
A MÁSODIK BALKÁNI HÁBORÚS VÁLSÁG ÉS A JÁSZKUNSÁG

Hat évtizeddel ezelőtt, 1913. nyarán és őszén az európai békét a Balkánon
folyó konfliktus fenyegette. Álig ért véget az 1912. október és 1913. május
közötti első balkáni háború, hamarosan sor került a másodikra. Bulgária lepett
hadba ezúttal szomszédai: Szerbia, Görögország és Románia ellen. A háború
kirobbantásában nagy szerepe volt az akkori Osztrák-Magyar Monarchiának.
Uralkodó körei biztatták Bulgáriát a szomszédai elleni támadásra, mert a zava-
rosban kívántak halászni.

Igaz, hogy a második balkáni háború 1913. augusztusában végetért. A vele
kapcsolatos nemzetközi válság azonban még több hónapig eltartott. A Monarchia
a Balkán ügyeibe való beavatkozással kísérletezett, s közben hadseregének lét-
számát jelentősen emelte. A nagyarányú katonai készülődések miatt Magyarország
gazdasági életében pangás és komoly méretű munkanélküliség mutatkozott. A kard-
csörtető külpolitika és annak következményei ellen hazánkban a haladó követel-
mény tiltakozott} Ez megfigyelhető a Jászkunságon is.

Az első világháború előtti időszakban Jász-Nagykun-Szolinok megye az ország
iparilag elmaradott vidékei közé tartozott. Csak néhány jelentősebb üzem mű-
ködött Szolnokon (pl. a MÁV-műhely). Bizonyos fokú iparosodás ezenkívül csak
Jászberényben és Karcagon mutatkozott.2 A munkásmozgalom azonban ennek
ellenére már több évtizedes múltra tekinthetett vissza a megyében.' A Szociál-
demokrata Pártnak 1913-ban a következő hellyekcn működtek szervezetei:

Szolnokon 532 taggal (köztük 15 nő volt),
Jászberényben 350 főnyi tagsággal,
Mezőtúron 410 ,, ,,
Törökszentmiklóson 208 ,, ,,
Jászapátin 46 „ ,, 4

Hivatalosan tehát kétezernél kevesebb szervezett munkás volt a Jászkun-
ságon. A szociáldemokrata mozgalom tömegbefolyása azonban ennél természe-
tesen jóval nagyobb volt. Érdemes kiemelni, hogy 1913-ban a legélénkebb moz-
galmi élet nem a megye székhelyén és nem is Mezőtúron jelentkezett, hanem az
előbbieknél kisebb taglétszámot felmutató Jászberényben. Itt a munkásságnak
hetilapja is volt. (Igaz, hogy ez nem nevezte magát szociáldemokratának, való-
jában azonban a párt szócsöve volt.)° A szakszervezetek közül kiemelkedett a
Jászkunságon a földmunkásoké. Szolnokon és Mezőtúron sokszáz beiratkozott
tagjuk volt.u

A megye kisbirtokos parasztsága és értelmisége szintén ellenzéki magatartást
tanúsított. A Jászkunságon komoly tömegbefolyással rendelkezett az „Egyesült
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Függetlenségi és 48-as Párt".' Ugyancsak figyelemreméltó tevékenységet fejtett ki
a nyíltan a Habsburgoktól való elszakadást hirdető Országos Köztársasági Párt
is 1912/13. folyamán.8 .Akárcsak országos viszonylatban, ebben a megyében is
volt együttműködés a munkásmozgalom és a polgári demokratikus ellenzék között.
Az 1912. október és 1913. május közötti békemozgalom során ezt a Jászkunságon
is meg lehetett figyelni.0

A Jászkunság haladó közvéleménye már 1912 őszén feliismerte, hogy a hábo-
rús veszély jelenti az adott pillanatban a ?nagyar belpolitika fő kérdését. Tilta-
kozásának ezekben a hónapokban sok tanújelét adta. Mikor 1913. májusában
végetért az első balkáni háború, a jászkunsági baloldal is azt remélte, hogy a
külpolitikai válság befejeződött. Ez a várakozás azonban korainak bizonyult. Alig
ért véget az első balkáni konfliktus, a Monarchia urai máris igyekeztek kirob-
bantani a másodikat. A bécsi vezető körök agresszív szándékait támogatta a Ma-
gyarországon hatalmon lévő finánctökés-nagybirtokos „nemzeti munkapárti" kor-
mányzat. Közgyűlöletnek örvendő vezérét: Tisza Istvánt 1913. június elején ne-
vezte ki a király miniszterelnökké.

