¥ ill.I

Vigh Karoly

VOROS

PEST

VARMEGYE

PEST M E G Y E MULTJABOL
4-

Szerkeszti

Dr. Lakatos Erno
a Pest megyei Leveltar
igazgatoja

Vigh Karoly

VOROS PEST
VARMEGYE

B U D A P E S T , 1979

Lektoralta

Kende Janos
Szerenyi Imre

E z a kotet
a Tanacskoztarsasag 60. evforduloja tiszteletere
Pest megyei Muvelodesi K o z p o n t es K o n y v t a r , a T I T Pest megyei
es a Pest megyei Leveltar kozos kiadasaban jelent m e g

Felelos k i a d o : D r . Lakatos E r n o

Szervezete

TARTA

LOMJEGYZfiK
7

Bevezetes
I.

P E S T

M E G Y E

F O R R A D A L O M

1.
2.
3.
4.
5.
IL

1918.

A Z

fiS

A

fiVI

P O L G A R I

D E M O K R A T I K U S

K A R O L Y I - K O R M A N Y Z A T

IDEJfiN

Pest megye az 1918. evi polgari demokratikus forradalom eloestejen 11
Az „6szir6zsas" forradalom gyozelme Pest megyeben
22
A nemzeti tanacsoktol a neptanacsokig
32
A kommunistak harca Pest megyeben
37
A foldkerdes Pest megyeben a polgari koztarsasag idejen
45

P E S T

M E G Y E

A

T A N A C S K O Z T A R S A S A G

I D E J E N

1. A tanacsrendszer hatalomra jutasa
57
2. A tanacsvalasztasok
69
A kozsegi tanacsvalasztasok
70
A varosi, a jarasi es a megyei tanacsok megvalasztasa
81
3. A tanacsok tevekenysege Pest megyeben
88
4. Kommunista mozgalom es az egyesiilt part tevekenysege Pest megyeben a Tanacskoztarsasag idejen
95
Az elso szabad majus megiinneplese
105
5. Mezogazdasagi poHtika Pest megyeben a Tanacskoztarsasag idejen . . . n o
A foldkerdes
i n
A mezogazdasag helyzete Pest megyeben
116
A mezogazdasag helyzete az allami gazdasagokban es a szovetkezetekben
118
A mezogazdasagi kultura fejlesztese
128
A mezogazdasagi dolgozok helyzete
130
Muszaki letesitmenyek Pest megyeben
133
A lakashelyzet Pest megyeben
135
5

6.
7.
8.
9.

A kozellatas
Oktatasiigy es kulturalis elet
A Vorosorseg megalakulasa es tevekenysege
Hare az ellenforradalom ellen
A forradalmi torvenyszekek
10. A Voros Hadsereg honvedo harcainak segitese
11. Az ellenforradalom hatalomra jutasa es a feherterror
Jegyzetek
Fenykepmellekletek
Szemelynevmutato
Foldrajzinevmutato
Targymutato

i57
146
154
159
170
173
182
195
213
235
241
249

BEVEZETfiS
A tortenelmi Pest varmegye kozponti fekvese es nagy kiterjedese miatt mindig is nagy szerepet jatszott a magyar tortenelemben.
A honfoglalaskor Pest varmegye teriileten helyezkedett el a fejedelmi torzs.
A kozepkori Magyarorszagnak evtizedekig Visegrad volt a fovarosa, Robert
Karoly szekhelye, majd Matyas kiraly palotaja szerzett vilaghirt e helysegnek.
Az 1514-es paraszthaboru Cegledet allitotta az esemenyek egyik kozeppontjaba. A masfelszaz eves torok uralom es az idegen zsoldosok garazdalkodasai kovetkezteben elpusztult a megye lakott teriiletenek 88 szazaleka, lakossaganak mintegy
75 szazaleka! Amikor 1690-ben osszeirtak a megye lakossagat - a varosokon
kiviil - mindossze 52 lakott hellyel rendelkezett.
A Rakoczi-szabadsagharc alatt a Nagysagos Fejedelem Gyomrorol intezte
lelkesito kialtvanyat a megye nepehez. Az 1848-at megelozo reformkor idejen a
pesti varmegyehaza a nemzeti kozvelemeny szoszekeve valt, ahol Fay Andras,
Szentkiralyi Moric, Kolcsey Ferenc, Nyary Pal, az 1848-as alispan, es olyan kiemelkedo tortenelmi szemelyisegek szerepeltek, mint Kossuth Lajos, Pest varmegye orszaggyialesi kovete es Szechenyi Istvan, Pest varmegye tablabiraja.
Amikor a fegyvereke lett a szo. Vac es Godollo adott otthont a fohadiszallasnak es a 49-es dicsoseges tavaszi hadjaratban a tapiobicskei, az isaszegi es a
vaci gyozelmek alapoztak meg a honvedseregek sikereit.
A szabadsagharcot koveto evtizedekben egyre inkabb a szervezkedo szegenyparasztsag harcai keriiltek eloterbe, es a szazadfordulon Pest varmegyebol ver
orszagos visszhangot Varkonyi Istvan es Urban Pal mozgalma az agrarproletariatus
emberi jogaiert.
A 20. szazad elejen olyan gazdasagi-tarsadalmi-politikai fejlodes megy vegbe
a megyeben is az imperializmus es a proletarforradalmak koraban, amely mar az
ipari munkassagot dobja a hare eloterebe. A megye proletariatusa a fovaros kornyeki munkassaggal karoltve olyan kiemelkedo sikereket ert el az 1918-1919-es
forradalmakban es a Tanacskoztarsasag kivivasaban, hogy a Voros Ujsag, valamint az orszag proletarkozvelemenye „v6r6s Pest varmegyenek" nevezte el.
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Munkank a „v6r6s Pest varmegyenek" az orszagos tortenelemben betoltott
szereperol, harcairol, jelentosegerol szol. A mu megirasanal - akarcsak a husz
evvel ezelott megjelent elso kiadas* alkalmaval - elsosorban a jelenlegi Pest megyet vettiik alapul, es csak olyan esetben tortenik hivatkozas volt Del-Pest
megyei (jelenleg Bacs-Kiskun megye) es a fovaros kornyeki (Nagy-Budapest)
teriiletekre, amikor az ott lejatszodo esemenyek a megye egyeb reszeire is kihatottak.
E z a konyv bovitett es javitott kiadasa a husz ev elottinek. Munkank megirasanal ligyelembe vettiik a kozben megjelent e temaval foglalkozo miiveket,
tanulmanyokat, gepiratban levo dolgozatokat, kronikakat, visszaemlekezeseket.
A Pest megyei munkak koziil - ugy veljiik - kiilonosen az Iratok Pest megye tortenetehe^ c. dokumentumkiadvany, Asztalos Istvan, Krizsan Laszlo, Pataki Ferenc,
Romsics Ignac es Sin Edit tanulmanyai emelkednek ki es egesz torteneti irodalmunk gazdagodasat jelentik.
A tema feldolgozasanak monografikus igenye mellett nem torekedhettiink
teljessegre, mert feladatunk a hiisz ev elotti mu javitott, bovitett kiadasanak
elkeszitese volt. Ennek ellenere azt szeretnenk remelni, hogy ez a kiadvany
tisztes helyet foglalhat el a Magyar Tanacskoztarsasag 60. evforduloja alkalmaval
megjelent helytorteneti muvek kozott.
Vigh Karoly

