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A kunszentmártoni földrajzi névgyűjtés tanuiságai *
(részlet)

,,. . . A kunszentmártoni gyűjtést más vidékek anyagával összehasonlítva,
feltűnik néhány törvényszerűség:

i. A Zala megyei kis községekben 800-900 lakosra és 1500-2000 kat. holdra
történeti anyag nélkül 70-100 név jut (Tamás Lajos: Földrajzi nevek gyűjteménye
Zala megyéből. Nyr. LX. 276). Az általam vizsgált mintegy 25 000 kat. holdon
kb. 12000 lakosra a ma már nem használatos nevekkel együtt 430 helynév jutott,
tehát a dunántúlinak fele sincs. Hasonló megállapításra jutott Inczefy Géza is
(Sövényháza és vidékének földrajzi nevei. Szeged, 1958. 84.). A megfigyelt jelen-
séget a következőkkel indokolja: „ . . . Az Alföldön egyhangúbb a táj, kevesebb
a térszíni változás, így egy névvel nagyobb területet lehet megjelölni, mint a vál-
tozatos, dombos, hegyes tájon." Ehhez a megállapításhoz helységünkre vonatkoz-
tatva még a következőket fűzném.

a) Az ide vonatkozó írásos emlékek jelentős része a törökök gyujtogatásai
során elpusztultak.

b) A többszöri teljes török pusztítás következtében a lakosság folytonossága
megszűnt, az ismételten megszállt puszták, szállások lakói ezért rendszerint csak
a határok jelölésére is alkalmas vizek, halmok, stb. nevét vették át a szomszédos
helységek nádasokban, mocsarakban meghúzódó lakóitól, főként határjárásokkor
(Atrács, Bábocka, Jaksor, Körös, Köttön, Veker, stb.).

c) A kevesebb helynevet a jászkunok sajátos társadalmi viszonyai is indo-
kolják. Engedjék meg, hogy ezt a kérdést részletesebben tárgyaljam, mégpedig
nem indokolatlan lokálpatriotizmusból. Nem vagyok történelem szakos, nem tu-
dom, hogy a főiskolákon, egyetemeken ennyit foglalkoznak ezzel a témával,
de néhány jegyzetet átnézve, azt tapasztaltam, hogy erre a rendkívül sajátos
történelmi fejődésre nem fordítunk kellő figyelmet.

Kunszentmárton lakói - s gondolom, a hozzá hasonló településeké - az
1718-20. évi újratelepülés után 25 évig még a XII-XIII. századi magyar álla-
potokhoz hasonlóan, vagy mert a jászkun kapitány vezetése alatt állnak, földes-
uruk nincs, néhány vonatkozásban a X-XI. századi termelési viszonyoknak meg-
felelően élnek, és a termelőerők is a korábbi évszázadokéhoz hasonlóak. A jász-
kun kapitány úgy védi a kun pusztákat, mint az egykori nemzetségfő, akitől füg-

* Elhangzott a Múiumi, Műemléki és Honismereti Hónap kétnapos kunszentmártoni
Ülésszakán. (Szerk.)

38



gött, hogy az állandó szállásra más nemzetségek betelepülhetnek-e. Hiába sza-
vazzák meg a község birtokosai 1863-ban Csorba eladását, a kapitány a kerüle-
tek elé viszi az ügyet (Dósa József-Szabó Elek: Kunszentmárton története. Kun-
szentmárton, 1936. 115-116.). A betelepülők az itteni földet szinte olyan állapot-
ban találták, amilyen az a honfoglalás körüli időben leheett. A kisszámú betele-
pülő számára szinte korlátlan mennyiségű föld állott rendelkezésre, így a Jász-
ságban szerzett termelési tapasztalatok egy részére nem is volt szükség. Ha egy
terület kimerült, nem kellett fáradságos munkával termőerejét javítani, a közös
földből újabb pihent területet törtek fel. 1782.: ,,. . . a mesterszállási földek
csak egyszeri szántást vesznek fel, . . . . gyakorta művelve a magot sem adja
meg." (Szolnoki Levéltár, Fasc. 33. no. 42.) Ugyanakkor jól mutatja ennek az
anakronizmusnak a kétarcúságát, hogy a szőlőskertek kijelölését fontosnak tar-
tották közvetlenül a lakóhelyek kikarózása után. (Tanácsjegyzőkönyv, Kunszent-
márton, 1761. 10.)

Még mindig elsődleges az állattartás, melyet főként a nyári szállásokon
a pusztagazda, pusztabíró felügyeletével folytatnak (Csorba, Mesterszállás, Páka),
ahol csak ideiglenes putrikat építenek (Tanácsjegyzőkönyv, Kunszentmárton, 1824.
548.). S ha a helységnek pénzre van szüksége, inkább bérlőnek adják a számukra
felesleges területet. Az újratelepülők a megszálláskor kikarózzák a lakóhelyül
választott területet, magukkal hozzák állataikat, ezek és munkaeszközeik ma-
gántulajdonban vannak, de a földtulajdon közös (faluközösség), évenként vagy
bizonyos időnként kijelölik a kenderföldet, káposztakertet, majd a jászkun kapi-
tány parancsára a krumpliföldet, stb., s házsor szerint szétosztják. Bizonyosan
ezzel függ össze, hogy a II. világháború utáni időkig a 20-80 kat. holddal ren-
delkező gazdáknak a faluban is volt házuk, s a család egy része - rendszerint az
eladó, tánciskolába járó lányok az anyával - a telet a faluban töltötte, a gazda
maradt a nagyobb jószággal a tanyán és csak a szegényebb családok éltek egész
éven át kinn. Állandó tanyák építése mindenütt tilos, különösen a közös legelő-
kön. A számtalan tiltó és büntető rendelkezés közül csak kettőt említek: „Tanyá-
ját tüstént úgy pusztítsa onnan Szaszkó Mátyás, hogy legkisebb jelensége se ma-
radjon ott." (Tanácsjegyzőkönyv, 1788. 387.), „A szabad és közönséges Pascuu-
mon a felmérés után mi legyen? - Aki más fundusán épít, másnak épít." (Tanács-
jegyzőkönyv, 1825. 61.)

