
HAGYOMÁNYOK
Szolnok megye ú'jraalakulása
és közigazgatása
az ellenforradalom restaurációjáig
A megye újraalakulása

Évekig húzódó területrendezési viták után, az 1876. évi XXXIII. t. c. alapján
a megye, 1876. szeptember 4-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegye néven meg-
alakult. Területe néhány község kivételével a Jászságból, Nagykunságból,
Heves-Külső-Szolnok vármegye jelentős részéből szerveződött. Tiszafüred,
Tiszaigar, Tiszaörvény, Tiszaszöllős, Nagyiván községek Heves megyéhez, Jász-
karajenő és Kocsér puszta Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez kerültek. Déva-
ványa belügyminiszteri döntés eredményeként a megye része lett. Létrehozása
idején a megyének közigazgatásilag 5 járása és 9 rendezett tanácsú városa volt.

Járásai:

Jászsági felső járás
Jászsági alsó járás
Tiszai felső járás
Tiszai közép járás
Tiszai alsó járás

9 község
7 község
7 község
7 község

11 község

2 puszta
5 puszta
8 puszta
9 puszta

10 puszta

Legnagyobb területe a Tiszai felső járásnak, legtöbb lakója a Jászsági alsó
járásnak volt. Rendezett tanácsú városai: Árokszállás, Jászberény, Karcag, Kis-
újszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, Túrkeve. Legnagyobb
területtel Karcag, legtöbb lakossal Mezőtúr rendelkezett.

A megye székhelyének elnyerésére Jászberény, Karcag és Szolnok között
nagy vetélkedés volt. A megyeszékhely az 1873-ban még nagyközség Szolnok
lett. Ennek elérésében a város kedvező földrajzi helyzete döntő volt. (Tiszai
átkelőhely jellege, vasútja, vízi- és közútjai, egyéb kedvező adottságai.)

A város lakosságának és vezetőinek adományai és áldozatvállalása is segí-
tett. A megye első főispánja Kiss Miklós, alispánja Sipos Orbán, közjegyzője
Kerek József lett. A legfőbb önkormányzati testület a törvényhatósági bizott-
ság volt. Ennek felét választották, fele a legtöbb államadót fizető polgárokból
(virilisek) állt. A testület a területre vonatkozó legfontosabb ügyekben közgyű-
léseken döntött. A közgyűlés elnöke nagy hatás- és jogkörrel, a király által ki-
nevezett főispán volt. A községek élén képviselőtestület állt. Létrehozása némi
különbséggel, a törvényhatósági bizottságéhoz hasonló módon történt. A kép-
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viselőtestület is közgyűléseket tartott. Végrehajtó szerveként elöljáróság műkö-
dött. Városokban az elöljáróság (tanács) nagyobb hatáskörrel rendelkezett. A
községek vezetője a bíró, a városoké a polgármester volt. Az új megye vezetői-
nek fontos feladatát az igazgatás és ügyintézés megindítása, folyamatos műkö-
désének biztosítása képezte. A végleges megyei szervezet létrehozásában, a
szervezési szabályrendelet elkészítése fontos szerepet játszott. Ezt a közgyűlés-
nek és a belügyminiszternek kellett jóváhagynia.

1877. november 4-én törvényhatósági választás volt. Ezen a napon az új
Vármegye választói a bizottság lakosok által választott tagjait megválasztották.
Az új törvényhatósági bizottság megalakulását a főispán december 17-én jelen-
tette be. 1877. december 18-án az első általános tisztújító közgyűlést is megtartot-
ták. Eredményeként az új vármegye tisztikarában néhány változás történt. A ve-
hetők a régiek maradtak. A megfelelő működéshez Szolnokon megyei székházat
kellett építeni. Nem kis erőfeszítéssel 1878. november 1-én a székház építése
befejeződött. A főispán, alispán, közjegyző, az új tisztikar és a tisztviselők, az
új megyei székházba költöztek. Ugyanezen év november 18-án, az új épületben
a törvényhatósági bizottság első ülését is megtartotta. Mindezzel az újonnan
létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok vármegye új törvényhatóságként való folya-
matos működése mindenben biztosított lett. A vármegye életében némi válto-
zást jelentett, hogy 1881-ben Puszta-Bánrévet a megyéhez csatolták. 1885-ben
Árokszállás, 1892-ben Kunhegyes, 1896-ban Kunszentmárton rendezett-tanácsú
városok, nagyközségekké lettek. 1885-ben a törvényszék Jászberényben és Kar-
cagon megszűnt, működését Szolnokon kezdte meg. Az 1886. XXII. t. c. alapján
a járásokban szolgabírák mellett, főszolgabírók is kezdtek működni. Az 1894.
XII. t. c. következményeként törvényhatósági és járási mezőgazdasági bizott-
ságok alakultak. Ezek után 1918-ig említést érdemlő változás nem történt.