* Voros Pest megye, Kossuth Konyvkiado, Bp. 1959, 148. i. A tanulmanykotet elkeszitesere alakult munkakozosseg tagjai: Babirak Ilona, dr. Belitzky Janos, Blaskovits
Janos, Horvath Levente, Kiraly Jozsef, Nagy Dezso, Sasi Gyorgy, Tihanyi Erno,
Torok Laszlone. A munkakozosseg vezetoje dr. Vigh Karoly.
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POLGARI

P E S T M E G Y E A Z 1918.
fiVI
DEMOKRATIKUS
FORRADALOM

ELOESTfijfiN

Magyarorszagon a szazadfordulot koveto es az elso vilaghaboru kitoreset
megelozo masfel evtizedben egyre siilyosabb formaban jelentkeztek azok a
problemak, amelyek vegiil is az Osztrak-Magyar Monarchia, es azon beliil a tortenelmi Magyarorszag szetesesehez vezettek. A foldkerdes megoldatlansaga, a
neptomegek elnyomasa es jogfosztottsaga, a nemzetisegek politikai es kulturalis
serelmei jelentettek azokat a valsaggocokat, amelyek egy sulyos haborus vereseg
utan az osszeomlast elkeriilhetetlenne tettek. Hiabavalonak bizonyukak a zsenialis
Ady profeciai es figyelmeztetesei, a tudos Szabo Ervin es Jaszi Oszkar tarsadalmi helyzetelemzesei, a feudalkapitalista, tiszaistvani Magyarorszag feltartoztathatatlanul „rohant a forradalomba".
Az orszagra jellemzo minden lenyeges problema val Pest megyeben is talalkozhatunk, amely a legnagyobb varmegyeje volt a tortenelmi Magyarorszagnak.
Mind a megye munkassaganak, mind pedig parasztsaganak jelentos szerep jutott
azokban a mozgalmakban, amelyek orszagos meretiave valva, a politikai szabadsagjogokert - elsokent az altalanos es titkos valasztojogert - , valamint a munkases szegenyparaszt tomegek kizsakmanyolasa ellen folytak.
A regi Pest megyeben - amelyhez akkor a mai Budapest peremvarosai is
tartoztak - a legfejlettebb ipari centrumokat is megtalalhatjuk. Albertfalva,
Budafok, Csepel, Kispest, Pesterzsebet es Ujpest jelentos iizemeiben dolgozo ipari
proletariatus fontos osztagait kepezte a fovaros nagyiizemi munkassaganak, amely
Magyarorszagon elere allt a politikai harcnak.
A foldmunkas- es szegenyparaszt-mozgalmak egyik jelentos tomegbazisat is
Pest megyeben talalhatjuk, ahol olyan mammutbirtokok, mint Fiilop Jozsias
Szasz Coburg Gothai hercege, az Aszod kornyeki baro Schossbergere, a cegledi
Vallasalapitvanyi uradalom, a Godolloi Koronauradalom, a vaci piispokseg
birtokai es a kiralyi csalad rackevei uradalma mellett a nagy- es kozepbirtokok
tomege szoritotta ki a parasztsagot a foldrol es tette szanalmas sorsii mezogazdasagi bermunkassa.
A ferencjozsefi „boldog bekekorszakban" a vaci rendorkapitany 1903-ban
ezt jelentette Pest megye foispanjanak az lijpesti munkasok helyzeterol: „Ujpes11