A tanyák építését az I. István korabeli meggondolások miatt is tiltják:
„Tanyán lakás földeseknek eltiltatik és onnan beparancsoltatnak, mert gyerme-
keik iskolába, templomba nem járhatnak, ők maguk pedig a szolgálat alól kivon-
ják magukat" (Dósa József-Szabó Elek: Kunszentmárton története említi 1840.
szept. 20-i jegyzőkönyvéből. I. m.: 89).

A még mindig közös használatban maradt legelőkön viszont az irredemptu-
sok (földtulajdonnal nem rendelkezők) az 1800-as évekig korlátozás nélkül legel-
tethettek: „A Helységünk alatt lévő Nagy É r . . . osztasson el, Házsor szerint
gazdaság számára mind Redemptus, mind Irredemptusok között, minthogy a Pas-
cuumon fekszik azon ér, ők is használják." (Tanácsjegyzőkönyv, 1795. 10.)

Természetes, hogy az ilyen rendelkezések, amelyek a történelem sürgette
fejlődést akadályozták, mert az egyéni találékonyságot, a más vidékről jövők
termelési tapasztalatainak felhasználását, a belterjesebb gazdálkodás kialakulását
korlátozták, hatással voltak a földrajzi nevek fejlődésére is. Ezért kapott egy-egy
nagyobb terület egyetlen nevet (Bábockai föld, Csordajárás, Kerthely-földek).
A régebbről átvett néhány név egyre nagyobb területet jelöl (Jaksor, Köttön,
Veker) és a személynévi eredetűek többsége legfeljebb 100 éves (Hegedüsök-dülő,
Tabányi dűlője, Papp Mihály-hát, Balázskereszt, Gulyáskereszt).
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2. Kunszentmárton földrajzi neveit más vidékekével összehasonlítva azt is
megfigyelhetjük, hogy három névtípus hiányzik:

a) nincsenek úgynevezett eseménynevek, amilyeneket pl. Benkő Lóránd
említ a Nyárádmente földrajzi nevei c. művében: Csonterdő, Asszamperesse,
Égett, stb. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 74. sz. 33.J,
Inczefy Géza: Szeged környékének földrajzi nevei c. gyűjteményében: Boszorkány-
porond, Boszorkánysziget, Akasztóhalom, stb. (Nyelvtudományi értekezések 22.
sz. 103.) Ettől függetlenül persze vannak helyhez kötött hiedelmek, népi monda-
töredékek, pl. a kunhalmokkal, Ördögárkával kapcsolatban.

b) Hiányzik az a névtípus is, amely a föld felosztásának módjára utal (Nyi-
lak, Póznák, Láncok), pedig a földmérést 1786-ig póznával, 1804-ig lánccal, utána
öllel mérték. A névtípus hiányzásának valószínű oka, hogy a jelentősebb föld-
mérést tanult földmérőkkel végeztették, így a lakosságnak evvel a tevékenység-
gel kevesebb közvetlen kapcsolata volt, mint más vidékeken korábbi évszáza-
dokban. Talán ezt a feltevést igazolja azt is, hogy Mesterszálláson viszont ismer-
ték Nyilast (Tanácsjegyzőkönyv, 1844. 38.), de ezt a nevet bizonyosan a korábbi
időktől a területet használó szomszédos községek lakói örökítették.

c) Nem találtam népetimológiával keletkezett nevet sem, amely más vidé-
keken szintén gyakori: Faggyús a fagyos-ból, Varjúszardó a kihalt ardó „erdőőr"
jelentésű szóból (Benkő Lóránd i. m. 44-46.). Egyetlen név jöhet számításba:
Attalag halom, Hétalag halom, Által látó halom, de ennek eldöntésére az Attalag,
Attalak szó etimológiáját kellene ismerni.

2. Jellemző viszont a víznevek, halásztanyák, vízrészek - ezekről névátvitel-
lcl -, a vízkörnyék neveinek gyakorisága. A teljes névanyag 25%-a adódik
ebből a csoportból. . ."

Kakuk Mátyás

II.

Az orvosok krónikája Kunszentmártonban *
(részlet)

„ . . . Tudvalevőén Kunszentmárton 1686 táján teljesen elpusztult. Giraj és
Galga kánok tatárnépe pusztította el és csak 1719-től számíthatjuk a mai Kun-
szentmárton megalakulását. Ez volt az újra való megszállás éve. Ettől kezdve
gondosan vezetik a tanácsi jegyzőkönyveket, melyeket megtalálhatunk a Szolnoki
Levéltárban igen jó állapotban. Az alábbiakat ezekből a tanácsi jegyzőkönyvek-
ből vettem.

1749-1762 között Berkes István volt borbélyorvos, de említik chirurgusnak
is. 1768-1775 között Ecseki István az orvosborbély, mert ő borotválta a tanácsot
szombat délután, csak kérte, hogy erről a borotválásról minden „dib-dáb" ember
ne tudjon. 1775-ben Ecsekit elcsapják, helyette jön Tarczali Sámuel. Ennek a fize-
tése már köböl búzával több a borbélyokénál. Ha pedig érvágáshoz házhoz megy,
akkor járt neki külön 15 krajcár. Közben az elcsapott Ecsekit többször mcgpál-
cázzák nyilvánosan, de 1785-ben ismét Ecsekit választják meg, mert kigyógyult
elméjének megzavarodásából. (A rossz nyelvek szerint előbb józanul soha nem
találták, de csak ő gyógyította ki Dósa Györgyöt a vízibetegségből és külön kö-

* Elhangzott a kunszentmártoni kétnap os ülésszakon. (Szerk.)
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vételi tőle a kialkudott négy aranyat. Ez az Ecseki jelölt ki helyet a vargáknak
és a szűcsöknek a bőráztatás számára.)

Az 1785-1803 között borbélyorvosok és orvosborbélyok dolgoznak, 1805-ben
választja szét a tanács a borbély és az orvosi állást. 1810-ben Balogh Miklós
kerül ide orvosnak, aki már „hármas diplomát" mutat fel (chirurgus, bába- és
baromorvosi diplomát). Utána azonban Slóza Mihály „orvos" ismét panaszkodik,
hogy az egész tanácsot ingyen kell borotválja, de még a szappanozást sem fizetik
meg neki. 1816-ban Adonyi János „majomorvos" jön, aki „passzus" nélkül tele-
pedik le, akinek gyanús még a beszéde is, gyanús és veszedelmes ember, ki kell
hallgatni és a törvényszéknek átadni.

Közben ezek a borbélyorvosok lecsapolják a dögvizeket, szeméttelepet csi-
nálnak, tehát helyes irányban is végeznek munkát.

