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Bodoki Fodor Zoltán —
Bodoki Fodor Zsigmond:

Mezőtúr város története
a honfoglalástól a felszabadulásig

Jóllehet a mezővárosok gazdasági po-
litikai téren és kulturális tekintetben
is jelentős szerepet töltöttek be törté-
nelmünkben, a csak politikai és kato-
nai események iránt érdeklődő történet-
írás a legutóbbi időkig nem foglalko-
zott múltjukkal, minek következtében
belső fejlődésük szinte teljesen ho-
mályban maradt. Napjainkban a fi-
gyelem annál inkább feléjük fordult.
De még távol vagyunk attól, hogy múlt-
jukat ismertnek mondhassuk. A ma-
gyar történetírásnak ezen a téren még
nagy adósságai vannak.

Ebből az adósságból törleszt most
nagy darabot Bodoki Fodor Zoltán és
Bodoki Fodor Zsigmond könyve, mely
Mezőtúr mezővárossá nyilvánításának
600. évfordulójára jelent meg tetszetős,
sőt díszes külsőben. Mindenekelőtt a
feldolgozás adatgazdagságát kell ki-
emelnünk. Nemcsak a már nyomta-
tásban megjelent teljes irodalmat érté-
kesítik a szerzők, hanem kiterjedt le-
véltári kutatással bevonják a városi,
a megyei és az országos iratanyagot
is. Mindennek következtében valóság-
gal ömlik az eddig ismeretlen, változa-
tos és színes adatanyag. Királyi okleve-
lek és kormányrendeletek, megyei vég-
zések, peres iratok tanúvallomásai,
gazdasági és statisztikai felmérések,
török adólajstromok és Bécsből elren-
delt összeírások, a városi jegyzőkönyv
bejegyzései, hivatalosak és magánosok
levelezése szolgáltatják azt a sokszínű
és gazdag forrásanyagot, mely korszerű
szemlélet és módszer segítségével meg-
eleveníti a város régmúltját, a közös-
ség ügyes-bajos dolgait, a civis-város
lakóinak mindennapi életét, gondjait
és örömeit.

Helytörténeti monográfiák gyakori hi-
bája, hogy szerzőik az országos esemé-
nyek visszhangját keresve, nem veszik
észre a kutatott közösség életének belső
öntörvényeit, vagy éppen ellenkezőleg,

az egyedi jelenségekre ügyelve a vizs-
gált közösség szinte légüres térbe ke-
rül, nem látjuk, hogyan illeszkedett az
országos, nemzeti fejlődés egészébei A
Mezőtúr története szerzői megtalálták
a helyes középutat: megmutatják a he-
lyi fejlődés rugóit, de ezt a fejlődést
mindig beillesztik a nagyobb egység, a
történelmi táj és az ország életébe.
Mindehhez tegyük hozzá, hogy a könyv
stílusa egyszerű, közérthető és olvas-
mányos. A magyarázatok nem csapnak
át tudóskodó bölcselkedésekbe, nem lé-
pik túl a szükséges kereteket, és mindig
világosak. Mivel pedig a szerzők bőven
beszéltetik az egykorú iratokat, az idé-
zetek valósággal megelevenítik a török
világ idejét, vagy a későbbi korszako-
kat. A könyvről valóban elmondhatjuk
a legnagyobb dicséretet: az olvasó nem
tudja letenni, amíg végig nem olvasta.

Mindezek során vegyük sorra rövi-
den a könyv eredményeit, foglaljuk
össze dióhéjban Mezőtúr történetének
legjellemzőbb vonásait, úgy, ahogy a
monográfia elénk tárja.

