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Baloldali szociáldemokrata hetilap
Jászberényben az első világháborút
megelőző években

A múlt század 90-es éveitől Jászberény sajtójának történetére a retrog-
rád városi vezetéssel élesen szembenálló ellenzéki és a hivatalos kormányzást
támogató Apponyi-párti hírlapok küzdelme volt jellemző. E változatos hírlapi
csatározások során szinte minden alkalommal jelentősebb erőket tudott az el-
lenzéki sajtó felvonultatni. E periodikák ellenzékiségük révén szívesen for-
dultak a munkásmozgalom eseményei felé, támogatták a kibontakozó szervez-
kedéseket, ha saját programmá nem is tudták emelni a mozgalom elvi célki-
tűzéseit, A Jász Kürt és a községekben megjelent hetilapok részletesen beszá-
moltak a népgyűlésekről, sztrájkokról; informatív tevékenységükkel hozzájá-
rultak a mozgalmi élet szerveződéséhez, de nem pótolhatták a tájegység köz-
pontjában, Jászberényben egyre szervezettebben tevékenykedő Szociáldemok-
rata Párt közlönyét. A szervezkedő szocialisták az 1907-ben indult Jászberény (1)
című lap köré tömörültek.

A magyarországi szocialista sajtó történetében is jelentős helyet elfoglaló
hetilapból sajnos csak hiányos évfolyamok maradtak fenn. A korábban „tár-
sadalmi, közgazdasági és szépirodalmi" hetilap 1909 után mint a Szociálde-
mokrata Párt jászberényi szervezetének hivatalos sajtóorgánuma jelent meg. A
hetilap részt vett az 1910-ben lejátszódott választási mozgalmakban, amelynek
során a helyi szocialisták Apponyi és a szociáldemokrata központi jelölt Peyer
Károly ellenében Gyalog János mezőtúri kisgazdát támogatták. Ez a tény már
önmagában is figyelemre méltó, láthatjuk, a jászberényi szociáldemokraták
tudatosan keresték a parasztsággal való közös cselekvés útját. A Szociáldemok-
rata Párt országos vezetősége is azért nem ismerte el a jászberényi szervezet
lapját, mert a lap irányítói, munkatársai — Varjas Sándor, Háy László, Gyetvai
János — a parasztkérdésben a párt központi irányától eltérően sokkal követke-
zetesebb, valóban forradalmi vagy ilyen irányba mutató nézeteket vallottak.
Így emlékezik vissza erre Háy László akadémikus: „A Jászberénynek nagy sze-
repe volt a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének megalakulásában, annak
ellenére, hogy a felsőbb pártvezetés nem ismerte el szociáldemokrata orgánum-
nak. A lapnak határozott agrárpolitikája volt, földosztást követelt."2

A lap felelős szerkesztője 1910—11-ben Balázs Arnold volt, de rövid idő
múlva dr. Hajdú Árpád haladó szellemű ügyvéd kezébe került a szerkesztés és
kiadás. Hajdú vagyonának tekintélyes részét áldozta a lap fenntartására, s sze-
rencsés módon tömörítette a lap köré a város haladó elemeit. Leggyakoribb
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munkatársa, egy ideig a hetilap szerkesztője is Gyetvai János volt, aki az egye-
tem elvégzése után Hajdú Árpád ügyvédi irodájában dolgozott, majd
a Népszava munkatársa lett.

A Jászberény meglévő évfolyamaiban a szerkesztők által megfogalmazott
programot a párt 1914. évi működéséről szóló jelentésében találjuk: „A helyi
pártszervezet sajtóagitációját a röpcédulákon kívül a Jászberény című hetilap
teljesíti. Ügy az országgyűlési választójog körüli tennivalókat, mint a községi
ügyeket állandóan napirenden tartotta, tartja és nagy helyi elterjedtsége révén
a munkásság és a polgárság gondolkozására nagy hatással van. A háborús vi-
szonyok szabta lehetőségeken belül mindent elkövet a munkások érdekeinek
s a hadbavonultak családjai jogainak érdekében."3