Változások a közigazgatásban 1 9 1 8 — 1919-ben

A magyar Nemzeti Tanács megalakulását követő napokban a tömegek aktivi-
tása a megyében is további lendületet kapott. Nagygyűléseken a Magyar Nem-
zeti Tanácshoz való csatlakozást követelték. A polgári demokratikus forradalom
1918. október 31-i győzelmét követően, megyeszerte megtartott gyűlések, he-
lyenként forró hangulatú tömegtüntetések eredményeként, a Nemzeti Tanács
helyi bizottságai megalakultak.

November 6-án az utolsó megyei közgyűlésen Dr. Kuszka István főispán
lemondott. A megye élére főispáni hatáskörrel a Megyei Nemzeti Tanács elnö-
ke, a szociáldemokrata Darvas Ferenc került. A tisztviselői karban lényeges
változás nem történt. November 7-én a megyei apparátus csatlakozott a Nem-
zeti Tanácshoz. A megye jelentős részén a Nemzeti Tanács helyi bizottságaiban
szociáldemokraták kerültek túlsúlyba. Ők a forradalmi folyamat lefékezésére
törekedtek. A megye jelentősebb helyiségeiben, munkások, szegényparasztok és
kisiparosok küldötteiből, munkás illetve iparos és földmunkás tanácsok alakul-
tak. Helyőrséggel rendelkező néhány helyen, katonatanácsok is létrejöttek. A
Kommunisták Magyarországi Pártja létrejöttét követően, a megye néhány na-
gyobb helységében a párt helyi szerve megalakult. A kommunisták tekintélye
a tömegek körében, különösen a munkások között számottevően emelkedett, s
befolyásuk főként a munkástanácsokban növekedett. A helyi közigazgatási
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szervezet keretei a Tanácsköztársaság idején is megmaradtak. A tömegek for-
j-adalmi szervei a munkás, földmunkás, katonatanácsok voltak, melyek az álla-
mi szervektől függetlenül jöttek létre.

A proletárdiktatúra kikiáltásának és a Forradalmi Kormányzótanács 1919.
március 21-i megalakulásának hírére a megyében az események felgyorsultak,
melyek a közigazgatásban is gyors változásokat eredményeztek. A kormány-
biztost március 23-án a munkástanács által választott három tagú direktórium
váltotta fel. Tagjai F. Bedé László, Szabó Károly, Pálfy János lettek. A meg-
választott direktórium a kormánybiztosi jog- és munkakör átvételével a közha-
talmat azonnal birtokába vette. Ezzel egyidőben, illetve néhány nap múlva a
különböző létszámú, 3—8 tagú direktóriumok a megye más településein is meg-
alakultak. A Jászságban ezeket is munkástanácsoknak nevezték.

A tisztségviselőket a települések egyrészén népbiztosoknak hívták. A direk-
tóriumok létrejötte radikálisabb intézkedéseket eredményezett. A közigazgatás
irányítását egyes helyeken átvették, máshol ellenőrzésük alá helyezték.

A tanácshatalom osztálytartalmából és jellegéből adódóan, szinte létrejöt-
tétől a közigazgatás demokratikus átalakítására és a bürokrácia megszünteté-
sére törekedett. A dolgozók számára az addigi legszélesebb választójogot biz-
tosította.