A mai Mezőtúr környéke, a Berettyó,
a Hortobágy és a Körösök árvizétől ön-
tözött, halban és vadban bővelkedő ter-
mékeny síkság már az ősembert is von-
zotta a letelepedésre. Maga a város —
ahogy a református egyház egy régi
bejegyzése mondja — „egyidős a ma-
gyar királysággal" — a bejegyzést hon-
foglaláskori sírok igazolják. Ond vezér
törzse szállta meg ezt a vidéket, amely-
ről Béla király névtelen jegyzője is
megemlékezett krónikájában. Az első
évszázadokról persze nem tudunk kö-
zelebbit. A település azonban jelentős
lehetett, mert Nagy Lajos király 1378-
ban mezővárosi kiváltsággal ruházta
fel, három vásárt engedélyezve számá-
ra. Lakói halászok, és pásztorok, de az
egykori írások megemlékeznek a maga-
sabb gazdasági műveltséget kívánó bor-
termeléséről és a földműveléssel kap-
csolatos iparáról is. Jelentőségére utal,
hogy földesurai sorozatosan az ország
legnagyobb családjaiból kerülnek ki.
1411-ben Zsigmond király más birto-
kokkal együtt Brankovics György szerb
despotának ajándékozza (cserébe Belg-
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rád váráért), 1450-ben Hunyadi János
kezére kerül, majd Mátyás király a tö-
rök elleni hadjáratban kitűnt Kállay
Pálnak és Parlaghy Györgynek ado-
mányozza.

A mohácsi csata után János király
országrészéhez tartozik, ettől kezdve
gyakran érintik a pusztító hadiesemé-
nyek. Buda török kézre kerülése, 1541
után többször is hadszíntér, mégis ami-
kor Gyula város 1566-ban elesik, telje-
sen török uralom alá kerül. Szultáni
khász várossá nyilvánítják, ez valame-
lyes nyugalmat, a jövő-menő török-ta-
tár csapatok ellen biztonságot és belső
önkormányzatot biztosít neki. A kör-
nyék kisebb falvai bemenekülnek Túr-
ba, ekkor alakul ki a nagyhatású me-
zőváros. A nemesurak elmenekülnek, a
Heves megyéhez csatolt Külső-Szolnok
megye közigazgatása Egerbe húzódik,
s a magára hagyott mezővárosban, a
török uralom alatt széles körű paraszti
önkormányzat bontakozik ki. Mezőtúr
kedvező földrajzi helyzeténél fogva
iskolázott, messzelátó és jó diplomata
főbíróinak vezetése alatt a XVI. század
végére a Tiszántúl egyik legjelentősebb
gazdasági központjává emelkedett, ily-
formán csak Debrecen előzi meg.
Elsősorban állattenyésztésből és állat-
kereskedelemből, tőzsérkedésből él, de
jelentős a bőrfeldolgozó és a szabó
(szűrszabó) ipara is. 292 000 akcse adót
fizet, ami óriási összeg, lakóinak száma
pedig — a monográfia szerint — 8—
12 000 körül mozog. (Itt jegyezzük meg,
hogy ez a szám bár a korábbi irodalom
is említi, valószínűtlenül túlzottnak
látszik, ha igaz volna, Mezőtúr megelőz-
né lélekszámban minden akkori váro-
sunkat. Az 1673-as török adóösszeírás
kereken ezer 14 éven felüli férfit tün-
tet fel Túron, — ez mintegy 4000 fős
lakosságnak felel meg. Tekintetbe véve
más korabeli városok adatait is, ez a
szám látszik valódinak.) A város gazda-
sági és kereskedelmi jelentősége érez-
teti hatását kulturális téren is. A refor-
máció tanításai nyomán megindul a
szélesebb értelemben vett népoktatás,
s színvonalát mutatja, hogy külföldi
egyetemeken mind gyakrabban találko-
zunk túriakkal.

A XVII. századi háborúk, főleg a tö-
rököt kiűző, évtizedekig tartó hadjára-
tok pusztulást hoztak Mezőtúrra. A la-
kosság egy része elfut (majd egy évtized
múlva szállingóznak vissza Várkony és
Tószeg vidékéről), más részét leölik,
rabszíjra fűzik. A Rákóczi-szabadság-
harcban — amelyben számos túri lakos-

sal találkozunk a kuruc hadsereg sorai-
ban — a császári zsoldban álló rácok
sorozatos dúlásai pusztítják a várost.
Lakosságának száma lecsökken, korábbi
gazdasági jelentőségét nem tudja visz-
szanyerni. A hadak járásából eredő
pusztulást évtizedekig nem tudta ki-
heverni.