1817-ben egy „Dolezsál" nevű ember végzi az orvosi munkát. Ennek is
több diplomája van. Ez a Dolezsál alkalmazza először Kunszentmártonban a
himlőoltást. Valamennyire képzett ember volt, mert az oltásokat sikeresen alkal-
mazta, de a tanács alatta hozta azt a „bölcs" intézkedést, „de azért a kuruzslós-
kodó" embereket is meg kell becsüni. Ekkor alkalmaztak először „csontrakó
embert".

1818. esztendőben rendeznek be szegényházat, keresnek egy gőz és büdöskő
masinát kezelni tudó asszonyt, felállítják a hullaházat, ekkor rendeli el a Jászkun
Hármaskerület a halottkémek alkalmazását, de a kunszentmártoni mezővárosi
tanács elutasítja a halottkém alkalmazását, „mert az emberek meghalnak halott-
kém nélkül is."

1849-ig folyton jönnek-mennek az orvosborbélyok, vagy borbélyorvosok. Ez
idő alatt egyre többször elhangzik, hogy kutakat kell ásni, mert a Körös sokszor
büdös. 1844-ben rendelkeznek orvosi műszerek beszerzéséről.

1853-ban hirdetnek végre pályázatot orvosdoktori állásra és ekkor választják
meg Dr. Frey Józsefet, az első biztosan diplomás orvost és ettől kezdve eltűnnek
a képzetlen orvosok. Ennek a jónevű, az öregek által még 1923-ban is emlege-
tett orvosnak azután főorvos címet adnak. Neki sok-sok baja volt a vele egyidő-
ben élő borbélyorvosokkal, kuruzslókkal, akik titokban jó klientúrával rendel-
keztek.

1866-ban nagy kolerajárvány volt és megalakul a járvány bizottság, mely
segít az orvosoknak. Előbb Dr. Frey Józsefnek kibővítik a lakást és lassan a be-
tegek rokonszenvét megnyerve, elismerik valódi orvosnak.

1869-ben letelepszik az első magánorvos Dr. Léderer Adolf személyében,
majd ugyancsak magánorvosként Dr. Bubla Kálmán. Ez a két orvos veszi fel
a harcot a kuruzslók ellen és igyekeznek őket lehetetlenné tenni, ami nem sike-
rült teljesen, mert még e század húszas és harmincas éveiben is működnek. Ez
időtől kezdve azután állandóan diplomás, képzett orvosok töltik be az orvosi
állásokat és a magánorvosok letelepedésével tudományosan folyik a gyógyítás
Kunszentmártonban.

Azt hangsúlyozni sem kell, hogy az állatgyógyászat terén sem volt más a
helyzet, képzetlen emberek végezték. Egy ilyen állatorvos nagy hírességre tett
szert. Messze vidéken ismerték Pernyész Mártont, a híres kunszentmártoni „ve-
szett doktort", akinek személyéről még a legutóbb is érdeklődött a Tudományos
Akadémia egyik kutatója. Tudni akarta, hogy gyógyította a veszettséget. A tudo-
mány több veszettséget gyógyító emberre öröklődött. Az állatgyógyítók között ,ó
nevet ért el Balga János kovácsmester, aki nagyszerűen gyógyította a megromlott
marhákat, a vértályogos lovakat. Pernyész Mártonról a Kutyatenyésztők Lapja
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a következőket írta legutóbb: „Felvidéki hiedelem szerint, ha veszett kutya marta
meg a marháikat, akkor 9 árkot ástak és 9-szer át kellett hajtani a marhákat
az árkokon, azután az istállóba farral kellett bevezetni az állatokat, hogy meg-
gyógyuljanak."

Turcsányi István

III.

Éhséqtüntetés Karcagon
(1932. ápri l is 10.)

40. esztendeje annak, hogy Karcag nyomorgó, munkanélküli tömege a város
főterére vonult és tüntetett az ellenforradalmi rendszer népnyomorító politikája
ellen. Idézzük fel a kor politikai és gazdasági viszonyait és annak karcagi vetü-
letét - forrásanyagok, dokumentumok és az elbeszélők visszaemlékezései alapján.

A nagyhatárú - 67 223 kh - és 24 275 lakosú Karcag, mint a korábbi év-
tizedekben, politikai és gazdasági értelemben a végletek városa az ellenforradalmi
rendszer 30-as éveiben is. Virilistái (72 fő), zsírosparasztjai, tőkései és papjai
joggal, gazdasággal és hatalommal élve - velük szemben a város sokezres kis-
és szegényparasztsága, ezres tömegű földmunkássága jog, munka és kenyér nélkül.

A város agrárszocialista múltú parasztsága és földmunkássága, a kisszámú
ipari munkássága a 20-as évek kezdetén sikertelen kísérletet tett szakszervezetük
kialakítására. De a 20-as évek közepén meginduló csatornaépítési munkák a tö-
megben dolgozó kubikos-földmunkásokat már az ellenforradalmi rendszer enge-
délye nélkül is összekapcsolta. Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve, Mező-
túr, Dévaványa és a Viharsarok kubikosai együtt dolgoztak a Körös, a Hortobágy
-Berettyó folyók és csatornák építésnél. Megindult a legális és illegális politikai
élet.

A város építőipari munkássága a 20-as évek második felében létrehozta a
szakszervezetét, a gazdasági válság kezdetével, a fokozódó munkanélküliségükkel
nőtt a politikai tevékenységük. A munkanélküli, nyomorgó szegényparasztság és
földmunkásság tömege lakóterületükön három egyesületbe, ún. népegyletekbe tö-
mörült ezekben az években. A déli külvárosban a Bercsényi és a Kungát utcában.
Csak hozzáértő, politikailag képzett és kezdeményező kellett, aki összefogja cs
forradalmi irányba vezeti a tömeget.

Karcag fiatalabb ipari munkásai Budapesten keresve munkát, kapcsolatba
kerültek a legális és az illegális munkásmozgalommal, Karcagra hazajárva, töb-
hen magukkal vitték a munkásmozgalom eszméit.