A Forradalmi Kormányzótanács rendelete helyi tanácsválasztások meg-
tartását írta elő. A helyi tanácsokat április 7-én lelkes hangulatban, incidensek
nélkül megválasztották. Szolnokon a 72 tagú új városi tanács első ülését április
9-én tartotta. Április 11-én a járási választásokat bonyolították le. A megyei
direktórium rendelkezése a járási választásoknál figyelemre méltó. E szerint
a Szolnok 14—10—7 tagot delegált, akiket meg is választottak. A megyei direk-
tórium fenti rendelkezéseivel a forradalmi és sok munkáslakossal rendelkező
Szolnok vezető szerepét igyekezett biztosítani. A megválasztott tanácsok intéző-
bizottságot és tisztségviselőket választottak. Április 13-án a járási és városi ta-
nácsok 320 tanácstag küldötte 84 tagú megyei tanácsot, ugyanekkor a megyei
intéző bizottságot választott. Az Országos Tanácskongresszus 9 megyei küldött-
jének megválasztása is e napon történt. A megválasztottak zöme munkás, ag-
rárproletár és szegényparaszt volt, valamint kisebb számban értelmiség. A vá-
lasztásokkal a forradalmi államhatalom és államigazgatás új helyi szervei lét-
rejöttek.

A tanácshatalom rövid ideje alatt, a közigazgatás átszervezésére töreked-
tek. A Forradalmi Kormányzótanács irányelvei alapján, a helyi viszonyok
szemelőtt tartásával, az intézőbizottságok szakosztályokat alakítottak. Április
18-án a megyei intézőbizottság a közigazgatás megyei szintű ügyeinek intézé-
sére 4 szakosztályt hozott létre: politikai, közigazgatási és gazdasági, közműve-
lődési, hadügyi szakosztályt. Az egyes szakosztályok keretében alosztályok mű--
ködtek. Az osztályvezetők személyéről is döntöttek. A 3 tagú direktóriumot
megszüntették. Helyére teljes hatáskörrel 5 tagú bizottságot hoztak létre. Szol-
nok város intézőbizottsága 6 szakosztályt alakított. Az alsóbb szintű tanácsok
a felsőbbek alá voltak rendelve. A városok, községek tanácsai a helyi ügyekben
önállóan intézkedtek. Az ügykezelést egyszerűsítették, a bürokrácia teljes ki-
zárására törekedtek. Ilymódon a különböző szintű tanácsokkal és a közigazga-
tás átszervezésével a proletárhatalomnak megfelelő újtípusú állam megyei és
helyi szerveit létrehozták. A felsőbb rendelkezéseket végrehajtó hatalom szer-
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vei létrejöttek. Nagy gondot jelentett, hogy az új hatalom az igazgatásban jár-
tas, képzett, elkötelezett szakemberekkel alig rendelkezett. így az elmenekült,
vagy a nép haragja által elűzött tisztviselőkön kívül szinte valamennyi régi
közigazgatási szakember a helyén maradt.

A közigazgatás restaurációja 1 9 1 9 — 2 0

A tanácshatalom helyi vezetői közül az intervenciós román megszálló csapatok,
és szinte a megérkezésük pillanatában fellépő ellenforradalmi erők martaléka
lett, aki nem tudott, vagy akart elmenekülni. A tanácshatalom helyi szerveit a
megszállók előnyomulásával párhuzamosan megyeszerte rögtön megszüntették.
A megszállt részeken a régi közigazgatást azonnal visszaállították. A nép harag-
ja által elűzött, elmenekült, vagy háttérbe szorított megyei, városi, községi
tisztségviselők, előljárósági tagok rejtekhelyükről előjöttek és helyüket újra
elfoglalták. Elűzött, elmenekült, sértődött, gyűlölt személyük a munkát a régi
módon folytatta. Néhány példa: ez történt a csépai, jászapáti, jászfényszarui,
jászjákóhalmi, jászkiséri, jászladjányi, nagykörűi, tis^akürti, tiszaugi jegyző,
főjegyző esetében. E folyamat alól a megyei és városi vezetők egy része sem
volt kivétel. Kisújszálláson már április 29-én, a megszállás első napján ,,.. .A
román parancsnokság a Követtanács és a direktórium működését beszüntette...
A Népbiztosság rendeleteit hatálytalanította. Az ipar, kereskedelem, iskolázta-
tás régi rendjét visszaállította... Június 11-én a városi tanács támogatására 4
bizottságot alakítanak." Törökszentmiklóson a Vörös Hadsereg utolsó egységei-
nek április 30-i elvonulása után a polgárőrség szervezését azonnal megkezdték.
Május 1-én Chiovini főjegyző a régi elöljáróság tagjaival a bevonuló királyi
román csapatokat ünnepélyesen fogadta.