Alig lett Tisza a kormány feje, máris háborús uszításba kezdett. Június 19-én
beszédet mondott a parlamentben. A bécsi irányvonalat követve, nyíltan biztatta
Bulgáriát szomszédai megtámadására.1" Tisza beszéde országszerte felháborodást
keltett. A Szociáldemokrata Párt néhány nap múlva: június 22-én hazánk több
városában tiltakozó gyűléseket rendezett a háborús veszély ellen. Ilyenre került
sor Jászberényben is.

Jászberény munkássága június 22-én délelőtt tartotta nagygyűlését a Lehel-
szálló nagytermében. Féltizenegykor kezdődött a megmozdulás. Dr. Hajdú Árpád
elnök üdvözölte a megjelenteket. A szónok Nyisztor György fővárosi kiküldött
(a Tanácsköztársaság későbbi népbiztosa) volt. Beszédében először a Tisza-kor-
mányzat népelnyomó belpolitikáját leplezte le. Később áttért külpolitikai kérdé-
sekre. Elítélte Tisza június 19-i beszédét és a Monarchia balkáni hódító terveit.
Kifejtette, hogy a bécsi külpolitika „zsákutcába jutott". Felhívta a hallgatóság
figyelmét a háborús veszélyre. Magyar katonák élete forog kockán, kik nem tud-
ják, miért kellene vérüket ontani. „De miért verekszünk mi? - tette fel a kér-
dést. - Parancsszóra megyünk, de bátorságot és elszántságot már nem lehet pa-
rancsolni . . ." u

Nyisztor György beszédét a többszáz főnyi tömeg hatalmas lelkesedéssel
fogadta. A sokaságból háborúellencs kiáltások hangzottak fel. A gyűlés végén
az - országosan egységes határozat - tiltakozott a kormányzat bel- és külpoliti-
kája ellen, megállapítva, hogy a Monarchia „a nemzetközi összeütközések állandó
fölidézésével Európa békéjének állandó veszedelmévé vált".12 „Mindenképpen
impozáns volt"13 - így jellemezte tömören a megmozdulást a JÁSZBERÉNY.

Június végén érkezett meg annak a híre, hogy a balkáni államok között
kitörtek az ellenségeskedések. A magyar szocialisták országszerte agitációt indí-
tottak a béke érdekében. Ebbe bekapcsolódtak Jász-Nagykun-Szolnok megye szo-
ciáldemokrata szervezetei is. Több rendezvényen fejezték ki óhajukat: minél
előbb érjen véget a balkáni háború. Egyúttal követelték, hogy a Monarchia hagy-
jon fel kardcsörtetésével.

A háborúellenes gyűlések közül kiemelkedett a szolnoki. Ezt eredetileg június
29-én akarták megrendezni, de akkor a hatóság betiltotta azt.14 A gyűlésre végül
július 13-án került sor. Színhelye a Lopocsi-féle vendéglő volt. Mintegy ezren
gyűltek itt össze. Darvas Ferenc volt az elnök. Rózsa József mondott beszédet.
A Tisza-kormány törvénysértéseivel foglalkozott először. Később érintette a kül-
ügyi kérdéseket is. Követelte, hogy a monarchia ne avatkozzon be a Balkán
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ügyeibe. A megmozdulás végén határozatot fogadtak cl. Ebben elítélték a vezető
körök kardesörtetését és „a munkapárti kalandorok országromboló garázdálko-
dását".15

