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Évszázada már, hogy *  hír — kopogtató* masinái ré
vén ~~ «árnysirs kapta Hódmezővásárhely «evét, I« véres 
tragédia kapcsán a vára* me** összeforrná Játszik Szántó
Kováét Ü «M  »evével. Hódmezővásárhely Szántó Kovács

mérlegelő számvetésre is késztet Jtfent-é előbbre a világ?” 
az 1894, áprflbt 224  «remények ét kdvttkem ésyei által, 
vágj csak Jeftettea izgatok vak ösztöaöket szabadítot
tak fel a Jámbor, de tudatta» alsóbb néposztályokaii”.

Indokolt volt-e az összeütkö
zés, vajon talált volna-e meg
nyugtató megoldást a feszítő 
szociális gondokra a hatalom 
magától is, ha a zendülők a tör
vényes kereteken belül harcol
nak soruk jobbra fordításáért?

A „Tűrj békével” mennyire 
volt elválható azoktól, akik év
századok óta vártak „Kicsit 
több bért, egy jó  tál ételt, 
Foltatlan ruhát, tisztességet, S 
emberibb szavakat.” (Ady E.), 
hittel és reménnyel beálltak 
minden zászló alá, amely ezt 
Ígérte, s csal attak meg remé
nyeikben mindenkor.

A századvégre annyi csaló
dás és keserűség halmozódott 
fel országszerte, de különösem 
itt, a „Viharsarokban”, hogy a 
feszítő gondok robbanásszerű 
felszínre törését sokan 
jósolgatták, a lapok cikkeztek 
erről.

A vásárhelyi zendülés jelen
tősége -  első pillanatától kezd
ve -  túlmutatott a város kör
töltésén.

Az 1894. április 22-i zendü
lés indikáló motívumait vizs
gálva, azt a fennálló rend szin
te megmerevült társadalmi-gaz
dasági struktúrájában találjuk, 
amelynek egyik fő ismérve a 
szociális érzéketlenség.

Ami Hódmezővásárhelyen 
történt: nem véletlenszerű és 
nem is elszigetelt jelenség, a 
mezőgazdaság országos hely
zetéből fakad és összefügg az
zal is, bogy a munkások moz
galma — nemzetközileg is —  
új tartalmat és irányultságát ka
pott.

Szántó Kovács János a meg
választásakor, 1892. októberé 
ben pontosan fogalmazza meg 
sastársai véleményét ,M i nem 
könyöradományt, sem koldus
alamizsnát követelünk, hanem 
munkát, kenyeret, jogainkat, no 
meg a 8 órás munkanapot M i 
dolgozni akarunk, élni aka
runk, lenni akarunk ” 1894 ele
jén a helyi hatalom egy nagy 
létszámú, jól szervezett és az 
együttes fellépést is a vállaló 
mozgalommal találja szemből 
magát. Ez egyértelműen az 
energikus és a jogaikért harco
san kiálló vezető: Szántó Ko
vács érdeme.

A rendőrkapitány is színtiszta 
igazat ír, amika  a mozgalom
mal szembeni fellépésükről je
lentést ír felettesének: „A rend 
őrhatóság minden egyes eset
ben, amika igazolt tényekkel 
állt szemben, törvényszabta kö
telességéhez híven eljárt. ”

Az „igazolt tények” 1894 ele
jétől szapaodtak, radikalizmu
suk fokozódik. Januárban a vá
rosháza avatására igyekvő Szán
tó Kovácsot a rendőr nem en
gedi be, a munkásgyűlések lég
köre felforrósodik, a március 
15-i díszünnepségen Szántó Ko
vács több száz hívóiek gyűrű
jéből kérdezi meg a szónoktól: 
„azt mondja meg az úr, mit 
adott '48 a munkásoknak?”

És híre jön, hogy minden ed
diginél jobban is fenyegetőbben 
készül a város és a tanyák nincs
telenje a május elsejére.

Endrey Gyula képviselő erről 
a nyugtalanságra okot adó köz
hangulatról referál a belügymi

niszternek, s intézkedést sürget, 
amíg nem késő! A válasz: „Or
vosoljátok társadalmi úton. ”

Az orvoslás nem egy város 
közgyűlésének hatásköre, ez or
szágos rendezést kívánna, de a 
törvényhozók non érzékelik ezt 
A város működésbe hozza a 
rendőrséget. A feladata: május 
elseje előtt „lecsendesítem” a 
szocialistákat Április 18-tól na
ponta kihallgatásra rendelik a 
vezetőket, házkutatások, iratok 
elkobzása.

mégis 5 és fél évig rabosko
dott. A per során magasztosul 
legendás alakká. „Hatalm as 
alak, sajátszerű dicsfény öve
zi. Büszkén beszél, igen erő
teljesen, érvekkel alátámaszt
va adja elő nézeteit. Ha elvei
rő l kérdezik, a legkisebb be
folyással sincs rá  az a tudat, 
hogy esetleg évekig ülhet ezért 
fogságot. ” Több lapból össze
állított vélemény ez. Volt, aki 
nem így látta, volt aki elijesz
teni akart már a megjelenésé
nek leírásával is. A börtönrács 
rácsapódott Szántó Kovácsra, 
de szelleme kívül maradt, élt 
és hatott, hivatkozási alap lett. 
Lélekben ott ült ő a földmun
káskongresszusok elnökségé
ben, mint az eszme mártíija, a 
hitében megingathatatlan har
cosa. Szabadulása után „dol
gozik és küzd”, de egy idő 
után félre kell állnia.