ten a lakossag 90%-a munkas, munka es kenyer nelkiil. . . Ezeknek nagy reszet
a szocialista eszmek befolyasg alatt alio munkasok teszik ki, akik a felebarati
szeretet adomanyait ridegen visszautasitjak, mint alamizsnat, melyre sziiksegiik
nines es munkat kovetelnek, amelybol eltarthassak ehezo csaladjukat.''^
Ime, mar a szazadfordulo elejen milyen eros es szilard a munkasosztaly 6ntudata a fovaros egyik munkasperemen. Nem csoda, ha az ujpesti munkasnyomor dobbenetes valosaga - alomba oltoztetve - Ady Endre koltemenyeben
az „Almodik a nyomor"-ban is megjelent.
A munkasosztaly politikai harcanak kozeppontjaban a haboru elotti evekben
az altalanos, titkos valasztojog allt. A kiizdelem legnagyobb es legdramaibb
esemenye 1912. majus 23-an zajlott le Budapesten. A magyar munkasmozgalom
torteneteben „verv6r6s csiitort6k"-kent ismert tiintetes jelentos tcimegerejet
alkottak a Pest megyeben fekvo iizemek dolgozoi. Erzsebetfalvarol, Csepelrol,
Ujpestrol, Rakospalotarol sokezer fonyi tomeg indult el es verodott hatalmas
tomegbe, mig a palament ele ert, ahol is a bekesen tiinteto tomegbe sortiizet
zuditottak. A fovarosi es a Pest megyei munkasok leghatalmasabb haboru elotti
tiintetesenek legszebb irodalmi emleke Babits Mihaly: Majus huszonharom
Rakospalotan c. verse, amelyben a kolto ezt a Pest kornyeki helyseget enekelte
meg:
„ 0 joveveny sinek, vis^tek-e meg ma tovdbb?
Vis:{tek-e meg ma oddig, ahol most csdrren «^ ablak,
hoi most esorran a ver, forran a forradalom ?
Hoi ^ajgd tomegen most lir a nema Petofi
s sarkra a^ Es^me kidll isteni rima gyandiit ?
bol, tan mig irom e^t, Magfarors^^ag, nag) betegdgfdn
ver es kinok koi^t megs-:(uletett a Jovo.'''
A „verv6r6s csiitortok" korszakzaro esemenye volt a magyar munkasmozgalomnak. Az elvesztett vilaghaboru soran kibontakozo mozgalmak mar
kozvetleniil az 1918-as „6szir6zsas forradalom" tortenetehez tartoznak.^
A parasztsag mozgalmaira orszagosan is maradando hatast gyakorolt a
cegledi sziiletesii Varkonyi Istvan tevekenysege. Az 6 kezdemenyezesere 1897
februarjaban Cegleden osszeiilt foldmiiveskongresszus a legnagyobb jelentosegii
esemeny Pest megye parasztsaganak torteneteben. E z t tetozte be Varkonyi
1897 szeptembereben Cegleden a „Fiiggetlen Szociahsta Part" alakulo kongreszszusaval, amely elso izben hozott hatarozatot a foldosztasrol.^ A cegledi „f6ldoszto hatarozattol" aratosztrajkokon es kisebb helyi megmozdulasokon keresztiil vezetett a Pest megyei parasztsag titja a vilaghaborus megprobaltatasokig
es az 1918-as polgari demokratikus forradalomig. E mozgalmak soran nem veletleniil emelkedik ki az aszodi jaras agrarszegenysegenek a harca: az 1897-es turai,
az 1912-es kartali cseledsztrajk, valamint az 1917-18. evi haboruellenes mozgal12

mak sora. Ezek tarsadalmi hattereben ott talalhatjuk a Schossberger, a Hatvany
es mas nagybirtokok vilagat. Az aszodi jarasban olyan koriilmenyek kozott elt
a lakossag, hogy pi. az osszes lakohazaknak csak 8%-a epiilt kobol es teglabol
(joreszt Aszodon), mig Bagon a 431 hazbol csak 15, Galgahevizen 38i-b61 23
volt teglahaz. A tobbi hazak sarbol es valyogbol epiiltek. Nem ritkan agyagba vajt
barlangokat, vermeket hasznaltak lakasul. A tetozet tobb mint 50%-at nad
boritotta.4 Az aszodin kiviil kiilonosen a rackevei jaras tarsadalmi es gazdasagi
viszonyai kedveztek a forradalmi mozgalmak szamara. Mintegy 36 nagybirtok
es nagyberlet terpeszkedett e jaras teriileten. Olyanok, mint Lakihegy-puszta
2136 kat. holddal, Ferdinand-major 2421 holddal, Kiralyret-puszta 1008 holdnyi
teriileten, Bokros-puszta 2222, Felso-Szunyog-puszta 1894 holdon es Fiilop
Jozsaias Szasz Coburg Gothai herceg birtoka 6187 kat. hold teriileten. A nagybirtokokra itt is jellemzo volt, hogy csak idoszakos munkalehetoseget adtak a
mezogazdasagi munkassagnak, amelynek a szamara ebbol a helyzetbol a kitores,
a felemelkedes csak nagy ritkan sikeriilhetett.^
Habar a lakossag foleg foldmiivelessel foglalkozott, de a jaras eszaki reszerol
siirun jartak dolgozni a fovaros iizemeibe, valamint a csepeli Rezhengermiibe es
a Toltenygyarba. A rackevei jaras 28,2%-a foglalkozott iparral - az 1920-as nepszamlalas szerint. Ebbol 7,6% volt gyari munkas, amelynek a politikai szerepe
falujaban e szamaranyon messze tiilmutatott. E szervezett, poHtikailag fejlett
nagyiizemi munkaselem vezeto szerepet jatszott a forradalmak alatt es kepesnek
bizonyult arra is, hogy az agrarszegenyseget szovetsegeskent megnyerje az osztalykiizdelem szamara.^

*
Ilyen altalanos tarsadalmi es poUtikai helyzet jellemezte Pest megyet, amikor
az orszagra ziidult az elso vilaghaboru szenvedese. Mar 1916 vegen es kiilonosen
1917 folyaman nyilvanvalova valt, hogy kimeriilt a kozponti hatalmak anyagi
es erkolcsi ereje. A gazdasagi bomlas es a tomegnyomor kiilonosen Magyarorszagon oltott nagy mereteket. A monarchian beliil az orszag - a lakossag szamaranyahoz viszonyitva - egyebkent is a legtobb katonat adta, emiatt a termeles is
a legnagyobb mertekben itt csokkent. Raadasul az ausztriai, valamint nemetorszagi gabona-, tengeri-, hus- es egyeb elelmiszer-szallitmanyok kovetkezteben
a kozellatasi nehezsegek sulyos helyzetet ideztek elo nalunk.
A haboru alatt bevezettek a jegyrendszert, de mar 1916 vegen sok helyen
meg a fejadagokat sem kapta meg a lakossag. Pest megyeben is siiriin talalkozunk
a hadigazdalkodas csodjelensegeivel. A rackevei jaras foszolgabiraja „bizalmas"
hasznalatra kendozetleniil leirja a kozelelmezes allapotat. A bizalmas tajekoztatobol kideriil, hogy a „Haditermeny"' azert nem kepes ellatni a polgari lakossagot,
mert egyreszt a kozponti hatalmak hadserege reszere 142 vagon lisztet, masreszt
Ausztriaba 32 vagon tengerit kell leszallitania. Igy a „Haditermeny" - amint a
13

foszolgabiro irja - csak „papiroson" utalja ki a jarasnak a sziikseges lisztet.
PI. Szigetszentmarton es Szigetujfalu 1916. december 24-t61 1917. marcius 26-ig
egyaltalaban nem kapott lisztet. E z a helyzet „nagy elegedetlenseget es zugolodast sziil.. . " 8
A helyi sajto nem egy esetben nyiltan irt a sulyos kozellatasi nehezsegekrol.
A godolloi helyzetrol paldaul ilyen kozlemeny jelent meg: „Romlott, selejtes,
keserii, savanyu lisztet kapunk a boltban. Fekete, ragacsos, korpas, derces
kenyere van a kozsegnek. Krumpli honapok ota nines. Ikladrol hoznak vizezett
tejet."9