Az intervenciósokkal együtt a gyűlölt Joó József rendőrbiztos és a többi
elöljárósági tag megjelent; s a kommunisták üldözését azonnal megkezdték.
Csépán május 5-én a kb. 200—250 főnyi román megszálló egységet a község
régi vezetői Somodi Dezső vezetésével fogadták. A „méltó fogadásra" 20 lányt
fehér ruhába öltöztettek, akik a megszállókat virágcsokrokkal várták. Ezt kö-
vetően rögtön megkezdték a Tanácsköztársaság helyi szerveinek felszámolását,
vezetőinek, aktív közreműködőinek üldözését, a régi közigazgatás visszaállítá-
sát. A mezőtúri Városi Tanács 1919. július 30-án tartott tanácsülésen hozott
határozatában megállapítja, hogy a város vezetésére hivatott szerv „.. .a régi
összetételű városi tanács. Ennek megállapítása után kimondja a régi összeté-
telű városi tanács, hogy úgy a volt városi direktórium által 3347/k. i. 1919.
szám alatt eszközölt hivatali állások betöltésére vonatkozó kinevezéseket, mint
folyó év május hó 31-én megtartott rendkívüli közgyűlésen hozott határozato-
kat, valamint ugyanezen napon megtartott tisztújító közgyűlésen eszközölt vá-
lasztásokat, mint semmiféle alappal nem bírókat, hatálytalannak tekinti... A
direktórium által kinevezett tisztségviselőket, segéd és kezelő személyzeti tago-
kat felmenti, illetve a régieket állásukba visszahelyezi."

A korántsem spontán helyi folyamatot az ellenforradalmi hatalomátvétel-
hez átmenetet biztosító, 6 napig hatalmon levő Peidl-kormány, majd az ellen-
forradalom hatalomra kerülését jelentő Friedrich-kormány is sietteti. A res-
taurációs törekvéseknek törvényes alapot adnak. A kormány 1919. augusztus
8-án kelt 3886/1919. M. E. számú rendelete szerint „.. .azok a városi választott
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és kinevezett tisztviselők is, akik 1918. október 30-án hatósági, vagy hivatali
jogkört gyakoroltak — kivéve, ha időközben nyugdíjaztatták — kötelesek mű-
ködésüket haladéktalanul megkezdeni..." A rendeletet végrehajtásra az utasí-
tást a vármegyei főügyész adja ki. A budapesti távirda cenzúrájának osztály-
főnöke a Tanácsköztársaság bukása után 11 nappal közli, hogy .. .mindazok,
kiket a proletárdiktatúra idején alkalmaztak, Peyer szociáldemokrata minisz-
ter rendeletére elbocsátottnak tekintendők." A működésükben akadályozott
vármegyei és községi alkalmazottak kormánybiztosa 1919. augusztus 27-én kelt
rendeletében írja „Az ország egyes részeiben előfordult zavargások.. . egyes
vármegyei, városi és községi alkalmazottakat székhelyükről menekülésre kény-
szerítették. . . elrendelem, hogy az államkincstár tehermentesítése érdekéből,
főleg pedig a helyi közigazgatási érdekekre való tekintettel mindazok a hivatali
székhelyeikről annak idején eltávozni kényszerült vármegyei és városi, vala-
mint községi alkalmazottak.. . hivatali helyükre haladéktalanul visszatérjenek,
illetőleg hivatali működésük folytatása végett az illetékes törvényes hatóságok
első tisztviselőinél, illetve járási főszolgabíráknál, polgármestereknél jelent-
kezzenek."