A megye baloldali sajtója komoly háborúellenes agitációt fejtett ki. „Kül-
politikai látóhatárukon is minden felől tornyosultak a sötét felhők" - írta a Szol-
nokon megjelent FÜGGETLEN LAP."' Ugyanez az újság egy másik számában
aggódó hangon állapította meg: „A mi szempontunkból pedig mindenképpen vég-
zetes lehetne, ha ezen háborús veszedelmek végül meg nem szűnnének a Balká-
non".1' „Elgondolkozó hangulat nehezedik szobámra .. . Magam sem tudom, miért
a háborúra, a minden mozzanatában rémesen brutális háborúra gondolok"18 - a
JÁSZBERÉNY cikkírójának idézett sorai különösen jól tükrözték a közhan-
gulatot.

A jászkunsági közvélemény 1913 nyarán joggal követelte, hogy a hadvezető-
ség engedje haza a már több hónapja fegyverben tartott tartalékos és póttartalé-
kos katonákat. Ebben a megyében is sok család vesztette el emiatt legfőbb ke-
nyérkeresőjét. Az itteni baloldali sajtó ezért sürgette a behívott katonák leszere-
lését.19 Ez azonban késett. Ehelyett a hadvezetőség olyan hírekkel nyugtalanította
a közvéleményt, hogy a Monarchia hadseregének szokásos nyári hadgyakorlata
a tervezettnél két héttel tovább fog tartani. Ezt azzal! igyekeztek indokolni, hogy
ezáltal a legénység - állítólag - „nyugodtabban" és „alaposabban" tudja majd
feladatát végrehajtani. „Nem megindító a hadvezetőségnek ez az atyai gondos-
kodása?" - tette fel a gúnyos kérdést a JÁSZBERÉNY.20

A második balkáni háború idején kerültek nyilvánosságra azok a tervek,
amelyek a Monarchia hadseregének létszámnövelését célozták. Országszerte nagy
volt a felháborodás. Ez megnyilvánult a Jászkunságon is. A helyi haladó sajtó
cikkei is tükrözték ezt.21 A felháborodás teljesen jogos volt. Az egyre növekvő
katonai kiadások és a bizonytalan külpolitikai helyzet miatt gazdasági pangás
következett be az iparban és a kereskedelemben. Az építkezések leálltak és a
munkanélküliek száma növekedett a Jászkunságon is. Történt pedig ez a nyári
szezon idején. Várható volt, hogy az idény elmúltával a munkanélküliség még
súlyosabbá válik. (A bajokat csak tetézte az, hogy ebben az időben árvíz és
kolera is sújtotta az Alföldet. . .)

A megye szervezett munkássága harcot indított a létszámemelés és a nagy-
arányú munkanélküliség ellen. Ebben az ügyben Jászberényben szeptember 7-re
népgyűlést hívtak össze. A helyi Szociáldemokrata Párt felhívást adott ki: „Mun-
kások! Elvtársak! A munkásság helyzetét, nyomorúságának okait és az ellene
való védekezés módját világítja meg az a nagy népgyűlés, amelyet szeptember
7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a Lehel-szálló nagytermében tartunk. Minden
öntudatos munkás agitáljon és egy se hiányozzon a népgyűlésről-""2

A szeptember 7-i népgyűlés a megadott időpontban meg is kezdődött. Mint-
egy ezren vettek ezen részt. Ismét Dr. Hajdú Árpád elnökölt. A szónok Csizmadia
Sándor fővárosi kiküldött volt. A földmunkások nyomorúságával foglalkozott.
Kimutatta az összefüggést a munkanélküliség és a kardcsörtető külpolitika között.
Megállapította, hogy ilyen nagyarányú nyomort „a Balkán-háborúk óta beállott
gazdasági válság idézett elő".21 Szavait tetszés fogadta. A népgyűlés határozatban
követelte, hogy a hatóságok közmunkák révén enyhítsenek a munkanélküliségen."'