A kuruc szabadságharc bukása, az
1711-es szatmári béke után végre béke
köszönt az országra, ez a béke azonban
a földesúri uralom megerősödését hoz-
za mindenütt, így a Tiszántúlon is. Me-
zőtúr önkormányzatát is megszűkítik, a
korábbi szabad paraszti lehetőségeket
mgszüntetik, Bécs katolizáló politikája
kulturálisan is elnyomja a kálvinista
törekvéseket. Az elkeseredett parasztság
naiv elképzeléssel Rákóczit várja visz-
sza, és sorozatos felkelésekkel próbálja
meg az idegen uralommal összefonó-
dott földesúri elnyomást lerázni. Ezek-
ben a megmozdulásokban mindenütt ta-
lálkozunk a túriakkal. 1735-ben a bé-
késszentandrási felkelésben (Péró-láza-
dás) Barta István túri lakost halálra
ítélik, és kivégzik, többeket börtönre
ítélnek. 1752-ben a Törő—Pető féle szer.
vezkedés egyik központja Hódmezővá-
sárhely mellett Mezőtúr — a megtorlás
nem is marad el. Kivégzések, bebör-
tönzések, katonai megszállás és a ki-
váltságok felfüggesztése a feudális kor-
mányzat válasza. Mindez erősen visz-
szavetette a város fejlődését, lakosságá-
nak száma is visszaesett. A megszűkült
gazdasági lehetőségek, a paraszti de-
mokrácia felszámolása megnövelték a
vagyoni különbségeket, és kiélezték a
belső társadalmi ellentéteket. Egyes
parasztgazdák kezén nagy vagyon gyűlt
fel, ugyanakkor megnőtt a földnélküli
zsellérek száma (a század közepén a la-
kosságnak már 35%-a).

Nem hozott javulást a XVIII. század
második fele sem. A növekvő állami
adók egyre nyomasztóbb terhet jelen-
tenek, a földesurakkal összejátszó kor-
rupt városi vezetőség nem is törődik az
egyre növekvő zsellér-parasztság sorsá-
nak megjavításával. Az 1840-es években
megindul a folyók szabályozása, a meg-
nyert termőföldek azonban elsősorban a
földesúri uradalmakat gyarapítják, a
parasztságnak nincs terjeszkedési lehe-
tősége. A mintegy 20 000 lakosú város-
nak ekkor már 70%-a a zsellér és nincs-
telen. A hagyományos pásztorkodó élet-
forma halálra van ítélve (az 1700-as
évek végén még 160 szarvasmarha jut
100 főre a városban, 1850-ben már csak
17, a híres túri vásárok is sokat veszí-
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tettek jelentőségükből, a belterjes gaz-
dálkodás kibontakozása pedig nagyon
lassan halad. Ekkor indul viszont hódí-
tó útjára a túri fazekasipar. Az egykor
gazdag város azonban ekkor már sze-
gény, s mindez bizonyos kulturális le-
maradást húz maga után. 1723-ban a
város országosan is az elsők közt nyitja
meg külön leányiskoláját, a tanárok
közt ismert nevekkel találkozunk — a
XIX. századra már erősen hanyatlik az
oktatás színvonala. A korábban egysé-
ges református közösséget a kormány-
zat vallásilag is megbontja: 1776-ban
erővel betelepíti a katolikus plébániát,
s bár a római egyház hívei még 1830-
ban sem érik el az összlakosság 5%-át,
egyre nagyobb kiváltságokhoz jutnak.

Fordulatot az 1848/49-es szabadság-
harc hozott, melyben a függetlenségi és
ellenzéki hagyományokon nevelkedett
mezőtúri parasztság társadalmi helyze-
te folytán is nagy számban vett részt. A
„rebellis város"-ra mért megtorlás per-
sze ezúttal sem maradt el, a földesúri
kiváltságok eltörlése, a visszahozhatat-
lanul előnyomuló kapitalizmus mégis
kiszabadította a várost korábbi elzárt-
ságából, és új lehetőséget nyitott meg la-
kói előtt. Az 1853-ban meginduló pos-
taszolgálat, majd az 1858-ban kiépült
vasút Mezőtúrt is bekapcsolja az or-
szágos vérkeringésbe.