Az egymást gyorsan váltó kormányok, helyzetükből és a tényleges állapo-
tokból következően, rendeleteiknek a megye románok által megszállt területein
nem, vagy alig tudnak érvényt szerezni. Intézkedéseik azonban a helyi hatalom
képviselőinek törekvéseivel mindenben megegyeztek. A kormány, Peyer, s a
kormánybiztos idézett rendelkezései, a megye tiszántúli területein időben előbb,
tűlük függetlenül megtörtént eseményeket „törvényesítették". A rendeletek az
adott helyzetben további hasonló intézkedésekre jogalapot adtak.

Szolnok intervenciós megszállása után rövid idővel a „megyeház ura" Ko-
ronghy Lippich István lett. Pest megye és Szolnok megye, valamint Kecskemét
kormánybiztosi tisztséget betöltő gróf Ráday Gedeon után Lippich kor-
'mánybiztos főispán lett. A szolnoki májusi ellenforradalmi lázadás leverése
után elmenekültek közül sokan megyei vezető pozícióba kerültek. Például
Alexander Imrét a szeptember 6-án megtartott rendkívüli törvényhatósági
bizottsági ülésen helyettesített alispánnak választották meg. Dr. Vadász Kál-
mán II. főjegyző, Lippich István II. főjegyző, dr. Csuka Kálmán vármegyei al-
jegyző, Scheftsik István ugyancsak vármegyei aljegyző lett. Goszthony Sándor
főjegyző hivatalában a Tanácsköztársaság idején is megmaradt. Az ellenforra-
dalmi fordulat utáni fegyelmi vizsgálatban kiderült, hogy a Tanácsköztársaság
időszakában végig ügyesen leplezett ellenforradalmi magatartást tanúsított, a
proletárdiktatúrát gyűlölte, a kommunistákat megvetette — ezért beosztását
később is megtarthatta. A példák bizonyítják, hogy a vármegye közigazgatási
apparátusának élére számottevőbb beosztásba már előzőleg kipróbált, a Tanács-
köztársaság ellen tetteivel is bizonyító ellenforradalmárok kerültek.