A kardcsörtető külpolitika, a létszámemelés és az ennek következtében erő-
södő munkanélküliség ellen a baloldali erők összefogása bontakozott ki ország-
szerte. A Jászkunságon is megfigyelhető ez. Az együttműködésre való készség
meg volt mind az itteni szocialistákban, mind a polgári demokratikus ellenzék-
ben. Érdemes ez utóbbi tevékenységét is megvizsgálni.
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A köztársaságiak 1912 '13 folyamán nagyarányú tevékenységet fejtettek ki
a megyében.2"' 1913 tavaszától kezdve a mozgalom ellen a hatóságok elnyomó
intézkedéseket tettek. Jász-Nagykun-Szolnok megyébe is eljutott az a bizalmas
belügyminiszteri utasítás, miszerint „maga a köztársasági párthoz való tartozás
nem más, mint ellenszegülés a fennálló rend ellen".20 A jászkunsági republikánu-
sok azonban nem adták fel könnyen a harcot. Horthy Szabolcs főispán még június-
ban is panaszkodott, hogy erős „köztársasági szervezkedés észlelhető" Mezőtúro--*
és Dévaványán.27 Ez utóbbi akkor Jász-Nagykun-Szolnok meíryéhez tartozott.

Az Országos Köztársasági Párt 191 3 nyarán - a rendőri nvomás hatására -
feloszlott. A mozgalom azonban „Országos Kossuth Lajos Párt" néven folytatta
tevékenységét. Ha nem is vallhatta magát többé nyíltan köztársaságinak, agitá-
cióia továbbra is támadta a fennálló rendet. A kormányzat bel- és külpolitikád
elleni harcban együttműködött c szociáldemokratákkal. Ezt tették a moz^lKm
hívei a Jászkunságon is ("bár a Kossuth Lajos Párt it ~ni szervezetei 1913 őszén
még formálisan nem alakultak meg).

A köztársasági mozgalom soraiból érdemes kiemelni Andrássy Emma tanító-
nő nevét. A nárt orszáaos női szervezőié volt. Már 191 •*, eleién Bécs háborús
előkészületei elleni agitációs felhívással fordult a magvar asszonvokhoz és lánvok-
hoz.28 Ökörítófü'Wösön ("Szabolcsban) volt tanítónő, de a hatóságok lehetetlenné
tették ottrrifiradását. Ezért 1013 nyarán a Szolnok megyei Saáo településre (Cibak-
l'áza V'n^'Aéh"') ment át pedagógusnak.29 A Jászkunságra átkerülve, további is
bítran k'izdött a mozgalom ügyéért. A párt országos folyóiratában cikke ieient
meg a létszámemelés ellen. Elítélte a hazánkra veszélyes bé^i külnoiitikát.
..A nagyhatalmi állás meséiével bolondítsák magukat, ha iólesik, de mi nem
vagyunk nagyravágyók és főkép - nem kergetünk délibábot" - állapította
meg.30

A füegetlenségiek 1912'n folyamán több csoportra szakadva tevékenyked-
tek. Eevséees cárijuk 191 \. júniusában jött létre. A mozgalomban azonban ezután
is két iránvzat érvénvesült. Az egyik a balszárnv volt, Ji/sth Gvula *"* T^Amlvl
Mihály vezetésével. Következetesen küzdött a kormánvzat bel- és külpolitikái 1
p'ilen. A másik irányzatot a iobhszárny jelentette, Atiponyi Alhert vezetéséve'.
Ez utóbbi csak annyiban volt ellenzéki, hoav hatalmi vetélkedés választotta cl
Tiszáéktól. A munkapárti kormány bukását kívánta ugvan. de helvébe kerülve
az Anoonví-rsonort attól nem sokban különböző bclooiit'kőt- folytatott volna.
Külnolitikai téren pedig a jobbszárnynak nem volt komoly kifogása a Monarchia
kardr^örtetése ellen.

