
Szántó Kovács János letartóztatása és 5 év börtönbüntetésre ítélése lett az eredménye a 

kortársak által, „agrárszocialista mozgalomként” emlegetett felbőszült tömeg zendülésének 

Hódmezővásárhelyen. Az elégedetlenkedőket Szántó vezette, akit letartóztatása után 

megkíséreltek kiszabadítani, aminek következtében csak a vásárhelyi huszárezred bevetésével 

lehetett a karókkal fölfegyverzett földmunkásokat szétoszlatni.   

A kormány korábbi fellépése ellenére ismét összegyűlő szegény parasztság sérelmezte 

az alacsony munkabéreket, a nagybirtokok „szorítását”. Erre a problémára a szocializmust 

egyetlen megoldásként látó Szántó a február 26-ai népgyűlésen előterjesztette a követeléseket, 

amelyek érvényesítése érdekében később erőszakosan is fellépett a tömeg vezetőjeként.   

Az ,,agrárszocializmus” kezdetének tekinthető az 1890-ben történt Viharsarok 

vármegyei felkelés. Ennek köszönhetően az eszme jelenleg is egyre gyorsabban terjed, növelve 

ezáltal az érintett társadalmi csoport elszántságát. Az ilyen jellegű gondolkodás hívei 

határtalanul bizonyosak az őket ért igazságtalanságban és sérelmeiket követeléseikkel próbálják 

orvosolni, miként ezt Szántónak, a tárgyaláson tett vallomása is igazolja. A mozgalom 

támogatói eltántoríthatatlanok az általuk kitűzött céloktól és a siker érdekében semmilyen 

eszköztől sem riadnak vissza. Az Alföldön a legjelentősebbek a mozgalom következményei. A 

társadalmi érdekvédelemre hivatkozó tömeges megmozdulás az egész térségre kivetülő és 

jelenleg is tartó, különleges állapotot hozott magával. A kormány a hódmezővásárhelyi 

zendülőkre súlyos büntetést szabott ki és a mozgalmakat ,,törvényes számonkéréssel” sújtotta. 

Mindezek ellenére az érintettek továbbra is úgy vélik, hogy erőfeszítéseikkel a jövőt érlelik.  

Maga az eszme az újítás és a jogtalanság kiküszöbölésén alapszik elméletben, de a 

valóságban rengeteg terhelő következménnyel párosul. Szabad-e úgy a jogokról szónokolni, ha 

a legalapvetőbbet, az élethez való jogot, elragadják a velük ellenkezőktől. A beszédek minden 

magyarázatnál többet mondanak, de a tettek magát az embert árulják el. 

Éppen ezért, ebben a cikkben is szeretném felhívni tisztelt olvasóink figyelmét az egyre 

növekvő vörös veszélyre és annak szükségszerű megfékezésére.  
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