Az elegedetlenseg es zugolodas nem egy helyen elkeseredett lazongasban
tort ki. Nemcsak lisztben, hanem burgonyaban es egyeb, alapveto fontossagu
elelmiszerekben is nagy hiany volt. Ezert, amikor Izsakon a burgonyakiosztasra
egybegyiilt asszonysereg iires kosarral tavozott, elkeseredesiikben bevertek a kozseghaza ablakait es a jegyzo csak nagy nehezen tudott elmenekiilni az asszonyok
duhe elol.io
A haborus nyomorral szembeni elegedetlenseg fokozodasaban, a neptomegek
haboruellenes es beket ohajto hangulatanak kialakitasaban donto szerepet jatszott
az 1917. evi februari oroszorszagi polgari demokratikus forradalom gyozelme.
Az orosz forradalom hatasara tomegmereteket oltottek a zavargasok es lazongasok. A munkasok gyakori sztrajkmozgalma es a falusi lakossag - foleg asszonyok ehseglazongasai fesziilt helyzetet teremtettek 1917 tavaszan.
A Miniszterelnokseg a fokozodo nyugtalansag miatt kiadta az M E 2367/l.res.
szamu rendeletet, melyben a torvenyhatosagok vezetoit olyan jelentesre koteleztek, hogy „tettek-e, s ha igen, mino hatast az oroszorszagi esemenyek a lakossag
hangulatara ?" A beerkezett Pest megyei jelentesek - ha sokszor tompitva is hiven tiikrozik a korabeli allapotokat es a lakossag hangulatat.
A cegledi polgarmester jelentette, hogy a rossz ellatas miatt az elegedetlenkedoket mar hiaba fenyegeti biintetessel, mert a legtobben azt mondjak: „tessek
becsukatni, legalabb addig adnak enni". A polgarmester azzal fejezi be jelenteset,
hogy Cegleden az oroszorszagi esemenyeket „a beke eshetosegenek es remenyeinek szempontjabol merlegelik".^^
Vacott sem volt jobb a helyzet. A kesedelmes lisztkiutalas es az elvezhetetlen
liszt (80%-ban tengeri liszt) miatt - a polgarmester jelentese szerint - a zavargasok
komolyabb mereteket oltottek. A zavargasoknak a polgarmester igyekszik helyi
jelentoseget tulajdonitani, mert szerinte „a felizgatott nep diihe sohasem iranyult
a magasabb hatosagok s az allamrend, hanem mindig a helyi hatosagok s ennek
intezkedesei e l l e n . . . " Azonban a polgarmester is tisztaban volt a helyzet sulyossagaval, mert igy fejezte be jelenteset: „ . . .ha elfogy a kenyer, ha nem lesz zsir s
nelktilozni kell a legsziiksegesebb elelmiszereket, okvetleniil kitor a zavargas,
amely, hogy mily merveket fog olteni, es hogy kit es mit fog elsoporni, azt elore
megmondani nem l e h e t " . A nagykorosi polgarmesteri jelentes az orosz forrada14

lom helyi hatasaval foglalko2va megirta, hogy „a2 oroszorszagi esemenyek hirere
a varos lakossaga fokozott remennyel tekint a vagyvavart beke ele".^^
A foszolgabirak es polgarmesterek jelenteseikben megirtak, hogy „az oroszorszagi esemenyeket a lakossag nagy orommel vette tudomasul, mert ezzel kozelebb latja a beket"."
A neptomegek koreben erosodo bekevagy es a haborus helyzettel szembeni
elegedetlenseg miatt minden olyan hirkozlest is megtiltottak, amely „a lakossag
koreben nyugtalansagot kelthet".^^
Ugyanakkor a kormany a tomegek nyomasara bizonyos engedmenyekre
kenyszeriilt, es 1917-ben mar nem akadalyozta meg majus elseje megiinnepleset.
A munkassag, a fovarosban eppugy, mint videken elszant hangulatban, de bizakodo remenyseggel iinnepelt majus elsejen. A hatalom politikai engedmenyei
kozott a legfontosabb, hogy a neptomegek szemeben gyialolt Tisza Istvan
1917. majus 24-en lemondott a kormanyelnoksegrol.
Az altalanos gazdasagi es politikai helyzet azt mutatta, hogy az 1917. evi
februari, de meg inkabb az oktoberi oroszorszagi forradalmi esemenyek hatasara
fordulat kovetkezik be a neptomegeknek a haboruellenes, bekeert folyo harcaban.
Illusztris polgari szerzok allapitottak meg kesobbi elemzeseikben: ,,1918-ban egyre
vilagosabba valik, hogy a kimeriilest nem lehet feltartoztatni... Az elelmezesi
viszonyok mindenfele a legrosszabbak, es meg azon az alacsony szinvonalon is,
amelyre siillyedtek, csak a legnagyobb erofeszitessel lehet tartani azokat. Egyes
videkeken allando megrazo nyomorusag uralkodik. Viharban es szelben, esoben
es hidegben oraszamra, hosszu sorokban allnak az asszonyok az utcan, hogy egy
darabka kenyeret vihessenek haza a gyermekeiknek, es meg ez sem sikeriil nekik.
Idokozonkent itt-ott valosagos ehinseg uralkodik. A halalozasok szama emelkedik. Kiilonosen gyermekek es aggok halnak meg gyakran az elgyengiilestol. Nem
akarjak kimondani, de megis erezziik, hogy ehen haltak.. . Az 1917-1918 telet
mar szazezrek toltottek el vilagitas nelkiili, hideg szobaban... A lakossag elhasznalt, vegiil is lerongyolodott ruhaban es cipoben jar, kiteve az idojaras szeszelyeinek."i6