E realitásokkal szembenéző politizálás gyakran vitte közös táborba a heti-
lapot és a szociáldemokratákat az Apponyi hívők függetlenségi vagy néppárti
csoportjával. Hajdú Árpád több cikkében is méltatta Apponyi érdemét a vá-
lasztójog demokratikus kiterjesztésében, hangsúlyozta az ellenzéki pártok ösz-
szefogásának szükségességét a kormánypárt ellen. A szerkesztőnek többször
sikerült Apponyitól nyilatkozatot közölni a despotikus módszereket alkalmazó
jászberényi közigazgatásról, mindazonáltal, a gróf helyi képviselői beszámolóit
mindenkor erős kritikával kommentálta.

Fontosabb tárgykörök

A periodika közleményeinek terjedelmében és tartalmában is legjelentősebb
részét azok a cikkek, tudósítások, felhívások jelentik, amelyek a szocialisták
által kezdeményezett politikai mozgalmak helyi eseményeihez fűződtek. Ilyen
volt az 1913-ban szervezett választójogi népgyűlés és az azt támogató sztrájk-
mozgalom, népgyűlés és népmozgalom a Tisza-kormány és a munkásság nyo-
mora ellen; harc a községi választójog kiszélesítéséért, szocialista képviselőtes-
tületi tagok választásáért. Különösen az utóbbi — a választásokat mintegy egy
évvel megelőző — jól szervezett mozgalom jelentett sokféle anyagot az újság-
nak. Felvilágosító cikkek mellett az analfabétákat írásvizsgára előkészítő tan-
folyam állandó hírcsoportja, a szerkesztőségben szervezett jogi tanács hírei,
a polgármesterhez és az alispáni hivatalhoz beadott kérvények, fellebbezések
nyilvános közlése rendkívül meggyőzően bizonyították a város vezetőinek nép-
ellenes, reakciós, gyakorta törvénytelen eszközöket is alkalmazó közigazgatási
tevékenységét.

A város hivatalos vezetésének rendszeres bírálatára Hajdú Árpád a képvi-
selőtestületi ülésekről írt tudósításai és vitacikkei során teremtett magának le-
hetőséget. A szerkesztő virilis tagja volt a testületnek, s a város gazdasági-tár-
sadalmi helyzetén szinte szociológiai mélységben ismerve, állandó hozzászólá-
saival, javaslataival, írásbeli beadványaival a képviselőtestületi határozatok el-
len benyújtott fellebbezéseivel, óvásaival próbálta befolyásolni a testület mű-
ködését. A napirendi pontok tárgyalása előtt a főszerkesztő — törvényadta jo-
gával élve — mindig lényegretörő és a lapban is közölt hozzászólásaiban bírálta
a megvitatandó napirendi kérdést, az erről írásban kiadott előzetes jelentést.
Nemegyszer sikerült a képviselőtestület szakosztályai által javasolt határoza-
tokat megváltoztatnia olyan lényeges kérdésekben is, mint például a városi
költségvetés. E képviselőtestületi ülésekről szóló tudósítások, szövegközlések
ma is rendkívül érdekes, izgalmas olvasmányok.
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Jászberény népe!
Az 1914. év városunk törté-

netében forduió pontot jelenthet.
Az ősszel bekövetkező

községi választások
alkalmat kínálnak arra, hogy a mai
tehetetlen, zsarnoki uralmat az ön-
tudatra ébredt polgárság és mun-
kásság megdöntsc. Mindenki tudja
immár, hogy a város elmaradott-
ságának, az ipar és kereskedelem
tengödésének és a munkásság nyo-
morult helyzetének egyik legfőbb
oka a szűk látókörű városi hatóság
és még inkább az ezt fentartó s
támogató ósdi maradt

képviselőtestület
Ebbe a képviselőtestületbe kell aj vért,
nj erőt önteni

az őszi Választásoknak.
Ezt követeli a város egész lakosságának
eWbbremenetele. ErrtH fogmk beszéhri
azoa a

népgyüléson,
amelyet m*r«iuslaö IS-én d. •.
10 ónkor a L*hc>l ssáMlod*
aagyt«rméb«n tartunk.