A legmagasabb közjogi funkciót betöltő testület a Vármegyei Törvényha-
tósági Bizottság volt. A testület a legtöbb adót fizetőkből — virilisekből és vá-
lasztott tagokból állt. Az 1919. évi adókimutatások alapján a törvényhatósági
bizottság legfőbb adófizetőinek névjegyzékét kiigazítják. Az említett névjegy-
zék a megye 300 legtöbb adót fizetőjének a nevét és a fizetett adó összegét
sorolta fel. Az első 11 helyen földbirtokos volt. Közülük az első öt — gróf Ne-
mes Albert, dr. gróf Almási Imre, gróf Almási Pál, gróf Nemes János, dr. báró
Kohner Adolf. Az 50 legtöbb adót fizető között 40 földbirtokost találtunk. A
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300 felsoroltból 161 a földbirtokos. Utánuk nagy a szórtság. A névsorban 25
kereskedő, 14 ügyvéd, 12 orvos, 11 bérlő, 10 egyházi személy, 6 gőzmalom tulaj-
donos volt. A többi foglalkozás 1—3 főt érint, ezért nem jelentős. A testületnek
9 megyei vezető tisztviselő (vármegyei főjegyző, II. főjegyző, jegyző, főügyész,
árvaszéki elnök és ülnök, vármegyei levéltárnok, műszaki főtanácsos, gazdasá-
gi felügyelő) és a városok főszolgabírái, valamint polgármesterei szavazati jog-
gal, hivatalból tagjai. A megye 300 leggazdagabb emberének 53,6%-a, a föld-
birtokos kategóriában volt. Az, hogy az 50 leggazdagabból 40, közülük az élen
levő 11 is földbirtokos, több mint elgondolkodtató. Számuk és helyük gazdasá-
gi, társadalmi súlyukra, befolyásukra, a megyei testületek munkájában való
részarányukra is utal. A törvényhatósági bizottságnak, az ellenforradalmi kor-
szak első éveiben jelentkező konzervatív, reakciós megnyilatkozásai érthetővé
válnak. (Túl a Tanácsköztársaság és intézkedései által okozott sokkon.) Az em-
lített névjegyzékben találkozunk olyanok nevével is, akik az Ébredő Magyarok
Egyesületének (EME), a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) helyi expo-
nense vagy lelkes támogatója volt. Köztük — legalábbis a nyilvánosság előtt —
nagybirtokosokkal nem találkozunk. A korabeli megyei forrásokat vizsgálva,
kitűnik, hogy a vármegyei és helyi vezetők, a Vármegyei Törvényhatósági Bi-
zottság és a helyi közigazgatási vezető testületek a tárgyalt időszakban össze-
tételüknél fogva is ellenforradalmiak és konzervatívak voltak. Ezeket a jellem-
zőiket későbbi intézkedéseik is tükrözik. Az ellenforradalmárok elégedetten ír-
hatják ,,A vörös uralom alól felszabadult ellenséges megszállás alá került terü-
leteken helyreállt a törvényes uralom, a közigazgatási teendők ellátását a régi
vezetőség vette kezébe." A régi „új" vezetés helyzetét, a közigazgatás restaurá-
cióját megkönnyítette az, hogy a tanácshatalom — kevés kivételtől eltekintve
— az adminisztratív és tisztviselői kart szinte érintetlenül hagyta. A Tanácsköz-
társaság fennállásának rövid ideje alatt a közigazgatást igyekeztek gyökeresen
átszervezni, s ebben jelentős eredmények is születtek, ami elsősorban a proletár-
hatalom elkötelezett híveinek volt köszönhető. A létrehozott szervek zavartalan
működését, a megkezdett munka továbbfejlesztését, az intézkedések következe-
tes végrehajtását azonban az intervenció megakadályozta. A tanácshatalom
igazgatásban jártas, képzett káderekben való szegénysége eredményezte, hogy
a megyei és helyi igazgatási szervekben sok régi szakembert kellett meghagyni.
A későbbi igazolási és fegyelmi iratokból zömükről kiderült, hogy az adott hely-
zetet csak látszólag vették tudomásul, a Tanácsköztársaság intézkedéseivel vi-
szont sok esetben nem értettek egyet, s a végrehajtást igyekeztek lassítani. Ér-
zelmileg, értelmileg a Tanácsköztársasággal szemben álltak és a végét várták.
Ez alól nagyon kevés kivétel volt. A föléjük helyezett, vagy melléjük ellenőr-
zésre beosztott munkást, parasztot, néhány esetben értelmiségit lenézték. A
megyei és helyi vezetésben, végrehajtásban nagyon sok a Tanácsköztársasággal
szemben álló, ezt a szemben állást azonban jól titkoló, tevékenységében pasz-
szív vagy ellenséges magatartást tanúsító igazgatási szakember maradt. A köz-
igazgatás gyors restaurációját, a Tanácsköztársaság idején hozott forradalmi
intézkedések szinte pillanatok alatt történő végrehajtását ez a tény is nagymér-
tékben elősegítette.