Az illegális KMP megtalálta a vidéki, a falusi dolgozó tömegekhez az utat.
Határozatot hozott arra, hogy tagjai segítsék elő az SZDP vidéki alapszervezetei-
nek megalakítását, a baloldali munkásfront kiépítését, a baloldali mozgalmat a
párton belül. Jellemző, hogy Karcagon és környékén a földmunkástömegek kez-
deményezték az SZDP alapszervezetek kialakítását és nem az SZDP központja.
Karcagon 1930. október közepén alakult meg a párt alapszervezete. Németh Lajos
géplakatos a 20-as években került el Karcagról, Budapesten nagyüzemekben dol-
gozva, a munkásmozgalom iskoláit is járta, 1929-ben már a KMP tagja. Karcag
forradalmi érzelmű rétegével a kapcsolata állandó volt. Évenként otthon dolgozva,
mint gépész, a cséplőgépekkel járva a város határát, széleskörű kapcsolata volt
paraszti, földmunkás és ipari munkás tömeggel. Németh Lajos és vele elvi kap-
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csolatú baráti köre alakította meg a karcagi SZDP alapszervezetet. A párt köz-
pontjához fordultak, bejelentésük alapján a párt központi vezetői a működéshez
szükséges segítséget megadták. A pártszervezet az építőipari szakszervezet helyi-
ségében alakult meg, a megalakuláshoz szükséges 25 fő többsége is építőipari
munkás volt. Kezdetben kisipari munkások léptek a pártba.

A rendőrség kezdettől fogva különös gyanakvással figyelte a pártszervezet
működését. Az alakuló gyűlésen a rendőrkapitány egy detektívvel és arra az
időre igénybe vett gyorsíróval vett részt. A pártszervezet elnöke a kommunista
következetességgel szervező Németh Lajos, a titkára Sere Árpád baloldali szo-
ciáldemokrata, volt vöröskatona, cukrász lett. A vezetőség többi tagja is részt
vett az előző években Budapesten a munkásmozgalomban. A rendőrség a párt-
szervezet erősödését látva, működésének lehetetlenné tételére azt a kifogást emelte,
hogy a párt nem működhet a szakszervezettel egy helyiségben. A szakszervezet
egyik vezetőségi tagja - féltve az addig tétlenül vegetáló szervezet életét - a
rendőrkapitány előtt garantálta, hogy a szakszervezetben nem lesz kommunista
mozgalom, mint 1919-ben.

Az SZDP karcagi pártszervezetének megalakítása és engedélyeztetése a rend-
őrség által, csak első lépés volt. A további cél a népegyletekbe tömörült szegény-
es földmunkás parasztság megnyerése lett. Németh Lajos és Sere Árpád 1930
őszi és téli hónapjaiban eljártak, látogatták a népegyleteket, olykor a magán-
házaknál is összejáró, nélkülöző, tanácstalan embereket. Meggyőzték őket arról,
hogy a sorsukon csak úgy javíthatnak, ha következetesen érdekeikért harcoló po-
litikai szervezetbe tömörülnek. A földmunkások vezette népegyletek felbomlot-
tak és a tagok az SZDPba léptek. A pártszervezet tagsága 1931. év elején már
mintegy 600 főre nőtt, de még tovább növekedett. A népegyletek felszámolásá-
val egy időben a pártszervezet a szakszervezet helyiségéből önálló helyiségbe,
Ketel u. 2. sz. alá költözött. A saját helyiségben a pártszervezet vezetősége meg-
kezdhette további céljainak a megvalósítását. A párt vezetőségébe köztisztelet-
ben álló kubikos-földmunkásokat is választottak, hogy kellő képviselete legyen
ennek a jelentős rétegnek. így került a vezetőségbe Varga István, Tóth Sándor,
Hézinger József, akik majd a felszabadulás után földosztók, az újgazdák, a volt
szegényparasztok szószólói lettek.

A pártban megindult a tagság politikai és kulturális nevelése. Adakozásból,
a szakszervezettől átvett könyvekből, Marx-Engels-művekből és haladó írók szép-
irodalmi műveiből értékes könyvtára született a pártszervezetnek. Képzettebb,
megbízhatóbb párttagok illegális sajtótermékeket is kaptak. Sajtófelolvasások
kezdődtek, főleg a képzetlenebb, munka- és pénznélküli tagok részére. A sajtó-
cikkek helyes értelmezése céljából a magyarázatot legtöbbször Sere Árpád végezte.
A szónokias beszédet és az előadást eltiltotta a rendőrség. A pártszervezetben
dalárda és szavalókórus alakult. A tagság körében a munkásdalok tanulása és
éneklése általánossá kezdett válni. „Ne csüggesszen a bús, zord jelen . . . Szebb
jövő hajnala int felénk . . ."

Várnai Zseninek olaszból magyarra fordított munkásdala az egyik legelter-
jedtebb lett, de elterjedt Frankéi Leó idejében népdalra költött munkásdal is
- „Piros zászlót, vörös zászlót fújdogálja a szellő . . ." című.

A pártszervezet a nagy tömegénél fogva paraszti, földmunkás-kubikos jelle-
get öltött, bár iparos, főleg építőipari munkások is jelentős számban lettek tagok.
A korábbi időkben pártszervezetben soha nem élő tömegnek kezdett otthonává
válói a pártszervezet. Életre kelt ebben az időben a földmunkások szakszervezete
is. A város főterén, a piacon, az emberpiacon munkát kereső, foltos és rongyos
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ruházatú, várakozó munkásoknak, az odavetődő tanyasi cselédembereknck és
n környék falvaiból munkát keresőknek új beszédtémája született. A szomszédos
Bucsatelep község zsellérei a karcagi pártszervezetbe mentek 1931-ben, segítséget
kaptak a pártszervezetük megalakításához. Németh Lajos elvtárs ezért Bucsa-
telepre is elment. Elment Kunmadarasra is, bár Kunmadarason az SZDP szer-
vezet megalakításának meg voltak a feltételei, a pártszervezet megalakítására
vállalkozó kisiparos azonban mcghátrált, visszalépett, félt a hatóságok hatalmától
és a haragjától.