Minden polgár és munkád aki a maga
érdekeire és városa fejlődésére ad valamit,
vegyen réut a népgyfllésen.

A jászberényi iparosok
kereskedők, kisgazdák
és munkások előkészítő
bizottsága.

Meghivó

a jászberényi Munkásönképzőkör

márciusi ünnepére,
melyet az önképzőkör a helybeli szociál-
demokrata pártszervezet közreműködésé-
vel rendez.

Március 15-én d. u. fél 5 órakor
a Lehel szálló nagytermében a jászberényi
Munkásönképzőkör nagyszabású márciusi
ünnepet rendez a következő műsorral:

1. MuaMtdaUrd* megnyílói*.
•J. Elnöki mcfayiló. unji B*lbó Irtván.
3. Fölhívás. monü|« dr. Hajiiu Aipád.

4 Ü«Npl bcuM. url|i dr. VirKic SiaJm bu-
dtptiú kikuldüll.

*>. Vrnck, elúad|á'K. Anul Jóivtl Bjk'-- Mihilt,
Kii Ultin, |j>iás Júzwf. Angcli bcrlu.kj. Kotzj Mar-
gitkj, l.akaloi I rzsíbíl Hi«ai l.lrknr. Sjjl«. J, ;%ti,
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Baranyai bain iiuU|<kMiu> Saouuatk b*ae<i*k
. . . . . i Puakat — frokk i u
Munkatok , t i . , . _ S»t

Hdyárak: első két sor: 2 korona.
3—6 sor: 80 fillér, a többi sorok

30 fillér.
Ktttón meghívót nem lw<Ut«R«k ki.
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A „községi és politikai" feladatokat kitűnően szolgálták a lapban rendsze-
resen megjelenő, sokoldalú statisztikai adatokat tartalmazó szociográfiai jelle-
gű írások, s a minden év első hónapjában megjelent Jászberény statisztikája
című cikksorozat. Ezek az adatközlések feltűnő diagnózisokra adtak lehetőséget
a szerkesztőnek: elmaradt a város iskolaügye, az egész országban Jászberény-
ben volt a legnagyobb gyermekhalandóság; a város pótadóból gazdálkodott,
mivel a zömmel földbirtokos-nagygazda képviselőtestületi tagok nem szavaz-
ták meg a földadót, s így kevesebbet kellett fizetniük, azt is egyenlő nagyság-
ban megosztva a magántulajdonnal nem rendelkező munkásokkal, cselédekkel.

A hetilap vezércikkei többnyire általános jellegű társadalmi, politikai kér-
désekkel, a párt országos jelentőségű határozataival, eseményeivel foglalkoztak.
Különösen megnőtt az elméleti írások száma a háború kitörése után. A Nép-
szava nyomán számos cikk tudósított a német szocialista pártok háborúval kap-
csolatos állásfoglalásairól, a meginduló békemozgalomról. A vezércikkek kö-
zött jelentek meg az előbb említett tárgyköröket érintő jelentősebb írások is:
népgyűlési beszámolók, képviselőtestületi viták stb. Az első oldalon láttak nap-
világot a párt felhívásai is. A Tárca rovat vegyesen tartalmazott ismeretterjesz-
tő és szépirodalmi írásokat. Mandl Imre A kapitalizmus kifejlődése és A prole-
tárok című műveiből vett részletek, egy helyi munkatárs. Kalla János pártkör-
ben elhangzott előadásai mellett Vér Lajos néhány elbeszélése, Révész Béla
folytatásokban megjelenő Vonagló falvak című regénye és Gyetvai János nagy-
számú elbeszélése jelenti a rovat tartalmát.