A közigazgatás Szolnok megyei restaurációjának eseményei, módszerei,
gyorsasága és mindezek végeredménye a közigazgatási apparátus dolgozóinak,
irányítóinak osztályösszetételében, személyében lényegében az uralmat gyakor-
lók kontinuitását jelentette. Ez a folytonosság a politikai hatalom gyakorlásá-
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ban nem egyértelműen az 1918. október 31-e előtti teljes változatlanságban je-
lentkezett. Ugyanis az 1918. évi polgári demokratikus forradalom és főként a
Tanácsköztársaság eredményeként a kizsákmányolok politikai hatalmát békés
úton visszaállítani nem lehetett. A restaurációt a megszállók fegyveres ereje
és az oltalmuk alatt fellépő, erősen aktivizálódott ellenforradalmi erők terrorja
tette lehetővé. A restauráció végrehajtásában a több tényező között igen jelen-
tős szerepet betöltő közigazgatási ellenforradalmi erők. a hatalom visszaállítása
után annak részeivé váltak. Ennek következtében Szolnok megyében a hatalom
újbóli megragadása már ebben a korai szakaszban sem kizárólag az 1918. októ-
bere előtti vezető személyekhez kötődik. A falvakban, kisebb településeken
döntő részben az 1918. október 31-e előtti vezetőket találjuk. Nagy részük a
vezetésbe való visszakerülését az ellenforradalmi eseményeknek köszönhette.
E ténynek motiváló hatása nem elhanyagolható. A megyei és részben a területi
(járási főszolgabírók), valamint a városi vezetésben (polgármesterek) a régiek
mellett „új" és az ellenforradalmi eseményekben aktívan résztvevő csoport is
a hatalom közvetlen részesévé lett. Sőt, vezető pozíciókba kerülésükkel (a veze-
tő tisztségeknek szinte egésze e csoport kezébe került) a meghatározó tényezők
közé kerültek. Ök a régi közigazgatási apparátusban előzőleg is dolgoztak
ugyan, de vezető beosztáshoz és szerephez az ellenforradalmi eseményekben
betöltött aktív tevékenységük eredményeként jutottak. Mindezek következmé-
nyeként a restauráció és az ellenforradalom legkezdetibb időszakában kiala-
kultak az államhivatalnoki rétegnek azok a körvonalai, melyek már ekkor is
a rendszer egyik fő és hatékony társadalmi bázisát jelentették. Ezt a Tanács-
köztársaság, valamint az ellenforradalmi terror és az ezzel összekapcsolódó
restauráció idején tanúsított magatartásuk, intézkedéseik bizonyítják. A ki-
zsákmányoló osztályuralom visszaállítása és megszilárdítása érdekében tevé-
kenykedtek, ugyanakkor ezzel egyidőben számukra addig elérhetetlennek tűnő
pozíciókba kerültek. A kizsákmányoló rend restaurációjában, az ellenforradal-
mi hatalom megszilárdításában, mint réteg, csoport és személyek egyaránt erő-
sen érdekeltek voltak. Ezért megfigyelhető, hogy Szolnok megyében is, a nagy-
birtokosok, földbirtokosok és részben a tőkések mellett (a sorrend a megye
gazdasági és társadalmi struktúrájából adódik) ez a hivatalnoki réteg eddig
nem tapasztalható politikai erőként lépett fel. Az ellenforradalom és eseményei
által adott lehetőségek, valamint tevékenységük saját hatalmi törekvéseik nyi-
tányát jelentették. Nagyfokú aktivitásukat és „keménységüket" ez is érthetővé
teszi. Ebben a korai időszakban önálló elképzelésekkel még nem jelentkeztek.
Fő törekvésük, hogy lehetőségeik keretei között, a forradalmi erőkkel való le-
számolásból, a Tanácsköztársaság vívmányainak és intézkedéseinek felszámolá-
sából kivegyék részüket és nem kis hasznukat.

Egyértelműen fasiszták a közigazgatási apparátusba ekkor még elvétve
kerültek". Néhányukkal inkább a testületekben találkozunk. Ök, a földbirtoko-
sok (részben tőkések), s az események kapcsán hatalomra jutott ellenforradal-
már, illetve régi tisztviselői garnitúra mellett, a hatalom közvetlen gyakorlá-
sának perifériáján tudtak létezni. így a megyei közigazgatás vezető állományá-
nak „úri" és kizsákmányoló osztályuralmat kiszolgáló jellege biztosított volt.
A restauráció alkotmányon kívül, a megszállók aktív közreműködésével és
oltalma alatt, nyílt erőszakkal, brutálisan történt. Ennek ellenére az ellenforra-
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dalmi hatalom a munkásokat, agrárproletárokat, illetve a Tanácshatalomban
közreműködőket és támogatókat ért óriási veszteségek ellenére, csak hosszú idő
után konszolidálódott.

DR. ZÁDOR BÉLA
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