A föld azonban mindenképpen kevés,
s a mezőtúri szegényparasztok sorsa
egyre nehezebbé válik. A XIX. század
második felében a folyószabályozások
és vasútépítések nagyszámú földmun-
kást igényeltek, a század végére azon-
ban megfogyott a munkalehetőség és a
mezőtúri kubikosságra is beköszöntött
a munkanélküliség. 1891-től kezdve egy-
re erősödik az elégedetlenség, sőt lá-
zongás. 1894-ben válaszul a béremelést
követelő mozgalmakra Jász-Nagykun
-Szolnok vármegye ostromállapotot
rendel el, valósággal rákényszerítve a
szegényparasztságot a szervezkedésre.
Ettől kezdve válik a Tiszántúl és benne
Mezőtúr az agrárszocialista mozgalmak
központjává. Előbb a Szociáldemokrata
Pártnak, majd 1900-tól a Mezőfi-féle
Újjászervezett Szocialista Pártnak van
erős bázisa a városban, 1906-tól kezdve
a Magyarországi Földmunkások Orszá-
gos Szövetsége, majd az Áchim András
Független Szocialista Parasztpártja tö-
möríti a szegényparasztságot.

Mindez érthetővé teszi, hogy az őszi-
rózsás forradalom, majd a Tanácsköz-
társaság lelkes fogadtatásra talált Me-
zőtúron is. A városi direktórium 1919.

március 25-én alakult meg, de alig egy
hónapig állt fenn: április végén bevo-
nultak Mezőtúrra a román csapatok,
majd a Horia-különítmény. A magyar
Vörös Hadsereg ugyan július 23-án fel-
szabadította a várost, a „Vörös nap"
azonban csak 48 óráig tartott, július
25-én Mezőtúr újra román megszállás
alá került.

A háború, a sorozatos rekvirálások és
fosztogatások után jött a Mezőtúron is
kegyetlen bosszú, a fehér terror. A vá.
ros vezetősége jobboldali szervezeteket
hozott létre, — a mélyben azonban a
szegényparasztság őrizte a forradalmi
hagyományokat. Már 1920-ban létrehoz-
ták a Földmunkások Csoportját, amely
illegálisan alakult, és elejétől kezdve
kommunista irányvonalat képviselt. A
gazdasági válság által kiélezett hely-
zetben, az 1930-as években sorozatos pa.
raszti megmozdulásokra került sor, a
csendőrség is többször beavatkozott. A
forradalmi hagyományokat őrző túri
szegényparasztokból {köztük 35 nő) ke-
rült ki a felszabadulást követően a
Debrecenben megalakult Vörös Hadse-
reg egyik önálló százada.

Csak egész nagy vonalakban ismer-
tethettük Mezőtúr városának a monográ
fiából kibontakozó történetét, — de ta-
lán ez is fogalmat adhat a könyv gaz-
dag adatanyagáról, újszerű szemléleté-
ről, a fejlődés egészét egységbe foglaló
rendszeréről.

A kutatás persze nem_ állhat meg.
Bármilyen alapos munkát végzett is
Bodoki Fodor Zoltán és Bodoki Fodor
Zsigmond, Mezőtúr történetének, Mező-
túr népe életének még .maradtak feltá-
randó részletei Ügy érezzük, különösen
a kulturális fejlődésben nyújtott telje-
sítmény az, ami még részletesebb
vizsgálatot érdemel. Milyen hagyomá-
nyok táplálták a mezőtúri és általában
a tiszántúli paraszti műveltséget, mi az,
amit az egyetemes magyar kultúrából
magába szívott, és mi az, amivel mai
műveltségünket gazdagította. Mert azt,
hogy a hatás kölcsönös volt, ma már
világosan látjuk.

Végezetül is elmondhatjuk: Mezőtúr
városa méltóan emlékezett meg a me-
zővárosi kiváltság 600 éves évforduló-
járól. Bodoki Fodor Zoltán és Bodoki
Fodor Zsigmond munkája megmutatja
a mezőtúriaknak őseik küzdelmes éle-
tét, önismeretre és önbecsülésre tanít
— ugyanakkor fontos adatokkal segíti
az országos történetírási is.

(Mezőtúr, 1978. 194. l.)
BBNDA KÁLMÁN
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