895-ben közel kétharmada a ioo holdon felüli
birtokkategóriához tartozott. Ez a terület a jász és nagykun vidékkel szemben koráb-
ban is az Alföld többi hasonló településének agrárfejlődését mutatta. A helytörténeti
irodalomban véleményünk szerint gyakran megnyilatkozik egyféle elti'ilzás a volt ki-
váltságos területek gazdasági és társadalmi fejlődésének megítélésében. Feltételezhei-ő,
éppen a nem redemptus Törökszentmiklós példája alapján, hogy a századfordulón
már nem volt lényeges különbség a korábban eltérő jogállású területek között. A re-
dempció adta lehetőséggel a volt nagykun helységek valójában nem mindig tudtak
élni, hosszabb távon a redempció nem jelentett számukra komolyabb előnyt. A termő-
föld minőségi különbségei több vonatkozásban nagyobb előnyt jelentettek, mint az
úgynevezett szabadparaszti fejlődést lehetővé tevő kiváltságos hely/et. A jó közleke-
dési lehetőségekkel bíró települések hamarosan megelőzték a volt nagykun települé-
seket. Törökszcntmiklóson az ötszáz holdon felüli földbirtokosok több mint 30000
holdja fékezte legjobban a paraszti fejlődése, az arányosabb birtokmegoszlás kialaku-
lását. Gyenge volt a megfelelő saját vagyonnal rendelkező közép- és gazdagparaszti
réteg. Az 1910-es adatok szerint hozzávetőleg 500-550 család. A város összlakosságá-
nak 1900-ban 76,1 %-a, 1910-ben 71,7 %-a a mezőgazdaságból élt. Ez 16 800, illetve
kereken 18 000 főt jelent.

65



A mezőgazdasági népességen belül az alföldi hasonló nagyságrendű települések
arányait meghaladó számban szerepeltek Törökszentmiklóson a nincstelenek. Az össz-
népességnek 1900-ban pontosan a fele (50,1 %), 1910-ben 46,5 %-a az agrárprolctárok
sorába tartozott. Az agrárnépességen belül ugyanebben az időpontban 62-63" o-ot tett
ki a n 000 főn felül lévő nincstelen tömeg. 1900-ban 3839, 1910-ben 3826 mezőgazdasági
cselédet írtak össze a családtagokkal együtt a városban. A mezőgazdasági munkások,
hozzátartozóikkal együtt, 1900-ban 7000, 1910-ben 7666 személyt tettek ki. Mindem
alapvetően meghatározta a város társadalmi és politikai arculatát, különösen ha hoz-
zátesszük, hogy a családtagokkal együtt közel 6coo önállóként kimutatott paras'ti
sorú személynek a túlnyomó része is a néhányholdas sregényparaszti kategóriához,
az időnként vapy állandóan bérmunkákra kénys,:eiü!t tömeghez tauoort. Töriiks.cnt-
miklós határa jó földjei révén nagyobb népes-ég eltartására volt képes, mint a hasonló
kiterjedésű1, de gyenge termőképességű hatúrrai rendelkező városok. A meíügavdasági
termelés szerkezete és színvonala azonban megrekedt, sem a birtokmcgos/lásban,
sem pedig a termelési struktúrában nem jelentkertek olyan erőteljesebb tendenciák,
amelyek az amerikai utas agrárfejlődést hordozták volna. Természetesen a város
birtokmegoszlásának, agrárnépessége rétegeződésenek mélyreható vizsgálata még a jövő
feladata, a későbbi kutatások az itt elmondottakat sok tekintetben módosíthatják.
Töröks.íentmikiós, mint kifejezett agrárváros, múltjában e kérdések vizsgálata a leg-
fontosabb.

A további kutatásoknak nagy figyelmet kell s*entelniök - a helyi uradalmak
gazdálkodásának mélyreható feltárása mellett - a város parasztgazdaságaiban folyt
termelés és értékesítés megismerésére is. Tudnunk kell, hogy például a mindig jelen-
tős arányú törökszentmiklósi állattartás bázisa melyik birtokkategória volt. Az állat-
tartás arányainak vizsgálata nagyon fontos az állati vonóerő, az igaerő mértékének
megismeréséhez is. Az 1895-ös összeírás szerint közel 400 ökör-, ill. bivalyfogat volt
a város területén. E szám jóval magasabb, mint Mezőtúr vagy Karcag hasonló adata.
A lófogatok száma viszont lényegcsen alacsonyabb az említett két városénál. A lovak
vagy ökrök igavonóként történt alkalmazásának aránya az agrárfejlettség általános
szintjének egyik mutatója. A mozgékonyabb, árutermelő parasztgazdaságok ökröt nem-
igen tartottak. Fontos megvizsgálandó kérdés egyebek között, a mezőgazdaság gépi
ellátottságának helyi alakulása. (Gőzcséplőgépck, vetőgépek, aratógépek stb.)