A szornyu haborus nyomor es az iszonyu vervesztesegek nyilt lazadasokba es
tiintetesekbe kergettek a vegsokig elkeseredett varosi es falusi neptomegeket.
Pest megyeben a legnagyobb aranyii tomegmegmozdulasra Kiskunfelegyhazan
keriilt sor, ahol 1918. februar 24-t61 26-ig bezarolag 4-5000 fonyi nincstelen tomeg
tiintetett es rohanta meg az elelmiszeriizleteket. A rendorseg tehetetlennek bizonyult a zendiilessel szemben, ugyhogy a „rendet" csak 150 katona es 50 csendor
kivezenylesevel lehetett helyreallitani. Ennek soran mintegy 100 embert letartoztattak, 160 gyamisitottat es 60-70 tanut kihallgattak. A haromnapos tiintetes lefolyasarol es annak okairol keszitett rendorkapitanyi jelentes elegedetten allapitja
meg, hogy „a nep fekentartasa annak a koriilmenynek koszonheto, hogy tudataban van a rendorhatosag segitsegere es tamogatasara ide koncentralt kozbiz15

tonsagi eronek, es gyakran latja is felbukkanni a kakastollat".^' A rendorkapitany velemenye szerint a zavargas fo oka ,,a kereskedok elleni ellenszenv, a
hadisegely csekely volta, a rendkiviili dragasag..."
A hatalom birtokosai nyilvan nem gondoltak arra, hogy a katonasag es
csendorseg „gy6ztes" iitkozetei a hatorszagban a lakossag ellen valojaban mar
a haborus vereseg veszjoslo jelei voltak es a neptomegek rovidesen felelossegre
vonjak uraikat az imperiaiista haboru okozta minden szenvedesiikert.
Az ehsegrol es nyomorrol taniiskodik a vaci jarasi foszolgabiro 1918. Junius
5-en kelt jelentese, amely szerint „a munkasnep a szo szoros ertelmeben koplal.. .
kiehezve leerotlenedett, es munkaereje nines aranyban a kovetelt es kenyszeriisegbol fizetett nagy munkaberekkel".'^^ JJQ ^Z ehseg nem kimelte a jo gabonatermo
videkeket sem. Kiskoroson foleg asszonyokbol alio neptomeg julius 31-en megrohanta es elhordta a kozseghazahoz szalHtott 6t kocsi biizat. Mivel a csendorjaror tehetetlennek bizonyult a tomeggel szemben, a foszolgabiro siirgos csendori
megerositest kert.^^
Pest megyeben a legnagyobb rem: az ehseg ellen, az asszonyok harcoltak
a legnagyobb elszantsaggal; akik ferfi szeretteiktol, a csaladfoktol es fiaiktol
elszakitva, a legnagyobb megprobaltatasok kozepette kiizdottek csaladjuk puszta
leteert, a mindennapi kenyerert. E harcok hevesek es elkeseredettek voltak.
Kecelen (kiskorosi jaras) mintegy 150 asszony segelyt kovetelve julius 30-an
megostromolta a jegyzoi hivatalt, es csak a csendorseg kozbelepese mentette
meg a jegyzot szorongatott helyzetebol.^"
A megye szamos mas helysegeben is megmozdultak az asszonyok. A legrosszabbul Garzo Sandor gyoni jegyzo jart, akit a felbosziilt asszonyok megvertek,
mert meg a kukoricalisztet es a melaszt is igazsagtalanul osztotta szet kozottiik.
A lajosmizsei jegyzo a foispannak kiildott jelenteseben megirta, hogy a kozseg
mar tobb mint ket hete kenyer nelkiil van, es julius 19-en az ehseg altal gyotort
sokgyerekes csaladanyak valosaggal megostromoltak a jegyzoi irodat, ugyhogy
a jegyzo csak csendori fedezettel mehetett haza. Jelenteseben a foispantol a vasarlasi igazolvanyok azonnali kiadasat keri, hogy „az ellatatlan lakossag a szeptember
30-ig jaro gabonasziiksegletet azonnal megkaphassa a Haditermeny Reszvenytarsasag itteni albizomanyosatol, mert nagyon felo, s csak orak kerdese, hogy a
lazadas verengzesse nem fajul''.^^
Cegleden, a megye egyik legnagyobb varosaban is kitort az elegedetlenseg.
Az elkeseredes 1918. augusztus 6-an asszonytiintetes formajaban robbant ki.
A ttintetesre azert keriilt sor, mert a cegledi haziasszonyok honapok ota hiaba
jartak az iizleteket lisztert es husert, s a polgarmester, amikor felelossegre vontak
- szokasa szerint - , igergetesekkel akarta leszerelni a tiinteto asszonyokat, akiket
Palasti Istvanne vezetett a polgarmester ele. A vegsokig elkeseredett asszonyok
es a hozzajuk csatlakozo tomeg a varoson vegigvonulva, bevertek a varosi urak
ablakait. A tomeget csak megerositett csendori es rendori kiilonitmeny tudta fel16