A kisújszállási SZDP szervezet a karcagi pártszervezettel egy időben alakult.
A két pártszervezet vezetői kapcsolatban voltak egymással. A két pártszervezet
vezetésében fontos kérdésben eltérő nézetek voltak. A karcagi pártszervezet ve-
zetősége - ezen belül Németh Lajos elvtárs - gyakorlatilag elvetette a Peyer-féle
SZDP vezetőinek az ellenforradalmi rendszerrel megalkuvó elvét. A pártszervezet,
ha nem is nyíltan, de a KMP elvi álláspontja szerint, harcos baloldali munkás-
front, baloldali mozgalom kialakítására törekedett. Ennek a célnak meg volt
a feltétele, mert Karcagon az SZDP-nak nem volt múltja, tradíciója. A párt
központjából a pártszervezetbe látogató vezetők megalkuvó, baloldalellenes kije-
lentéseikkel az öntudatosodó tagságot akaratlanul is baloldali nézetűvé formálták,
bizalmas beszélgetések során a karcagi pártszervezet vezetőit arról győzték meg,
elsősorban Németh Lajost és Sere Árpádot, hogy a párt központi vezetőségének
nincs semmiféle előremutató politikai programja vagy célja, a munkásmozgalom
fellendülésének az időszakában, képtelenek gyakorlatilag a többmilliós éhező
munkanélkülinek a forradalmi vezetését vállalni. Esztergályos János, a párt ország-
gyűlési képviselője egy alkalommal pl. - amikor a pártszervezetet meglátogatta -
Németh Lajos elvtárs előtt, belsőbb beszélgetés során a párt központi vezetősé-
gének álláspontját fejtegette: „nem is lenne jó most a hatalmat átvenni nekünk,
mert a munkásság velünk szemben követelőbben lépne fel, mint a Horthy-
rendszerrel szemben . . . Minket nem érdekel, hogy milyen munkaalkalmat terem-
tenek, tőlünk akár börtönöket is építhetnek, csak munkaalkalom legyen . . ."

Több ilyen vezetőségi tag, más-más alkalommal hasonlóan tett munkásegyság
és kommunistaellcnes kijelentést, amelyek ellentétesek voltak a pártszervezet
vezetőinek és a tagság magvát képező, politikai tudatosodó tagok álláspontjával.

A kisújszállási pártszervezet vezetői szintén nem helyeselték a peyeri SZDP
politikai vonalvezetést, de nem élezték ki az elvi ellentéteket. Nézetük szerint
az SZDP szervezet jó a munkásság tömörítésére, nevelésére és ki kell használni
a párt oltalma alatt a lehetőségeket és élni kell vele

A kisújszállási pártszervezet sem élte túl azonban a karcagi pártszervezetet.
Az ellenforradalmi rendszer rövidesen rájuk is lesújtott, kegyetlenül. Szentpéteri
Balázst, a pártszervezetük egyik vezetőségi tagját, vallatás közben halálra kínoz-
ták. A város kis- és szegényparasztsága, a földmunkások és kisipari dolgozók kö-
rében elmélyült a baloldali szemlélet, nem tudott a nyilaspárt demagógiája tért
hódítani. Egyéb pozitív eredmények a felszabadulást követő években még jobban
megmutatkoztak.

Karcagon 1931-ben és 1932-ben a nép nyomora, munkanélkülisége és a
gazdagok jómódja - mint országosan - egyre kirívóbb lett. A pártvezetőség a
munkanélküli tömegeit harcba vitte. A munkanélküliek küldöttsége járta a pol-
gármesteri hivatalt. A küldöttségeket Németh Lajos elvtárs vezette. A küldöttség
nevében követelte a munkanélküliség enyhítését, munkaalkalom teremtését. A pol-
gármester cinikusan, kezét széttárva szemükbe mosolygott, mondván, ő nem tud
munkaalkalmat teremteni. A küldöttség kubikos tagjai nyomban javaslatot tettek
különböző közérdekű közmunkák beindítására. Ebben az időben az építőipari
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szakszervezeti munkások küldöttsége is munkaalkalom teremtését követelte a pol-
gármestertől. Egy esetben a polgármester elutasító szavára Buzalka Antal kő-
műves - aki a forradalom idején a városi direktórium elnökének helyettese volt -
válaszolt: „polgármester úr! - amikor én itt ültem, akkor sem volt pénz, meg
munka, de odamentünk, ahol tehettek róla, lett pénz és adhattunk munkát!"

A nélkülözés súlyosbodó ténye elől a város urai végsőkig nem térhettek
ki, mert veszélyeztetve látták a köz- és vagyonbiztonságukat. 1931-ben már kény-
telenek voltak segélyt osztani a legjobban nélkülöző nagycsaládos munkanélküli-
eknek. Az aktívabb párttagok utcáról-utcára járva összeírták a segélyre különö-
sen rászoruló családokat és a kimutatást a küldöttségnek átadták az elöljárósá-
gon. Ilyen esetekben néha tüzelőt, lisztet, kenyeret és szalonnát osztottak ki, cse-
kély mennyiségben. Ezzel a segélyezéssel azonban nem oldották meg a város
nélkülöző tömegeinek a legalapvetőbb gondját.

A pártszervezet ereje, tömegének kezdődő politikai iskolázottsága kezdett
mutatkozni, hatni a város közéletére is. Németh elvtárs körül kinőtt egy elszánt,
a munkásmozgalom célját magáévá tevő csoport. Közülük néhányan Budapesten
már részt vettek a munkásmozgalomban, a legtöbb azonban - mintegy 20-35 fő
- a párt alig másféléves működése alatt aktivizálódott. Ezekből a későbbi évek-
ben néhányan az illegális kommunista mozgalom kádereivé neveelődtek. (Ádám
Mihály, Zsoldos János kőműves, Tömöri József pályamunkás, Tüdős Imre asz-
talos.) A küldöttségek tagjai egyre bátrabban és hozzáértőbben léptek fel az
elutasító, az Ínséges munkanélküliekről sértően nyilatkozó polgármester előtt.
Dr. Hajnal István polgármester pl. egy esetben „emberi salaknak" nevezte az
emberpiacon ácsorgó munkanélkülieket. Varga István, a küldöttség egyik tagja,
a polgármesternek a szemébe mondta, hogy őt és a vezető hivatalnok társait a
munkások többször látták már tivornya után, hajnalban részegen hazafelé tán-
torogni az úrikaszinóból, amikor ők, a munkanélküliek hajnalban az emberpiacon
munkára várakoztak. A polgármester kénytelen volt a vitában elismerni, hogy
„igaza van, mindennek van salakja".