A második—harmadik oldalon olvasható belső cikkek elsősorban város-
politikai kérdésekről, a munkásmozgalom helyi eseményeiről számoltak be. Itt
jelentek meg a tudósítások a sztrájkokról, a pártszervezetek és a hatóságok kö-
zötti ellentétekről. Dr. Hajdú Árpád kitűnő ügyvédi felkészültséggel megfogal-
mazott nyilvános feljelentéseket közölt a hatóság minden jogtalan tette esetén.
Számos esetben jelentette fel a helyi rendőrséget — s bár személy szerinti meg-
büntetésüket nem tudta elérni — minben esetben erkölcsi győztesként került
ki a higgadtan vívott küzdelmekből. A periodikának szinte nincsen egyetlen
olyan száma sem, amely ne nyújtott volna valamilyen hasznos gyakorlati kér-
désben tanácsot olvasóinak. Például a szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezők
ne vásároljanak kérvényeikhez illetékbélyeget; a polgármester nem hívhat be
embereket a hivatalába, csak szabályszerűen kitöltött idézéssel stb. A lap ter-
mészetesen a precedenst szolgáló esetekről egyúttal nyilvános feljelentést is
tett az alispáni hivatalhoz. A hivatalosan megfogalmazott bejelentések és az
azokra érkező hatósági válaszok közlése, azok kommentálása egyedülálló mó-
don tudósít a város korabeli közigazgatási-társadalmi viszonyairól. Hajdú Ár-
pád kisebb ügyei mellett például 1914-ben a vármegye alispánjához a követ-
kező ügyekben fordult hivatalos beadványokkal, amelyeket teljes terjedelmé-
ben közölt a lap is: egy népgyűlés engedélyezése során ellene indított kihágási
eljárást és pénzbüntetést fellebbez meg; felebbezést nyújt be a jászberényi
rendőrkapitányságnak a szociális ügyekben tett szabálytalan intézkedése ellen;
fegyelmi feljelentést tesz a rendőrfőkapitány és a polgármester ellen hivata-
los hatalommal való visszaélés miatt, mert azok a szocialista analfabéták ta-
nítási óráira rendőröket és detektíveket rendeltek ki; fegyelmi feljelentést tesz
a rendőrfőkapitány ellen, mert kihágási ügyének tárgyalásakor őt nem idézte
meg; indítványozza a törvényhatósági bizottságnak a községi választások elha-
lasztását.4
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A belső cikkek között gyakran jelentek meg részletek neves szociáldemok-
rata politikusok beszédeiből, írásaiból. Itt jelent meg több tanulmány Varga
Jenő Magyar kartellek című műveiből, részletek Bebel és Mandl Imre könyvei-
ből. A Szemle rovat a Világból és Az országból című fejezetekre tagolódik. A
rovat a szociáldemokrata mozgalom nemzetközi és hazai híreiről tudósított. Ezt
a célt szolgálta később Lévai Oszkár A hétről című állandó rovata.

A Hírek rovat számonként átlagosan 20 helyi kishírt, megírt hírt, címes
hírt közölt. A hírek között sok volt a közérdekű bejelentés, felhívás, kulturális
program hirdetése stb. Nem volt mentes a rovat a tendenciózus politizálástól
sem: az ínségakciók során, amelyeket a szociáldemokrata vezetők igen jelenté-
keny egyéni felajánlásokkal támogattak, a lap kishírt jelentetett meg a zsu-
goriságáról híres polgármesterről, bejelentve „úgy hírlik" kétéves betegségé-
nek időszakára járó fizetését a hadbavonultak családjai részére ajánlja fel, s
cselédei is változatlanul meg fogják kapni hadba vonult hozzátartozóik bérét.
A polgármester nem vállalta a felajánlást, ami természetesen jó lehetőséget
biztosított a hetilapnak, hogy a következő számokban a polgármester és általá-
ban a gazdagok önzéséről elmélkedjen.5

Gyetvai János elbeszélései

A hetilap mintegy három és fél évfolyamában Gyetvai Jánosnak 41 elbe-
szélését és 1 költeményét olvashatjuk. Az első és második oldalon, vonal alatt
megjelenő rövidebb, néhányszor folytatásokban közölt hosszabb írások nem-
csak szerzőjük személye, hanem irodalomtörténeti jelentőségük miatt is figyel-
met érdemelnek. Gyetvainak mindeddig külföldön — többnyire idegen nyel-
ven írt — szépirodalmi munkásságára figyelt fel az irodalomtörténet.6