Tnsz-Nqgykun-Szolnok megyében erős volt a Füp<*ei-1,=n<:éo-i Párt. TOI; . júliusá-
ban hetenként kétszer megielenő laoot is indított, FÜGGETLEN LAP címen.31

A iás7-Viinsá<?i mozgalomban sem volt azonban i»azi egység. Tgaz, hogv Tusthnak
és Karolyinak sok követője volt a megyében. Nem szabad azonban lebecsülni
a iobbszárny befolyását sem ezen a vidéken. (A jászberényi kerület országgyűlési
kénviselőie mafa Apoonyi Albert volt.) Mivel a mozgalomban ellentétes iránv-
zatok érvényesültek, ezért a szocialista munkássággal való együttműködésük sem
volt zavartalan.

A szolnoki munkásság - már említett - július i;-i gyűlésén Rózsa József
élesen bírálta a Tiszával szembenálló oarlamenti ellenzék „most tanúsított gyenge,
erőtlen . . . magatartását".32 Ez a kritika szólt a Függetlenségi Párt vezetőinek is,
nkik - ]usrh és Károlvi kivételével - nem lléntek f̂ l határozottan a Tii^a-
kormánvzat és a bécsi küloolitika ellen. A függetlenségiek helyi szervezetei érzé-
kenyen repgáltak erre a bírálatra. Lapjuk visszautasította Rózsa József megálla-
pítását (bár azt tényekkel megcáfolni nem tudta).11
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Ez az említett júliusi incidens némileg megrontotta a viszonyt a szocialisták
és a függetlenségiek között a Jászkunságon. Szerencsére az együttműködés a két
mozgatom között továbbra is megmaradt. Újabb zavaró körülmény jelentkezett
azonban a létszámemelés elleni harcban. Míg a szociáldemokraták és az Országos
Kossuth Lajos Párt nyíltan állást foglaltak a hadsereg növelése ellen, a Függet-
lenségi Párt (bár sajtója elítélte ezt) a népgyűléseken nem foglalkozott ezzel a
kérdéssel!. Jellemzően mutatta ezt éppen a szeptember 21-i jászberényi megmoz-
dulás.

A jászberényi nagygyűlés terve már hetekkel előbb felmerült. Szentember
R-án közös értekezletet tartottak ebben az ügyben a Szociáldemokrata Párt, a
Függetlenségi Párt és a (polgári demokratikus irányzatú) Választójogi Szövet-':'';"
helvi vezetői. Ezen elhatározták, hogy agitációt indítanak a 21-i nagygyűlés érde-
kében.3''' A gondolatot tett követte. A következő két hét folvamán valóban ielentős
szervező és agitációs tevékenység folyt a nagy megmozdulás előkészítésére.

S7eDtembet 21-én délelőtt többezren ielentek meg a nénpvi'ílésen. Munkások,
k'sb'rtokos parasztok, kisiparosok, értelmiségiek, diákok vMtak a résztvevők.
Körükben pUolónos volt a békevágy. Éonen ezért csalódást keltett a Fiis^etlen-
^ " i Párt- pavik országos vezetőiének, a iászberénvi kerület kéovise'ő:ének: Annonvi
.Albertnek beszéde. Hatásos, kitűnő szónokként leplezte ugvan le T'száét törvénv-
sér^se't.30 de cpoen arróll nem mondott semmit, ami a ielenlévőket leginkább
érdekelte volna: a külpolitikai válságról és a létszámemelésről.

Amit Aoponvi és követői elmulasztottak, azt megtette viszont a szociál-
demokrata nárrközpont kiküldötte: Kunfi Zsigmond. Beszédében élesen elítélte
a ..munkapárti" kormányzatot. A haladó erők összefogását sürgette. „Bármiiven
nagv világnézeti különbségek választják is el a szociáldemokrata pártot a parla-
menti ellenzéki partoktól, abban egvetert velük, hogy ma Magyarországon minden
politikai, nemzeti és szocális haladásnak a munkapárti uralom megbuktatása n
feltétele."36 Az ország baiaival részletesen foglalkozott. „Mit tesz a kormány?"
- tette fel a kérdést, majd mindjárt válaszolt is:

..Az ííiabb létszámemelésről: tárgyal, fi katonpi terhek és adók újabb növe-
lését készíti elő, mert ez a kormány bizonvára azt hiszi, hogv a munkanélküliség-
nek a több katona, az árvíz okozta pusztításoknak, a több kaszárnya és a kole-
rának az új ágvúk az ellenszerei. Az olvan kormány és oárt ellen, amely az or-
szágnak ilven válságos helyzetében, nyomasztó gondjai közepette csak a hadsereg
terheinek í'iiabb fokozására van gondja, a legélesebb harc már pusztán ennélfo^^a
<'s indokolt."37 Kunfi Zsigmond szavait hatalmas lelkesedés fogadta. Beszéde
feiezte ki leginkább a népgyűlés résztvevőinek akaratát és hangulatát.

A háborús veszély, a katonai létszámnövelés és a kormányzat törvénysértései
elleni harc iegyében hívta össze a Szociáldemokrata Párt T Q H . októberi országos
kongresszusát. Ennek érdekében már szeptember folyamán komoly agitáció in-
dult Szolnokon és a Jászkunság más városaiban is összejöveteleket tartottak
a szociáldemokraták a közelgő pártkongresszus előkészítésére. A legkomoVabb
megmozdulásra Tászberényben került sor szentember 21-én délután fnéhánv <VqVa1
az említett délelőtti nagvgvűlés után). A Pannónia szálló nagytermében za'lott le
a pártértekezlet.38 Kunfi Zsigmond tartott előadást a hamarosqn sorra kerülő
kongresszus ielentőségéről, elítélve a háborús feszültséget ffl'déző külpolitikát
Az értekezleten - a tudósítások szerint - mintefv s-600 rrmnkás ielent meg).39

azaz a jászberényi pártszervezet hivatalosan kimutatott taglétszámánál jóval
többen.

A Szociáldemokrata Párt kongresszusára október 19-2T között került sor.
A tanácskozáson Szolnok megyei felszólalás nem hangzott el. A jászkunsági ki-
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küldöttek azonban - ha nem is szerepeltek kiemelkedően - maguk is megszavaz-
ták a kongresszus határozatát. Ez - többek között - tiltakozott „az osztrák-
magvar külpolitikának folytonos nemzetközi bonyodalmakat felidéző s az országot
gazdaságilag tönkretevő politikája ellen".40

A hatalmon lévők káros kardcsörtetése tovább mélyítette a gazdasági válsá-
got. Ezt a Jászkunság népe egyre jobban érezhette. Szolnokon. Tászberénybcn,
Mezőtúron és a megye más városaiban tovább nőtt a munkanélküliek száma októ-
berben. A Szociáldemokrata Párt kampányt indított a dolgozók munkalehetősé-
geinek bővítése érdekében. Ennek kiemelkedő eseménye volt az október 5-i jász-
berénvi gyűlés.

Ezen a napon a jászberénvi Lehel-száDló nagyterme zsúfolásig megtelt. Farkas
János e'nökolt. Dr. Haidu Árpád beszédében ismertette a gyűlés témáját: a
munkanélküliség elleni harcot. Megállam'totta, hogy a szeptember 7-1 megmoz-
dulás követeléseit a hatóságok az elmúlt egv hónao folyamán nem teljesítették.
A város u«-*i semmit sem tettek a közmunkák megindítására, n^hn a városban
több ezer földmunkás van kereset né'ikül. Követelte: a városi előljárósáq terven
leneseket a középítkezések megkezdésére. Egyúttal az írástudatlanság felszámo-
lását is sürgette. Hajdú arra is rámutatott beszédében, hogv a eazdasági baiok
oka a háborús feszültség. Az általa hangoztatott követelések a gyűlés végén hatá-
rozattá emelkedtek.41

A vnros urai azonban nem reagáltak a munkássá!? szavára. Ezért 12 nannni-
n svíilés után: október 17-én a jászberénvi szociáldemokrata pártszervezet ?o tagú
küldöttsége ment a városházára. Mosó Dezső polgármester-helvettes fogadta őket.
A munkásság küldöttei ismertették az október 5-1 népgyűliés határozatát és a kö-
veteléseket írásban is átnyújtották. Mosó kénytelen volt átvenni az iratot, de
utána idegesen kiie'entette, hogy „nincs ideje tovább tárgyalni", mert — állítólag -
..más dolga van"/'3 Magatartása jellemzően mutatta a város urainak nemtörő-
dömségét a proletárok sorsa iránt. . .