A párttagság létszáma 1932-ben már az ezer főt is megközelítette, és még
mindig nőtt. A rendőrség az erősödő munkásmozgalom ellensúlyozására egyre
nyíltabban és erőszakosan lépett fel. Rendőrspicliket küldtek a pártszervezetbe.
Az esti órákban a pártszervezet helyisége előtt detektívek és rendőrök ácsorog-
tak. A félénkebb tagokat — különösen a nőket - zaklatták, megfélemlítették, fe-
nyegették. Az ablak alatt hallgatóztak és annak alapján tettek feljelentést Németh
Lajos és Sere Árpád ellen, izgatás címen. A rendőrségre berendelt Sere Árpád-
nak, a pártszervezet vezetőségi tagjának ajánlatot tettek „együttműködésre".
A cukrászdáját „ellenőrizve", a vevőközönségét elriasztották, majd az adópréssel
életét lehetetlenné tették. Sere Árpád egy esetben az emberpiacon gyanútlanul
egy civilbe öltözött csendőrrel beszélgetett el politikai, munkásmozgalmi dolgok-
ról. A csendőr felfedte magát és megfenyegette: „szerencséje, hogy nem a váro-
son kívül történt ez az eset, így nem tehet ellene semmit". A munkásdalárdát
tanítók tanították. Kényszerítették őket arra, hogy hagyjanak fel vele. Különféle
módon akadályozták a párt sajtójának, a Népszavának a terjesztését is.

A polgármesterhez menő küldöttség tagjai a várakozás óráiban bizonytala-
nok, félénkek voltak, mert a polgármester minden esetben rendőri erőt kért.
A rendőrfelügyelő gumibottal felfegyverzett rendőrökkel jelent meg, fenyegető
és sértő megjegyzéseket használva. Később már nem féltek a rendőröktől. A párt-
szervezet folyosóján ácsorgó rendőröknek egyre többen megmondták, hogy ott
nincs a rendőrségnek keresnivalója
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A Nagykunság c. hetilap 1932. április 9. száma (56. évfolyam, 16. szám)
tanúskodik ezekről az esetekről:

„Kenyeret és munkát kérő asszonyok a karcagi városházán

A nincstelenek nagy táborát kb. 180-200 asszony, közöttük mindössze kettő
férfi vonult fel kedden dél felé a karcagi városházára, kenyeret és munkát kértek.
Előbb dr. Farkas Sándor tanácsnok igyekezett megnyugtatni a felzaklatott kedé-
lyű asszonyokat, de amikor még ezután sem mentek el, Dr. Hajnal István polgár-
mester jelent meg előttük, tudatta velük, hogy gondoskodik róla, hogy nincs-
telenségük legalább átmenetileg enyhüljön és holnap, már mint szerdán, kenyeret
és szalonnát osztanak ki közöttük a szokásos módon. Egy család 4-5 kg kenye-
ret, fél kiló szalonnát kap,' mint a múltban is. A férfiak megnyugodtak, de nem
úgy az asszonyok, ezek tovább ott tüntettek és munkát követeltek, hogy élhes-
senek. Végül is a karhatalmi személyzetet kellett igénybe venni, hogy az ?sszo-
nyok városházi zajongása véget érjen és hazavonuljanak. Ezt azonban elérték
a puszta kivonulásukkal."

Az országosan növekvő elégedetlenség, a nagy munkanélküliség, az SZDP
központi vezetőségét is arra kényszerítette, hogy - a Népszava 1932. április 1.
számában - április 7-ére országos méretű küldöttségjárásra hívja fel a tömegeit
a közigazgatás vezetőihez, Budapesten és vidéken egyaránt. Követeljék a munka-
nélküliség, a statárium megszüntetését, új választójogot és választásokat.

A karcagi pártszervezet vezetői a helyi viszonyokat mérlegelve, április 10-re,
vasárnapra tüntetést szerveztek a küldöttségjárás helyett. A párt vezetői nem
egyértelműen foglaltak állást a tömegtüntetés terve mellett. A pártvezetőség kubi-
kos tagjai számoltak azzal, hogy a bármilyen fokú megtorlásra is elszánt hatalom
crőszakszerve kegyetlenül le fog sújtani és ezzel az eddig elért eredmények is
elvesznek. Az ilyen következtetés mellett kitartó néhány vezetőségi tag a tünte-
téstől távol maradt.

Vasárnap délelőtt az embervásárban általában 2-3 ezer ember jött össze.
Most ezt a szervezett tüntető tömeg a tüntetésbe magával sodorta, így a tüntetők
száma 4-5 ezer főre nőtt. Megtöltötték a város főterét. Karcagon a hatalom urai
először álltak szemben a szervezett munkásság ilyen tömegével. A tüntető tömeg
le-fel sétálva hullámzott, „munkát, kenyeret, jogot!" jelszóval. Küldöttség ezen
a napon nem indult a polgármesterhez. A tüntetés szervezetten, rendzavarás nél-
kül zajlott, a rendőrséggel nem került sor összetűzésre. Néhány tucat aktíva segít-
ségével Németh elvtárs állandóan kapcsolatban állt a tüntető tömeggel. A terv
szerint a déli harangszó kezdetével az aktívák jelt adtak a tüntetőknek az elvo-
nulásra. Mintegy 2-3 száz főnyi tüntető azonban együttmaradt a piactér város-
házával szemben lévő részén, szembenézve a tüntetés idejére a városháza előtt
készültségbe állított, minden eshetőségre elszántan várakozó rendőrökkel. A tö-
megtől visszamaradt tüntetők ellen a felbátorodott és megtorlásra éhes rendőrö-
ket kivont karddal támadásra vezényelte Blazsek (Bánki) rendőrfelügyelő. A tün-
tetők közül több vezetőt elfogtak és a rendőrségre bekísérték. A tüntetés óráiban
Németh Lajos elvtárs a „Sír" patika - a mai Dózsa György út sarkán az áruház
- előtt állt. A tüntető asszonyok közül 4-5 rohant hozzá, jelentették neki, hogy
a rendőrök több tüntetőt a rendőrségre bekísértek. Németh elvtárs a tömegen át-
haladva a rendőrfelügyelőhöz ment és közölte, a rendőrkapitányhoz akar menni
az őrizetbe vettek ügyében.
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Engedték, a rendőrségen azonban útját állták és őrizetbe vették. A tüntetők
körében híre terjedt, hogy Németh elvtársat is letartóztatták. A tüntető nők
csoportjából akkor a harcos, bátor asszony, Győrfi Istvánné adta meg a jelszót,
„menjünk, ne hagyjuk Németh elvtársat!" A leszámolásra szomjas rendőrök cso-
portja előtt azonban meg kellett hátrálni a tüntető nőknek. Az egyik legharcia-
sabb nőt, Katona Máriát a rendőrök lefogták és őrizetbe vették. A női csoport
megriadt, meghátrált, a rendőrök ekkor általános támadást kezdtek. Kivont kard-
dal szorították a még ott maradt tömeget a főtér vége felé, a mai Vörös Had-
sereg és az Ady Endre utcába. A sikerükön felbátorodott rendőrök egyike a tö-
megben hátráló Szabó István gazdasági cselédet megrúgta, szitkozódás és fenye-
getés kíséretében. A sértett önérzetű és erejében mindig is bízó Szabó István
visszafordult és a görbebotjával leütötte a támadóját. A rendőrök rárohantak.
Az egyenlőtlen küzdelemben viaskodó, visszaütő Szabó Istvánt végül a rendőrök
leütötték, véresre verték és hátracsavart kézzel a rendőrségre bekísérték. A ren-
dőrségen sem tűrte a verést, ismét visszaütött, mire újból rárohantak és eszmé-
letlenségig verték.