Az elbeszélések időrendi vizsgálata sajátos tartalmi-tematikai változásokat
mutat. Az első elbeszélések még a képzelet „ruganyos testű, selymes bőrű, égő
szemű" asszonyait jeleníti meg, míg a későbbiek már a férfi és nő viszonyának
ábrázolásakor kitűnő lélektani megfigyelések közlésére is vállalkoznak. A
Magdolna című elbeszélésében még a bibliai történet ad apropót a szerzőnek
a női lélek vizsgálatára .A belső ábrázolást a kommentár műfajával keverve
Gyetvai rendkívül tömören, mégis elhihetően mutatja be Magdolna elzüllésé-
nek történetét, azt, hogy a krisztusi tanítás megismerése életét döntően befolyá-
solni nem tudó epizód lesz csupán. A következő elbeszélésekben Magdolna igé-
zetes és kívánatos hús-vér asszonya mellett ábrándozó férfihősök jelennek meg.
Imre úr, aki filozófiai prizmán keresztül tűnődik az életről és az őt álmában
meglátogató szeretőről, vagy az öreg bohém, aki szintén képzeletbeli szeretőjé-
vel mulat. (Imre úr, A bohém asszonya.) A Pál szerelme című novella hagyo-
mányos történet: a féltékeny férfi asszonyánál találja vetélytársát, büszkén sza-
kít, de később szeretne kibékülni szerelmével. E tagadhatatlanul banális tör-
ténet után két kitűnő elbeszélés jelenik meg a lapban: az Imre vacsorája és a
Dr. Kelemenné. Az előbbi egy munkanélküli egyetemista és élettársa sivár ott-
honába visz. Imre képtelen munkához jutni, szerelme is szinte tehetetlenségé-
nek eredménye: elviseli, hogy egy munkásleány társa el. Semmit nem érő elha-
tározásaiból egy alkalommal úgy tör ki, hogy pénz nélkül megebédel egy étte-
remben. Lendülete azonban nem tartós, dühét már evés közben félelem váltja
fel, amit egy újabb sokk — a pincér szemtelen megszólalása — vált át ismét
semmivel nem törődő verekedő indulattá. A kitűnő társadalomábrázolás, amely
sikerült — a túlérzékeny, mindenünnen kitúrt tagbaszakadt, erős ember fizi-
kai és lelki ellentétét ábrázoló — lélekrajzzal párosul, Nagy Lajos írásaira em-
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lékeztet. A Dr. Kelemenné című elbeszélés egy rosszul sikerült házasság fel-
bomlásának kitűnően dramatizált története. A fiatal házaspárról rövidesen ki-
derül, hogy nem tudnak miről beszélgetni, ami mondanivalójuk van egymásnak,
azt elmondták már a szerelem első hevületében. A magasabbrendű célok meg-
értésére és óhajtására képtelen fiatalasszony akaratlanul is megcsalja férjét,
majd elválik tőle.

Gyetvai elbeszéléseiben — a kor útkeresőihez hasonlóan — többször szere-
pel a „teljesebb élet" vagy „Élet" akarásának, keresésének szándéka, proble-
matikája. Erről sóhajtoznak az elbeszélések szereplői, ezt keresi a jövendőbeli
Dr. Kelemenné, akinek állandó szavajárása: „akarom". Ezt az életet üldözik
Gyetvai egyébként cselekedni vágyó dorbézoló figurái is. (A lump, Léha üres
fráter). Az elbeszélések szerzője azonban nem időzik el az élet értelméről, filo-
zófiai síkon megfogalmazott válaszadással. Válaszadása az, hogy írásai egyre
szilárdabban kötődnek a szegények néprétegéhez, s novelláinak színhelyévé
fokozatosan a társadalomtudomány által is felfedezett szociális nyomor válik.
A még melodramatikus, és túlzottan didaktikus Nővér című elbeszélés után a szer-
ző ismét néhány kitűnő írást bublikál. (Ebben az elbeszélésben egyébként egy
tüdőbeteg fiú halálos ágyán oktatja részeges apját, hogy a tőkések hogyan
zsákmányolják ki, majd utolsó percében nővérét csókolja meg távollevő sze-
retőjének gondolva őt. (A Mária násza, Koldusok tavaszi álma, A szégyenfolt
című elbeszélések közül különösen a Koldusok tavaszi álma sikerült alkotás.
Tartózkodó, ugyanakkor indulatos hangvételű írás arról, hogyan lesz egy sivár
proletárlakásban két szerelmes egymásé, amíg körülöttük a család idősebb tag-
jai elalszanak. Az elbeszélés utolsó szavaihoz József Attila sorai rímelnek:
„Mögöttük a nyomor álmodik nehéz, irtózatos álmokat."