Szántó Kovács Jánosnak a

börtönévek utáni sorsa szem
léletesen mutatja a mozgalom
ban végbemenő változásokat, 
azt is, hogy a fejlődés dinami
kája — sok más „vezér” sor
sával azonos módon félreteszi 
azokat, akiket korábban „láng
oszlopként” tisztelt.

„Ment-é előbbre a világ?" 
Szántó Kovács és híveinek ál
dozatvállalásával? Válasznak 
tekinthető az a panaszos-kérel
mező levél (1896. március 29- 
én kelt), amelyet a nagyméltó
ságú belügyminiszter úrnak 
Hódmezővásárhelyről írtak 
azok, akik kiestek a millen
niumi dicsfény hatósugarából.

„Szivünk telve van keserű
séggel. Mit ó  nekünk az ez
redév dicsősége és szabadsága, 
ha mi azt nem élvezhetjük, ha 
mivelünk csak azt éreztetik, 
ami nekünk úgyis fáj, hogy 
jogfosztottak és rabszolgák va
gyunk egy kiváltságos társada
lomban, mely minden téren el 
akar nyomni és emberi méltó
ságunktól megfosztani akar.”

A levél kiváltó oka: a vásár
helyi rendőrkapitány rendre el
utasítja a munkásgyűlések tar
tására beadott kérelmeket.

A centenárium kapcsán 
Szántó Kovács János sasáról. 
Aki a társadalom jobbításáért 
küzd, erre teszi fel életét, rit
kán éli meg a hűséggel és ön- 
feláldozással szolgált eszme 
diadalát Szántó Kovács küz
delme és változatos élete sem 
zárulhatott 1908-ban azzal a 
nyugalmat adó tudattal, hogy 
érzékelhető eredmények iga
zolták volna harcának értelmét. 
De ő már jóval előtte felküz
dötte magát a történelmi moz
galom elméleti megértéséig, 
szilárdan hitt az eszme — tör
ténelmi időmércével mért — 
győzelmében. Ezért tudta meg
fogalmazni a tárgyaláson a 
szállóigévé vált gondolatait a 
diót elültető öregemberről.

„Tudom, hogy azt, amiért 
küzdők, nem fogom elérni, de 
egy fá t akarok ültetni, amely a 
jövőnek hajtja gyümölcsét. ”

Száz esztendő telt el a vá
rosháza ostroma óta. Most, 
amikor egy új történelmi hely
zetben kell újrafogalmazni a 
munkaadók és a munkaválla
lók alkotmányos jogait, köte
lezettségeit, bizoiyára sok ta
nulsággal szolgálnak — mind
két oldal számára — a száz év
vel ezelőtti példák. Remélhe
tő: az érdekegyeztetés szüksé
gességének felismerése és an
nak érvényre juttatásának igé
nye nem lesz olyan egyoldalú, 
mint Szántó Kovácsék idején!

SZABÓ DÁNIEL

Április 22., vasárnap. Újabb 
kihallgatások, majd az iratok 
visszakövetelése már kimeríti 
a ,.hatóság elleni erőszak bűn
tényét.” A szembenálló erők 
már nem térnek ki az össze
csapás elől. A tőrbecsalt ve
zérért szabályos ostromba 
kezd a többezres tömeg. A 
csendőrök lőnek, a huszárszá
zad kíméletlen kardlapozással 
ad nyomatékot tömegoszlató 
felhívásának.

Ostromállapot az egész Al
földén, Vásárhelyen 250 ki
hallgatás, 120 letartóztatás, és 
18 zendülőt a szegedi Csillag
ba visznek. I

A helyi lap másnap rendkí
vüli kiadásban számol be az 
eseményekről. „Az elfogatá- 
sok még mindig folyamatban 
vannak, s a rendőrség mind
azok letartóztatása iránt intéz
kedett, akik a munkásegyletek 
alakítása kőiül tevékenyebb 
részt vettek.”

Az eredmények közis
mertek. Szántó Kovács nem 
emelt kezet a városházán,

A  109. évforduló alkalmából ma délután fél 3 órai kez
dettel a tódmezővásárfo^íŐBkormáiiyzat és a Magyarom 
szági Szociáldemokrata Párt hódmezővásárhelyi szerveze
te ünnepséget rendez. A városházán dr. Rapcsák András 
polgármester mond köszöntőt, majd a Szántó Kovács János
ié le mozgalom történetét ismertetik «eves szakemberek. 
Délután 4 Ómkor koszorút helyeznek el a Kossuth téri 
Szántó Kovács János-emlékmünél, ahol Szabó Gábor 
mond beszédet. Végül az etnlékezők koszorúkat helyeznek 
el a Kincses temetőben, Szántó Kovács János sírjánál is.