A nehéz nolitikai és gazdasági harcok közeoette a iászkunsági munkások
nem feledkeztek meg a kultúráról sem. Több népművelési rendezvényen került
sor ezekben a hónapokban. Túnius 22-én este Jászberény ligeti mul'atóiában ren-
dezett kultúrműsort a munkásság. Szavalatok és színpadi rendezvények után a
helyi Általános Munkás Dalkör léoett fel. A műsor szép sikert aratott." Azok
a berényi szocialisták, akik az eddigi oolitikai harcokban csak keménv ntKíkkel
és hatalmas erejükkel vonultak fel a korruoció és a néoet kiiátszó betvárkodás
ellen, a?ok most a leiikük másik felét is meemutatták: a derűset, kedveset, élni
akarót"44 - állapította meg a JÁSZBERÉNY tudósítása.

Szeptember 14-én a szolnoki színházban a munkások matinéig zailott le.
Nagv várakozás előzte ezt meg. A baloldali polgári sajtó is elismerte, hogv ..a
munkások minden ilyen és hasonló egyesülése és együttműködése sikeres és szén
szokott lenni".40 A matiné igazolta a várakozást. Csizmadia Sándor irodalmi tár-
gyú előadásán kívül szavalatok és egvfelvonásos ielenetek kéoezték a műsort,
uielv nagy sikert aratott.46 A jászberényi Szociáldemokrata Párt is mulatságot
rendezett szentember 14-én. Minteey hatszázán vettek ezen részt. A szavalatok
közül kiemelkedett Ady ..Dózsa György unokájá"-nak művészi színvonalú tol-
mácsolása." Telentősek voltak ezek a megmozdulások, tekintettel a megye akkori
nagyarányú kulturális elmaradottságára . . .

A balkáni válság 1913. októberében végetért. A Monarchiának tudomásul
kellett vennie a félszigeten kialakult új helyzetet. Kardcsörtetése ezért alább-
hagyott. A nemzetközi feszültség ezután átmenetileg enyhült. A híború kérdése
ideiglenesen lekerült a magyar belpolitika napirendjéről. A Monarchia urai azon-
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ban közben folytatták katonai készülődéseiket. Ennek jele volt az is, hogy az
osztrák és magyar kormányok 1913. október 3-i közös minisztertanácsa végleg
elhatározta a hadsereg létszámának nagyarányú emelését. . /'8

Az 1913. június-október közötti időszak igen eseménydús volt a Jászkun-
ságon. Számos tiltakozó megnyilvánulásra került sor ezekben a hónapokban a Mo-
narchia kardesörtetése, a katonai létszámemelés és ennek hazánkat sújtó gazda-
sági következménye illen. A háborús veszély elleni IC/I3. június-október közötti
mozgalomban az akkori )'ász-Nagykun-Szolnok megye lakossága országos viszony-
latban kiemelkedő módon vett részt. A szocialista munkásságé ebben a fő érdem.
El kell azonban ismernünk, hogy a polgári demokratikus ellenzék is pozitív
szerepet játszott ebben a hazafias békemozgalomban. A Jászkunság népének
T913. június-október közötti harca a háborús veszély ellen e vidék szép (bár eddig
kevésbé ismert) haladó hagyományát képezi-

Dr. Merényi László
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JEGYZETEK

1 A Balkán-háborúk alatti magyarországi há-
borúellenes mozgalmakkal foglalkozik a
szerző egy nagyobb tanulmánya, amelyet a
SZÁZADOK fog közölni.