Gyetvai jászsági élményvilágára vet fényt néhány paraszti tárgyú elbeszé-
lése. (Szomszédok, Gulyás János mostoha fia, Akácka virág.) Szigorú-szomorú
történetek ezek, amelyek szinte teljesen nélkülözik a korábbi elbeszélések egyik
fontos motívumát adó érzéki szerelmi szálat, Gulyás János elzavarja feleségét
és mostohafiát a tanyájáról, de nemcsak azért, mert a fiú lopott a padlásról,
hanem mert a feleségéből felszakadó szenvedés akkor mondatta el először: a
férfi soha nem szerette őt, soha nem kellett a férfinak. Gulyás is ekkor érti
meg először, hogy valóban nem szereti feleségét, s önmagára is haragos indu-
lattal elzavarta családját a tanyáról.

Gyetvai János egyre kiforrottabb társadalmi elkötelezettsége a szegények
ügye mellett ebben az időszakban hasznos változást hozott írásaiban. Tömör,
dramatizálásra hajló stílusát megtartva fejlesztette hőseinek lélektani motivá-
ságát, ugyanakkor a társadalmi valóság kevésbé ismert jelenségeire hívta fel
a figyelmet, jó szolgálatokat téve a Jászberény politikai tevékenységének is.

E társadalmi elkötelezettség, amely az elbeszélések tematikájában is tükröző-
dött, tudatos vállalás volt Gyetvai esetében, kortársait is megelőzve a munkás-
ábrázolás megvalósításának lehetőségeit keresve. Erre utal Révész Béla köny-
véről írt kritikája is: „Révész Béla kész és nagyszerű írásain kívül alig van a
magyar szépirodalomban mégcsak kísérlet is, amely szocialista problémák felé
hajlana, proletár sorsokat érezve, éreztetne meg."7

Irodalomtörténeti érdekességként említjük meg Gyetvai egyetlen, a lap-
ban megjelent versét. Az Azoknak, akik jönnek című, A muzsik üzenete alcí-
mű vers 1915. decemberében látott napvilágot. A háborúellenes költemény ér-
tően magyarázza a harcban szembenálló katonák társadalmi egyenlőségét, azt
hogy nem saját érdekeikért küzdenek. A muzsik ilyen szavakkal üzen fiának:
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„Jaj ne mond el néki
Hogy öl az apja szolga apákat;

Jó urait védi
S cári parancsra szolga hazákat.

S ha a cár mégegyszer
Kelne parancsra: ölni föl hadba —

fiam legyen ember;
ölni ne menjen, mint szolga apja."

A jó formai készségről tanúskodó költeményt háborúellenes líránk alkotásai
között kell számon tartanunk.