oszlatni, mintegy 200 asszonyt a helyszinen letartoztattak es napokig a rendorsegen fogva tartottak. A tiintetes soran okozott kart a polgarmesteri jelentes
50000 koronara becsiilte.^^
Ugyanakkor a munkasosztaly mar egyre tudatosabban kapcsolta ossze a
haborus katasztrofa sziilte szocialis elegedetlenseget az Oroszorszagban gyoztes
szocialista forradalom tanulsagaival. Magyarorszagon az orosz proletarforradalomnak oriasi visszhangja tamadt a munkassag es a szegenyparasztsag soraiban.
A Magyarorszagi Szociaidemokrata Part szamot vetett ezzel a hatassal, ezert hirdetett bekegyiilest 1917. november 25-re a budapesti Iparcsarnokba. A fovaros es
kornyekenek munkassaga - koztiik sokezer Pest megyei dolgozo - szazezres
tomegtiintetesen tett hitet a beke mellett es eltette az orosz proletarforradalmat.
A Nepszava november 27-i szamaban reszletes tudositast kozolt a nagy beketiintetesrol. Ebbol ertesiilhetiink arrol, hogy „Dunaharaszti es Szigetszentmiklos
proletarsaga helyierdekii vasiiton jott a kozvagohidi allomasig, es ott szinten
beolvadt a menetbe". Megindito, amit az ujsag a pilisi banyak munkasairol ir:
„ . . . l a s s a n megis elneptelenedett es elcsendesedett az Iparcsarnok kornyeke,
amikor lassii, faradt menetelessel nehany szaz munkas erkezett meg az Iparcsarnok
ele. Tiintetni jottek, am a tiintetes utan jottek. Jelzotablaik megmutattak, hogy
kicsodak: Pilisvorosvar es Pilisszentivan banyamunkasai voltak. Nem a maguk
hibajabol kestek el, hanem azert, mert eppen ok hoztak a bekeert valo harcban a
legnagyobb aldozatot. Hajnali fel otkor, meg ejszakai vak sotetben indultak es
majd deli i oraig masiroztak, hogy itt lehessenek ok is, amikor a haboru ellen
tiintetni kell. Rogtonzott nepgyulest tartottak, es azutan ok is kovettek a szetoszlo tomeget, mint derek utoved a harcba indulo hadsereget."^^
Az oroszorszagi forradalom hatasara a neptomegek, elsosorban a munkasosztaly, az orosz pelda koveteset kivantak es ezt hatalmas tomegmozgalmakban
kifejezesre is juttattak. Nepgyiilesek, tiintetesek, sztrajkok, ber- es elelmezesi
mozgalmak kovettek egymast. Pest megye dolgozoi a fovaros proletariatusaval
vallvetve az elso vonalban harcoltak a bekeert es az orosz ut koveteseert.
Forradalmi hangulatu haboruellenes gyiilesek zajlottak le a kispesti Liptakgyarban, a matyasfoldi repiilogepgyarban, a csepeli loszergyarban. Ezekben az
iizemekben a baloldali es forradalmi szociahsta fobizalmiak - Chlepko Ede, Mosolygo Antal, Szaton Rezso - vezettek a munkassag harcat.^'*
Koziiliik Chlepko es Mosolygo a Tanacskoztarsasag alatt Pest megyeben
a forradalmi kozigazgatast erosttettek. Kiilonosen Mosolygo Antal jatszott jelentos szerepet Pest megyeben az 1918-19-es forradalmakban. Falusi beres fiakent
latta meg a napvilagot. A festo- es mazolomesterseg elsajatitasa utan vandorbotot
vett a kezebe, es mint „valcol6" mesterlegeny, kiilfoldre is eljutott, ahol megismerkedett a munkasmozgalommal. Kezdetben anarchista volt, munkamegtagadasra, altalanos sztrajkra es fegyveres felkelesre buzditotta munkatarsait.
A vilaghaboru kitorese utan bevonult, de alig egy ev mulva megszokott
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a frontrol es a matyasfoldi repiilogepgyarban talalt munkat. Kapcsolatba keriilt
Szabo Ervinnel es 1917-ben a galileistak, valamint a forradalmi szocialista munkasok illegalis csoportjaval. Mosolygo nagy kepzettsege, szeles korii ismeretsege
es munkas-osszekottetesei miatt nelkiilozhetetlen volt az illegalis mozgalomban.
A forradalmi szocialistak roplapjai Mosolygo reven jutottak el rendszeresen Pest
megyebe, „a Pest kornyeki nagy gyarakba, a matyasfoldi repiilogepgyarba,
Aszodra, Csepelre... "^^
Negy gyar: a matyasfoldi, albertfalvai es az aszodi repiilogepgyarak, tovabba
a csepeli loszergyar kozvetleniil a befolyasa alatt allott. Nem tekinthetjiik veletlennek, hogy a csepeli gyar munkasai voltak az elsok, akik a raktari fegyverkeszletbol felfegyvereztek magukat; hogy elso izben az aszodi munkasok vezettek
harcba az agrarproletariatust a nagybirtok forradalmi kisajatitasara, es hogy egy
matyasfoldi repiilogep szorta szet Budapestre s kornyekere a forradalmi szocialistak roplapjait. Az sem veletlen, hogy az elso munkastanacsok Magyarorszagon
eppen a fent emlitett gyarakban jottek letre.
A munkastanacsokert folytatott agitaciojaban Mosolygot nemcsak az orosz
pelda kovetese vezette, hanem az a szindikalista allaspont is, hogy igazi szocialista