Tőrökszentmiklós össznépességéből 1900-ban 11,1 %-ot, összesen valamivel több
mint 2400 főt, 1910-ben 13,8 %-ot, közel 3500 főt tett ki az iparból élő keresők c;
eltartottjaik száma. A kereskedelem, hitelélet és közlekedés területén foglalkoztatottak
és családtagjaik a lakosság öt-hat százalékát jelentették. 1854-ben 95, 1879-ben m,
1900-ban 374, 1910-ben 419 önálló iparos (túlnyomórészt egyedül, vagy egy-két segéddel
dolgozó kisiparos) élt a városban. Az iparossegédek és ipari munkások száma 1910-ben
520 volt, a tanoncoké 234. Az iparból élő lakosság aránya a fejlettebb alföldi telepü-
lések számainál jóval gyengébb. A kialakuló szolnoki ipari centrumon kívüli gyenge
Szolnok megyei iparosodottság mutatója ugyanakkor, hogy Törökszcntmiklós a me-
gyebeli városok között a századfordulótól kezdve a második helyen állt az ipari
népesség arányában. A kisiparban a ruházati, az élelmezési, az építő és a lakossági
szolgáltatásokat ellátó vas-fémipari tevékenység, illetve iparágak voltak a legerőseb-
bek. A gépi és manufakturális ipari. Hl. gyáripar körébe 1900-ban egy malom, 1910-ben
két malom és egy építőipari vállalat tartozott. A város országos hírnevét és gazdasági
súlyát a környék termését feldolgo/ó malomipar alapozta meg elsősorban, történeté-
nek mélyreható feldolgozása országosan is fontos lenne. Szolnok megyének Magyar-
ország malomiparában elfoglalt súlyát tükrözi, hogy 1894-ben az akkori államhatáron
belül az iparág évi össztermelésének 5 százalékát Szolnok megye adta. Részletes vtzs-
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gálatot kíván még a város területén a tőke mozgása, • a hitelintézetek tevékenysége.
AA 1871-ben alapított Törökszentmiklósi Takarékpénztár a század végén a megye
közepes erejű bankjai közé tartozott, forgalma nem fejezi ki a város gazdasági súlyát,
vonzását. Fel kellene deríteni, hogy a fővárosi és szolnoki pénzintézetek milyen sze-
repet játszottak Törökszcntmiklós gazdasági életében.

Az eddigiekben elsősorban a gazdaságtörténeti kutatás előtt álló helytörténeti
feladatokat erintettük. Nem kevesebb a felkutatásra váró probléma a politikai történet
terén sem. Törökszentmiklós adataival találkozva, számunkra mindig kérdőjelet villant
fel a város kiegyezéskori képviselőválasztásainak sora. Az eredményekből úgy látszik,
hogy a város jobbmódú elemei, a szavazójogosultak (1879-ben mindössze 557, 1880-ban
441 fő) nem osztoztak a hasonló alföldi településekkel az ellenzékiség hagyományos
ápolásában, illetőleg csak átmenetileg tudott győzni a városban a 48-as gyökerekig
többé kevésbé visszanyúló ellenzékiség. Az 1870-So-as években S/apáry Gyula gróf,
a későbbi miniszterelnök szerezte meg a törökszentmiklósi kerületben a mandátumot.
1892 és 1901 között, valamint 1905-1910 között az ellenzék győ/ött ugyan, de mindig
eléggé jelentéktelen képviselőt juttatott a parlamentbe. Meg kellene vizsgálni, hogy
a fentebb említett eredmények a választókerületen belül milyen területi elosztásban
születtek. Törökszentmiklós szavazói az egyes választásokon kit és miért támogattak.
Fél kellene deríteni a helyi nagy- és középbirtekosok politikai szerepét, ugyanakkor
azonban a paraszti és kispolgári rétegek állásfoglalását is meg kellene ismerni.
Az újabb történeti kutatások fényében az első világháború előtti képviselőválasztások
kapcsán "nagyon fontos és jellemző megállapításokhoz juthatunk egy-egy település
lakosságának politikai arculatáról.

Köztudott, hogy Szolnok megye 1897-ben, az agrárszocialista mozgalmak legradi-
kálisabb irányzatához kapcsolódva, indult el a szocialista szervezkedés útján. A Vár-
konyi István vezette szárny, az úgynevezett független szocialista mozgalom tanács-
kozásain Törökszentmiklós küldöttei is részt vettek. A századfordulótól kezdve állandó
volt a kontaktus az országos mozgalom, közte a szakszervezeti szervezkedés vezetői-
vel. Ebben a helybeli kisszámú ipari munkásságnak is komoly szerepe volt. Az eddig
megjelent irodalomból megállapíthatóan Törökszentmiklós munkássága kevés sztrájkot
rendezett, a mozgalom szembetűnőbb, látványosabb jelei kevésbé mutatkoztak. Ez a
helyi kutatók feladatává tesi a mozgalom bázisának, a helyi proletariátus tudatos-
sági fokának, a szervezkedés formáinak, az uralkodó osztály helyi elnyomó akcióinak
mélyebb vizsgálatát. Véleményünk szerint a város munkásmozgalmának 1914 előtti
története lényegesen gazdagabb volt, mint az eddigi országos összefoglalásokból
látható.

* * *

Néhány kérdést érintettünk csupán a város kiegyezéskori történetének problémái
közül. Mondanivalónkkal elsősorban azt kívántuk elősegíteni, hogy a további kuta-
tásokban súlyának megfelelő helyet kapjon Szolnok megyében és Törökszcntmiklóson
is az 1867-1914 közötti időszak feltárása, főként a gazdaság- és társadalomtörténeti
folyamatok beható tudományos megismerése.

Dr. Szabó Ferenc
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