A lap megszűnése

A hetilap bátor szókimondása, éles társadalomkritikája felkeltette a ható-
ságok figyelmét is. 1914 második félévére a miniszterelnökség is megrendelte
a lapot, hogy közvetlenül is figyelemmel kísérhesse annak írásait, s ezen ke-
resztül a vidék szocialista mozgalmát. Jól érezték helyi szociáldemokrata párt
vezetői az e mögött meghúzódó szándékot. Háy László így ír erről a Jászbe-
rényben: „A miniszterelnökség előfizetett a Jászberényre, beküldve egy fél esz-
tendőre az előfizetési díjat. A világért sem kérkedni akarunk ennek a hírnek
a közlésével, hiszen a társadalmi értékesség szempontjából egy nyílt eszű és be-
csülettel dolgozó földmunkást többre becsülünk az egész Tisza-kormánynál. Ha
pedig erkölcsi értékelésre vagyunk kíváncsiak, akkor semmi esetre sem Barát
sajtófőnök vagy Jeszenszky államtitkár úrhoz fogunk fordulni. De önkéntelenül
felmerül az a kérdés, hogy mi szüksége van a miniszterelnöknek a Jászberényre.
Egész biztos, hogy megismerve lapunkat, nem azon tanakodnak, hogy támoga-
tást adjanak annak az újságnak, amelyről előre tudják, hogy ilyesmit el nem
fogad. Talán arról inkább gondolkodnak, miképpen lehetne pénzbüntetésekkel
tönkretenni, vagy a cikk íróit az ügyészség kezére juttatni, de viszont ezt a
feladatot elvégzik mások, mert nem kell olyan messze mennünk, hogy besúgók-
ra, spiclikre akadjunk..." A cikk megjelenése után — láthatóan a helyi balol-
dali erők visszaszorítása érdekében — rövidesen behívták katonának a párt
néhány vezetőjét, köztük Gyetvai János szerkesztőt, majd Kalla János főmun-
katársat. A hetilap még 1915. karácsonyán vállalkozik arra, hogy Jászberény-
ben elsőként az oroszországi polgári liberálisok és más haladó csoportok moz-
galmaira hívja fel a figyelmet.9 1915. dec. 25. után a Jászberény már nem je-
lent meg. Feltételezhető, hogy megszűnése összefüggésben van a cikk megjele-
nésével.

A perodika kiemelkedő szerepet játszott a Jászság munkásmozgalmának
történetében. Higgadt hangvételével, korszerű várospolitikai törekvéseivel el-
érte, hogy a párttagok és szimpatizánsok mellett az értelmiségi rétegek is ol-
vassák. A hetilap közleményei számos esetben befolyásolták a város hivatalos
vezetését, a közügyek iránt érdeklődő ember nem tekinthetett el a lapban meg-
jelent írások ismeretétől. A szerkesztő jó arányérzékére vall, hogy a korszerű
program mellett biztosítani tudta, hogy a lap tartalmának jelentős része az
egyszerű munkás olvasók számára is közérthető, lényeget mondó volt. A Jász-
berény politikai szerepe mellett olvasóinak ízlését, erkölcsi felfogását és élet-
vitelét is formálni igyekezett. Következetes, forradalmi elhivatottságra nevelő
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iskolát jelentett a hetilap munkatársainak is: Varjas Sándor és Hejtai Ferenc
a Tanácsköztársaság idején országos jelentőségű funkciókat töltöttek be, majd
külföldre távozva bekapcsolódtak a nemzetközi munkásmozgalomba. Gyetvai
János és Háy László a proletárdiktatúra leverése után szintén külföldre távo-
zott. Gyetvai a Kassai Munkás, majd az amerikai kommunista napilap, az
Űj Előre szerkesztője lett. Háy László Szovjetunióban viselt jelentős funkciókat.
Kevés adatunk van Hajdú Árpád további munkásságáról. Valószínű, hogy ő a
szerzője a Tanácsköztársaság időszakában megjelent A földkérdés című bros-
surának. Feltételezhető, hogy a Tanácsköztársaság leverése után külföldre tá-
vozott. Ezt a szándékot mutatja az is, hogy 1916-ban feleségével együtt kivál-
totta útlevelét.

Rövid összegezésünk elsősorban a hetilap jelentőségére hívja fel a figyel-
met. A periodika évfolyamai sajtótörténeti érdekességük mellett nélkülözhetet-
len forrásmunkát jelentenek a munkásmozgalom történetének kutatói számára
is. Megyénkben megjelenő szociáldemokrata sajtók feldolgozása számos lehető-
séget rejt magában.
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