pohtika csak iigy folytathato, „ha a munkassag a partpohtika iranyitasat es ellenorzeset allandoan es kozvetleniil maga veszi a kezebe.. ."^6
Amikor a Breszt-Litovszk-i beketargyalasok akadoztak, a szociaidemokrata
part 1918. januar 13-an Budapesten hat helyen nepgyiilest hivott ossze a tomegek
nyomasara. Mosolygo, mint a Nagydiofa utcai gyules eloadoja, ellenzeki szellemu
hatarozati javaslatot terjesztett elo, amely az orosz munkasoknak kiildott testveri
iidvozleten kiviil munkastanacs megalakitasanak a sziiksegessegerol is szolt.^'^
A targyalasok meggyorsitasa es a beke erdekeben 1918 januar kozepen a
magyar munkasok - osztrak es cseh proletartestvereik peldajara - hatalmas politikai sztrajkba kezdtek. A sztrajk 17-en kezdodott es i8-an mar altalanos jelleget
oltott. A sztrajkot a forradalmi szocialistak es a baloldali szocialdemokratak szerveztek - a szociaidemokrata vezetok tobbsegenek akarata ellenere. A sajtonak
megtiltottak, hogy foglalkozzek a sztrajkkal, megis gyorsan elterjedt a hire az
egesz orszagban es a munkasok videken is tomegesen besziintettek a munkat.
Budapest es kornyeke munkasait elsonek az aszodiak kovettek. Januar
18-an a Magyar Lloyd Repiilogepgyarban is sztrajkba leptek. A munkasok a
sztrajkot bejelentettek az aszodi jaras foszolgabirajanak, akinek ertesiilese szerint:
a munkasok fegyverrel rendelkeznek, es kozoltek, ha elelmiik elfogy, akkor rekviralashoz folyamodnak. A foszolgabiro a fentiekre valo tekintettel keri a foispantol
a csendorseg megerositeset es esetleg katonasag kirendeleset.^^
A sztrajkhullam ugyanezen a napon Vac varosat is elerte. A helyseg ostromlott erod kepet mutatta, a varoshazat katonakkal tomtek meg, az utcakon feltuzott
szuronyii orjaratok cirkaltak.^o A Nepszava reszletes tudositast kozolt a januar
2 i - i g tarto sztrajkrol: „ A vaci szervezett munkassag... impozans modon
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mutatta meg lelkes csatlakozasat a politikai tomegsztrajkhoz''.^^ A vaci nepgyulesen „oly nagy szamban gyiiltek egybe a munkasok, hogy ki kellett vonulni a
vasarterre. . . " A varos urainak felelmet es aggodalmat mutatja a vaci rendorkapitany januar 20-i tavirati jelentese az alispani hivatalnak: „ . . . a lakossag megnyugtatasara ovintezkedesbol, a sziikseges rendorok hianya miatt, jarori szolgalatra allomanyparancsnoksagtol honvedeket kertem es kaptam."^^
Az aszodi es vaci sztrajkon kiviil a videki varosok koziil meg Cegled, Debrecen, Tatabanya, Salgotarjan, Losonc, Pozsony, Kassa, firsekujvar, Ruttka es
Szolnok munkasai is sztrajkoltak.^^ A szociaidemokrata partvezetoseg mind a
fovarosban, mind videken igyekezett leszerelni a sztrajkot, s ahol ez nem sikeriik
- pi. Csepelen - , ott a hatosagok katonai erovel tortek le a munkassag ellenallasat.
Az 1918. evi januari sztrajk - amelyben Pest megye proletariatusa kiemelkedo
szerepet jatszott - csak bevezetoje volt a kesobbi nagy osztalyiitkozeteknek es
kezdete annak a kiizdelemnek, amelyet a magyar munkassag a nyomor es a haboru
ellen vivott a sorsdonto 1918-as esztendoben.
Mivel a haborus kormany felismerte a Nagy Oktoberi Szocialista Forradalom
hatasara kitort tomegmozgalmak jelentoseget, a magyar beliigyminiszter valamennyi foispant utasitotta a szocialista agitacio figyelesere. A Pest megyei foispannak is megkiildott bizalmas utasitasaban - amelyet 1918. februar z-an bocsatott ki
- az oroszorszagi esemenyekre utalva, hangsulyozza: az lijabb munkasmozgalmak
mar „az allammal as tarsadalommal szemben egyenesen hatalmi kerdesse valtak".
A feudalkapitalista allamapparatust felelem tolti el, mert „az utobb lefolyt sztrajkmozgalmak" arrol taniiskodnak, hogy a magyar munkasok „ismerik azokat a
rendbonto eszkozoket es modozatokat is, amelyekkel az orosz proletarok forradalmi celjaikat megvalositottak".^*
A kormanyzat a mozgasba jott forradalmi tomegek megfekezesere marcius
18-an statariumot rendelt el. A megye foispanja 34/1918.47. szamii rendeleteben
ismerteti a foszolgablrakkal es a polgarmesterekkel a rogtonbiraskodas eletbe
lepteteset. Miutan elmondja, hogy a „felforgat6" mozgalmak „halalos csapast"
akarnak merni az ezereves Magyarorszagra, igy folytatja: „Fokozzak e mozgalmak
veszelyeit egyfelol a hadifogsagbol tomegesen hazaozonlo katonaink, akik
magukkal hozzak es itt eliiketik a forradalmi tanokat, tovabba a katonaszokevenyek..."35