B a k a  I s t v á n  
k e t t ő s  é n je

A közelmúltban jelent 
meg Baka István sze

gedi költő verseskötete, me
lyet szerdán este olvasótalál
kozó keretében mutattak be 
az érdeklődőknek. Igaz, a 
rendezvény inkább hasonlí
tott egy egyetemi szeminári
umra, hiszen szinte kizárólag 
bölcsész kar magyar szako
sai vettek részt rajta. Ennek 
megfelelően elcsendesedett a 
helyiség, amikor Fried  István 
tanár űr keze koppant az asz
talon, s kezdetét vette az óra, 
vagyis a találkozó.

„Bemelegítésül” előbb a 
szerző, majd Balogh József ol
vasott egy-egy számára ked
ves Baka-verset Ezután Fried 
István néha a költőt is meg
lepte leleplezéseivel, melyeket 
a kötet alapján tett Két vá
ros, Szekszárd és Szent
pétervár jelenik meg a művek
ben. Az első a zenéhez, köze
lebbről Liszt Ferenchez kap
csolható, a második pedig Ba
ka alteregójának, Sztyepán 
Pehotnijnak — a kötet címsze
replőjének -  a lakóhelye. A 
másik énben megvalósuló má

sik személy, s e kettős tudati 
állapot tette lehetővé az éteri 
tisztaság ötvözését a kocsmai 
léttel. Bakáról az is kiderült, 
hogy számtalan anagrammát 
használ és az irodalomtörté
net, valamint a mitológia több 
jeles személyisége is megjele
nik soraiban. Baka István új 
kötete ciklusos szerkezetű, de 
valamennyi résznél közös a 
már fentebb említett, két elté
rő személyiségben kifejeződő 
ambivalencia. Ez viszont hoz
zásegít ahhoz, hogy betekin
tést nyerjünk a két szereplő 
meg nem valósult vágyainak 
tárházába.

A. L.

Vásárhely határok nélfcul

Van már pénz Rómára
¥7ásáriretyea a városházán gyűlt össze először a Ró- 
V  mába a Játék határok nélkül című vetélkedőre 

készülő 16 fős keret. A város vezetése részéről Novak Imre 
polgármester-helyettes volt Jeten.

Vásárhelyen felismerték az fedett étet képviselői, hogy 
mekkora tehetőséget rejt magában a csapat szponzorálása. 
A  Kopcsó-Ker Kft. másfél millió forinttal járul hozzá az 
eredményes szerepléshez, jelentkezett a Schwlnn-Csepel 
Rt. képviselője, a Hód-Mezőgazda R Í, az Építőmester Kft-, 
Perroép K ft, Aitocoa Kft. fe a Phönix étterem, a már ko
rábban kárt szponzorok mellé.

Kuruncd MŰtáiy menedzser kérésére a csapattagok rö
viden bemutatkoztak, kitérve sportolói múltjukra, illetve 
jelenükre. Szúrom i István a csapat vezető edzője bemutat
ta azokat a jelenlévő szakembereket, akik augusztusig se
gítenek a csapat felkészítésébe n: Ocskovks Katalin, Kis Ja
ttá, Bán Sándor, Gulyás Ferenc a Bercsényi Lovasszakosz
tály képviseletében,Neparáczki Ferenc, Stiffler Sándor nyu
galmazott sporttiszt, aid segít a laktanyái gyakorlatok meg
szervezésében. Két technikai segítője van a csapatnak? Lu
kács Erzsébet és Boros József. Két É  saját költségén készül 
együtt a csapattal, Széphegyi Eszter és Katona Zoltán. 
Kuni nézi Mihály hangsúlyozta, hogy az eddig elért ered
ményeket el kell felejteni, mindenki tiszta lappal indul. Az 
edtösen mutatott munka alapján fog eldőlni, ki az a négy- 
négy fő, akik Rómában versenyezni fognak.

Novak Imre polgármester-helyettes köszöntötte a csa
patot, a szakembereket és a szponzorokat. Mint elmondta, 
mindenkinek az lebegjen a szeme előtt, hogy Hódmezővá
sárhely városát és Magyarországot képviselik Rómában, 
öregbítsék városunk hírnevét Azt törte, hogy mindenki 
tudása tagjavát adja a versenyen. Videóhejátszásnkat is 
htthattak ezen az estén a tavalyi játékokról, kellő hangula
tot teremtve a felkészüléshez. Szúrom! István bejelentette, 
hogy az első edzés április 2á-éa, a strandon lesz. Megemlí
tette, hogy nagyon sokan felkeresték azzal a kéréssel, hogy 
szeretnének a csapattal kiutazni szurkolóként Rómába, a 
versenyre augusztusban. Az érdeklődők Rozmenn Sándor« 
nát, a 345-499-« tetefonon egész nap, illetve a Mátyás ut
cai olvasókörben (Év* u. 9.) 15-18óráig jelentkezhetnek.
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