A rendőrség kihallgatások során tisztázta az egyes tüntetők szerepét. Ezek
aznap estig kiszabadultak. Letartóztatásban maradt Németh Lajos, Tömöri József,
Mányi János és Katona Mária, aki megtagadta kérdésükre a választ. Szerdán,
április 13-án a szolnoki államügyészségre kísérték őket. Két napig előzetes letar-
tóztatásban voltak. A vizsgálóbíró kihallgatta, majd szabadlábra helyezte őket.
Ezzel az ügyük nem zárult le. Tömöri Józsefet és Mányi Jánost a rendőrség ki-
tiltotta a városból, mivel nem voltak karcagi illetőségűek. A bíróság Dr. Folkus-
házy tanácsa izgatás címén emelt vádat ellenük. 1933. április 25-én volt a bíró-
sági tárgyalás. Tanúként 8-10 rendőr szerepelt. A két kitiltott nem volt jelen
a tárgyaláson. A SZDP központja a párt ügyészét bízta meg a védelem ellátá-
sával, ő azonban nem utazott Szolnokra. A helyettesítéssel megbízott ügyvédről
a tárgyalás megnyitása után kiderült, hogy az ügyvédi gyakorlatától néhány hétre
el van tiltva, mert tiszteletlenül viselkedett a bírósággal szemben. Az ítélet:
Németh Lajos 15, Katona Mária 10 nap fogházbüntetést kapott. Fellebbeztek.
A Táblánál évekig elhúzódott az ügyük és időközben amnesztia alá került, le-
töltésére nem került sor.

Az egykori 20 éves zsellér, cselédsorsú Katona Mária, ma Fazekas Imréné,
8 gyermek anyja. 1945-ben földet kaptak, újgazdák, 1949-ben tsz-tagok lettek,
Fazekas Imre, az egykori földmunkás a karcagi Május 1. Tsz jóhírű, kitüntetett
juhásza volt napjainkig. Fazekasné így emlékszik vissza ezekre az időkre:

„ . . . az asszonyokkal kerültem a szociáldemokrata mozgalomba, velük együtt
jártam, szerveztük a párttagokat. 1932, április 9-én, szombaton a pártszervezetben
voltam. A tagság megtárgyalta a másnapi felvonulást, a tüntetést. . . Az asz-
szonyokkal és apámmal vettem részt a tüntetésben. Amikor a vezetőinket a ren-
dőrök őrizetbe vették, az asszonyokkal mentem, követeltem, ne hagyjuk őket.
A rendőrök engem fogtak el a meghátráló asszonyok közül. A több mint két
méteres Bocsi rendőr társával együtt durva, aljas fenyegető szóval illetett. Fog-
dába zártak, ekkor kezdtem csak félni, sírtam. A fűtőnyíláson keresztül beszél-
gettem a szomszédos fogdába zárt Németh elvtárssal. Ö nyugtatott meg - ,,ne
féljen elvtársnő, ha valami baj lesz, csak verje meg a falat és mi megyünk segí-
teni, nem lesz előttünk zárt ajtó akkor!" Szakadatlanul kihallgatásra kísértek éjjel
és nappal. Azt követelték, hogy mondjak el mindent, amit tudok. ígérték, hogy
akkor szabadlábra kerülök, nem kell mennem Szolnokra, a börtönbe. Elutasítot-
tam az ajánlatot. Szerdán Szolnokra kísértek bennünket. A vizsgálóbíró a kihall-
gatáskor azt kérdezte, miért nem templomba mentem? Üres hassal nem lehet
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templomba ülni - feleltem. Csütörtökön délben szabadultunk, nem volt pénzünk.
Én kétségbe estem, de Németh elvtárs biztatott - ne féljen elvtársnő, lesz pén-
zünk a visszautazáshoz. Elindultunk, ők tudták, hogy Szolnokon hol vannak
mozgalmi vezetők. Hogy kik adták a pénzt, nem tudom, de összekerült az úti-
költség és hazaindultunk. A későbbi években nem vettem részt a mozgalomban,
de 1945-ben tagja lettem a kommunista pártnak."

Szabó Istvánt is kihallgatták aznap. Annak beismerésére akarták birni, hogy
szándékosan támadta meg bottal a rendőröket. Tagadta, és annak ellenkezőjét
bizonyította be. A kihallgató rendőrfelügyelő „elmehet" megjegyzéssel kiküldte
a helyiségből, a rendőrök pedig c félreértésből szabadon bocsájtották. Szabó
Istvánnak, ennek az erős, bátor, kemény, szókimondó természetű embernek az
elbeszélését idézem:

„ . . . kiszabadulva eltámolyogtam a Szociáldemokrata Pártba, ott már sokan
voltak együtt, a tüntetést tárgyalták. Lehúzták rólam a ruhát és megdöbbenve
szemlélték a kék-zöld, feldagadt és véraláfutásos testem. Varga Istvánnak, a/.
elnöknek a felesége egy piszkafát adott és arra támaszkodva elindultam a csa-
ládomhoz a tanyára. Éjfélre járt az idő, mire a 12-13 km utat gyalog megtet-
tem. Feleségem lehúzta rólam a ruhát, megdöbbenve együtt szemléltük a ször-
nyen összetört testem. Lepihentem, de hajnalban már keltem, dolgozni kezdtem.
Kora délután lehetett az idő, amikor szántás közben látom, két rendőr közeledik.
Kifutott a harag. Az esztike után nyúltam, hogy agyonverem őket. A gazda le-
intett azzal, hogy a hatalom képviselői előtt semmire sem megyek erőszakkal,
a családom sínyli meg. Felszólítotak, hogy menjek velük. A gazdának be kellett
fogni a lovakat a szekérbe, felültünk, a gazda hajtotta a lovakat. A város alatt
leszállítottak, a gazdát a fogatával visszaküldték. Engem megkötöztek, úgy kísér-
tek a kapitányságra, mint egy gyilkost. Blazsek felügyelő újra kihallgatott és
felelősségre vont, amiért elmentem, azért is, mert a pártszervezetbe bementem.
Miért áll szóba maga azzal a piszkos bandával? - tette fel a kérdést.