2 Tiszta szívvel, proletár önudattal 1919—1969.
Szolnok, 1969. MSZMP Megyei Bizottsága
10. l.

3 Szolnok megye 1918/19-ben. Szolnok, 1961.
TIT kiad. 81. 1.

4 A magyarországi szocialisztikus munkás-
mozgalmak az 1913. évben. Bp. 1914.
(Allamrendőrségi jelentés, a továbbiakban
Munkásmozg.) 143—146. ].
(Kimutatás a vidéki pártszervezetekről)

5 A JÁSZBERÉNY főszerkesztője: Dr. Hajdú
Árpád maga is a helyi Szociáldemokrata
Pátr egyik vezetője volt, s a gyűléseken
rendszerint ő elnökölt.

6 Munkásmozg. 163. 1.
7 A függetlenségi Justh-, Károlyi- és Apponyi-

féle csoportok 1912/13. folyamán egymástól
elkülönülve tevékenykedtek. Fúziójukra
1913 júniusában került sor.

8 Országos Levéltár Belügyminisztérium Re-
zelvált Anyaga (a továbbiakban OLBMB)
1913/217. sz.

9 Az 1912. október—1913. május közötti jász-
kunsági békemozgalomról már jelent meg
a szerzőnek tanulmánya (= JÁSZKUNSÁG
1962. VIII. évf. 3. sz.)

10 Képviselőházi Napló 1913. június 19.)

11 JÁSZBERÉNY (hetilap, a továbbiakban J-)
1913. június 29.

12 Munkásmozg. 69. 1.

13 J. 1913. június 29.

14 Népszava (a továbbiakban N.) 1913. július 16.

15 U. o.
16 FÜGGETLEN LAP (a továbbiakban FL)

1913. július 20.
17 FL 1913. július 17.
18 J 1913. szeptember 14.
19 J 1913. július 20. FL 1913. július 24. stb.
20 J 1913. július 20.

21 FL 1913. július 24. J. 1913. szeptember 28. stb.
22 J . 1913. augusztus 31.
23 J . 1913. szeptember 14.
24 U. o.
25 OLBMR J913/217. sz.
26 OLBMR u. o.
27 OLBMR u. O.
28 Magyar Köztársaság (a köztársasági p á r t fo-

lyóirata) 1913. j a n u á r l í . (3. évf. 1. sz.)
7. 1. Megjegyzendő, hogy Andrássy E m m a
semmiféle rokonságban sem volt a befo-
lyásos politikai szerepet játszó Andrássy
grófokkal.

29 Kossuth Lajos Lapja (az Országos Kossuth
Lajos P á r t folyóirata) 1913. n o v e m b e r 1.
(I. évf. 4. sz.) 31. 1.

30 Kossuth Lajos Lapja 1913. n o v e m b e r 1.
a . évf. 4. sz.) 24—26 1.

31 Az első szám 1913. jú l ius 17-én je lent meg.
32 FL 1913. júl ius 17.
33 U. o.
34 J . 1913. szeptember 14.
35 Magyarország (a függetlenségiek országos

napilapja) 1913. szeptember 23.
36 J . 1913. szeptember 28.
37 N. 1913. szeptember 23.
38 J . 1913. szeptember 28.
39 U. o.
40 N. 1913. október 22—23. Közli a határozatot

A magyar m u n k á s m o z g a l o m történetének
válogatott d o k u m e n t u m a , IV. köt . I. rész
1907—1914 is a 655. oldalon.

41 J . 1913. o k t ó b e r 12.
42 J. 1913 október 19.
43 J . 1913. j ú n i u s 29.
44 U. o.
45 F L 1913. s z e p t e m b e r 7.
46 F L 1913. s z e p t e m b e r 18.
fi J . 1913. s z e p t e m b e r 21.
48 ö s t e r r e i c h — U n g a r n s Aussenpol i t ik (Ok-

m á n y g y ű j t e m é n y ) VII. köt . 8779. sz. o k m á n y .
(Ez tartalmazza az október 3-i közös mi-
nisztertanács teljes jegyzőkönyvét.)
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