Megmondtam neki, hogy én is szocialista ember vagyok, szegény, becsületes
paraszt, mint azok és ott a helyem köztük.

A detektív hallgatott ki az egész esetemmel kapcsolatban. Bezárni nem tud-
tak, mert a fogdák tele voltak. A fogda előtti folyosóra csuktak. Másnap dél-
előtt a feleségem a rendőrségre bejött, mert azt a hírt hallotta, hogy belehaltam
a verésekbe. Csak annyit engedtek meg neki, hogy az ajtó ablakán betekintsen,
meggyőződjön, hogy élek. Feleségem azután a véletlen kapcsán bement Sete
Árpád cukrászdájába, a gyerekeinknek cukrot vásárolni. Ott éppen a tüntetés
lezajlását tárgyalták és az én nevemet is említették. A feleségem akkor elmondta,
hogy ő az én feleségem. Sere Árpád tanácsolta a feleségemnek, hogy ne hagyjak
annyiban az esetet, menjünk orvoshoz, jelentsük fel a rendőröket.

Kedden délután, 12-én szabadon engedtek. Néhány napig dolgoztam, de
a sok veréstől beteg voltam. A feleségem tanácsára hallgatva, orvosokhoz akar-
tam fordulni. Dr. Goldberger Izsó orvos azt mondta, hogy nem vizsgálhat meg,
mert azzal járna, hogy az orvosi diplomáját elveszítené. Dr. Mészáros Elek
orvos, a szegények orvosa is hasonlóan fogadott. Ismerőseim nem tanácsolták,
hogy Szolnokra utazzam, mert az állomáson a rendőrök figyelnek. Vissza kellett
hát térnem a tanyára. Néhány hónap múlva a szolnoki bíróságra idéztek, ott tár-
gyalták az ügyem. Két karcagi rendőr tanúskodott ellenem. A vád az volt, hogy
a tüntetéskor megtámadtam a rendőröket és biztattam a tömeget az ellenállásra,
kommunista jelszavakat és követeléseket kiabáltam. Haragomban itt sem nagyon
válogattam a szavakat. Megfenyegettem a rendőröket, amiért összetörtek. Kéré-
semre a bíróság orvosával megvizsgáltak. Az orvos semmiféle ütési nyomot nem
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talált rajtam, így a bíró nem hitte cl azt, amit mondtam. Tíz nap elzárásra ítél-
tek, amit a karcagi bíróság börtönében kellett letöltenem. 1945-ben a földosztás-
kor 12 holdat kaptam. Tagja lettem a pártnak. Később tsz-tag lettem. A nehéz
világban hat gyermekem neveltem, 3 halt meg a nehéz idők alatt, 15 unokánk
van."

A karcagi éhségtüntetés elérte a célját. Az ellenforradalmi rendszer urainak
Karcagon is tudomásul kellett venni, hogy él, létezik olyan politikai erő és hata-
lom, amellyel számolnia kell, nem lehet megsemmisíteni. Erről egy év múlva győ-
ződhettek meg különösen. Némileg növelték a megalázó segélyezést azzal, hogy
insegkonyhát állítottak fel. Hamarosan megindították az inségmunkát, hogy a lét-
minimum nemi kielégítésével elcsendesítsék a lappangó erőt. 1939-ig minden év-
ben felmérték a város munkanélküli tömegét és biztosították részükre az év leg-
nehezebb hónapjaiban a legminimálisabb keresetet. így évenként kb. 1300-1400
munkanélküli havonta egy-egy hetet dolgozhatott, 70-80 filléres napszámbér
mellett. Az idősebb karcagi munkásnemzedék még ma is emlékszik azokra az
időkre, amikor a városháza előtt a református templomtól az ipartestület épü-
letéig sorban álló munkanélkülieket sértő szavak kíséretében válogatták inség-
munkára, vagy zavarták el onnan, mert sokan be akarták csapni az elöljáróság
megbízottait egy második hét ledolgozása erejéig.

A pártszervezet további működését gyakorlatilag lehetetlenné tette a tünte-
tés után a rendőrség, az állandó jelenlétével, zaklatással és az üldözés különféle
módszereivel. Az eredmény számukra csak annyi volt, hogy a pártszervezet for-
radalmi erői a pártszervezeten kívül csoportosultak. A kubikos-földmunkások
főleg csatornaépítéseknél és hétvégi napokon lakásokon jártak össze. A tüntetést
követően még kísérlet történt a párt sajtója, a Népszava önálló terjesztésére.
Látva azonban azt a rendőrség, hogy olvasói tábora nő, megvonták Kocsis János
kubikostól az árusítási engedélyt. Csak néhány Népszavát engedélyeztek árusításra,
a vásárlóit pedig figyelték.

Varga István, a pártszervezet utolsó elnöke később felmondta a magára ma-
radt pártszervezet helyiségének a bérletét. A pártszervezet iratait és eszközeit
magához vette. 1945-ben, az SZDP karcagi szervezet alakításakor átadta azokat
Kerékgyártó Péternek, az új elnöknek. Egészen más szellemű vezetőség és tagság
jelent meg az újraalakult pártszervezetben. Varga István hangsúlyozta nekik,
legyenek ők is olyan harcos emberei az új társadalmi rendnek, mint amilyenek
voltak a 20-as években a regi tagok.

A régi párttagok nem léptek be az SZDP új karcagi szervezetébe. A forra-
dalmi gondolkodású csoportja a kommunista pártba, mások a paraszt pártba
léptek.

Kocsis László