A katonaszokevenyek nagy tomege siettette a hatorszag bomlasat. A csendorseg 1918 elso negyedeben mintegy 44 000 katonaszokevenyt fogott el, de az orszagban bujdosok szama szazezerre volt teheto es egyre nott. A szokott katonak
sok helyen, kisebb csoportokba verodve, a lakossag tamogatasaval harcoltak a
csendorok ellen. Ilyen „z6ld kaderek" miakodtek Pest megyeben is, es elkeseredett ellenallast fejtettek ki a csendori egysegekkel szemben. A fegyveres katonaszokevenyek fellepese mar olyan mereteket oltott, hogy a foispan a beliigyminiszterhez volt kenytelen fordulni ez iigyben. „ A Pest megyei aszodi es vaci
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jarasban, Galgamacsa, Galgagyork, Piispokhatvan, Csovar, Piispokszilagy. . .
Rad, Penc kozsegek hataraban... a Godollo kornyeki erdokben. . . dacara a
megerositett csendoroknek, tobb szazra meno, teljes fegyverzettel es nagyszamu
toltennyel ellatott szokeveny katona es orosz fogoly valosagos szegenylegeny
modjara tanyazik."^*
Az orosz frontrol es a hadifogsagbol hazaozonlo magyar katonak a gyoztes
proletarforradalom lelkes agitatoraikent meghiusitottak a kormanyzatnak azt a
remenyet, hogy statarialis es egyeb eszkozokkel feltartoztathatjak a bekeert es a
szocialis igazsag kivivasaert kiizdok egyre hatalmasabb sereget.
A politikai hare legfobb kerdese az volt, hogy mikent sikeriil atiiltetni a
magyar valosagba az orosz peldat. Az egyik legfontosabb celkitiizes az orosz pelda
koveteseben a tanacsok megalakitasa volt. A forradalmi munkastanacsok letrehozasaban Pest megye kiemelkedo szerepet jatszott. Az elso tanacsok a megye
akkori teriileten, a csepeli loszergyarban, az albertfalvai es matyasfoldi repiilogepgyarban stb. jottek letre. A Magyarorszagi Szociaidemokrata Part minden eszkozzel igyekezett megakadalyozni a munkastanacsok letrehozasat, mert feltette
a part monopolhelyzetet a munkasosztalyon beliil.'" A matyasfoldi repiilogepgyarban 8 - I O , az albertfalvaiban i i , Csepelen 50 tagu bizottsag alakult. A fovaros
nagyiizemeibol es az emlitett Pest megyei bizottsagokbol jott letre azutan a
Budapesti Munkastanacs.
Pest megye egyes tertiletein, igy a godolloi jarasban, 1918 nyaran mar olyan
tanacsokrol is tudunk, amelyek reszt koveteltek maguknak a kozigazgatasban.
Maga a foispan hivja fel 1918. Junius 27-en a godolloi foszolgabiro iigyelmet a
,,k6zhatalmat" gyakorlo tanacsokra: „ . . .meroben lehetetlen, hogy a kozhatalmat egyes ideiglenesen alakult szervezetek, munkastanacsok vagy effelek gyakoroljak. Titkos kezek iranyitjak ezeket a mozgalmakat".^^
A forradalmi helyzet ennek ellenere tovabb erlelodott. Kiilonosen sokat tettek ennek erdekeben az orosz hadifogsagbol tizezrevel visszatert magyar katonak,
akik koziil odakint szamosan reszt vettek a Vorosgarda es a Voros Hadsereg
harcaiban, az orosz forradalomban es a polgarhaboruban. Pest megye falvaiba es
varosaiba is tomegesen erkeztek vissza ilyen, a forradalmi tuzkeresztsegen mar
atesett katonak. A forradalmi radikaUzalodas huUama azokat az egysegeket is
elerte, amelyek a hatorszagban teljesitettek katonai szolgalatot. Ezekben az egysegekben gyakoriak voltak a zendiilesek, a lazadasok, a szolgalatmegtagadasok.
A tomegek balratolodasa es forradalmasodasa a szociaidemokrata partvezetoseget is polarizalta. A regi szociaidemokrata baloldali ellenzeken kiviil
kialakult egy uj baloldali csoport, amely a munkasok spontan akcioi es az orosz
forradalom hatasara mindinkabb balra tolodott. Pest megyeben a Mosolygoek
altal befolyasolt szociaidemokrata munkasokon kiviil kiilonosen Czobel Erno szamitott ilyen ellenzekinek.
Mar csak egyetlen szikrara volt sziikseg ahhoz, hogy lij forradalmi hullam
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soporjon vegig az orszagon. E z az uj hullam az 1918-as juniusi altalanos sztrajkkal elerkezett. A sztrajkot az valtotta ki, hogy 1918. Junius 20-an a MAVAG-gyar
udvaran a gyar katonai parancsnoka belelovetett a beremelest kovetelo munkasokba. Negy munkas meghalt, sokan megsebesiiltek. Valaszul a gyar munkasai
sztrajkba leptek, ami villamgyorsan elterjedt Budapest es az orszag osszes iizemeiben, es a vasiiti forgalmat is megbenitotta. A biai jaras foszolgabirajanak a
jelenteseben olvashatjuk, hogy Albertfalva, Budafok es Nagyteteny osszes gyarainak munkasai sztrajkba leptek, es a villamoskozlekedes is sziinetelt. Ezert a budafok! 52-es gyalogezred kesziiltsegbe helyezeset kerte.4° A munkasosztaly elso
vonalaban harcolo aszodi repiilogepgyari munkasok - az aszodi foszolgabiro tavirati jelentese szerint - Junius 23-an leptek sztrajkba es 28-ig vettek reszt a kiizdelemben.^^ A hare elszantsagara jellemzo, hogy a sztrajkhoz csatlakozo Tura
kozseg 120 vasuti palyamunkasa Junius 22-en e szavak kisereteben sziintette be
a munkat: „ha golyoval tiizelnek, akkor sem dolgoznak.. ."^2
A juniusi sztrajk - amelyet vegiil is a szociaidemokrata partvezetoseg ugyan
leszerelt - megmutatta, hogy a munkassag nagy harci feladatok megoldasara
kepes, es nem hajlando tovabb tiarni a haboru szenvedeseit.
Az 1918 nyaran bekovetkezett katonai osszeomlas nyilvanvalova tette a
kozponti hatalmak vereseget es meg jobban alaasta a kormanyzat hatalmat. Mar
nem csupan a munkassag es az agrarszegenyseg, hanem - a haborii folytatasaban
erdekelt kisszamu tokes es allamhatalmi csoportokat leszamitva - ligyszolvan az
egesz tarsadalom ohajtotta a beket. Jellemzo modon Pest megye kozonsegenek
1918. oktober 14-en tartott rendes bizottsagi kozgyulesen az alabbi hatarozat
sziiletett: „K6veteli a varmegye kozonsege a mielobbi beket..." tovabba a perszonalis uniot Ausztriaval, hogy „Magyarorszag az onallo allami let minden kellekevel birjon".43
A Pest megyei hatarozat csak egyik apro jelzese volt annak az egyre erosodo
politikai tomegmozgalomnak, ami vegiil is maga ala temette a regi Monarchiat es
annak romjain uj nemzeti allamok keletkeztek. Magyarorszagon is ennek a folyamatnak a soran alakult meg 1918. oktober 25-en a Magyar Nemzeti Tanacs, a
Karolyi-fele fiiggetlensegi part, a radikalis polgari part es a szociaidemokrata part
reszvetelevel. A Nemzeti Tanacs ugyan nem forradalmi uton kivant hatalomra
keriilni, de a Monarchia szetesese, I V . Karoly hatarozatlansaga, a beket kovetelo
erok hatalmas es elszant ereje oktober 3o-r61 31-re virradora megerlelte es gyozelemre vitte az „6szir6zsas" forradalmat.
A polgari demokratikus forradalom szamara a tortenelmi helyzet es a neptomegek szabtak meg az alabbi legfontosabb feladatokat: a haboru befejezese,
a fiiggetlenseg kivivasa, a nepellenes kozigazgatas felszamolasa, a nagybirtok felosztasa, a nemzetisegi kerdes megoldasa es az egesz orszag demokratikus atepitese. Kerdesesnek bizonyult, hogy mindebbol a Karolyi-kormany mit tud majd
megvalositani.

2. A Z „ O S Z I R O Z S A S " F O R R A D A L O M
PEST MEGYfiBEN

GYOZELME

Az 1918. evi olttoberi polgari demokratikus forradalom gyozelme videken faluban es varosban egyarant - a regi, gyulolt kozigazgatas elleni fellepesben mutatkozott meg. A foszolgabiro, a polgarmester, a jegyzo kepviseltek azt az allamhatalmat, amely a haboru eveiben rengeteg keseriiseget es szenvedest okozott a
neptomegek szamara. E s ha meg korruptak is voltak, akkor nem csodalhato,
ha a haborus szenvedesektol meggyotort nep sok helyen merhetetlen diihvel
fordult elleniik.
A megye regi urai keptelenek voltak megerteni a nep tortenelmi igazsagszolgaltatasanak a jogossagat. Agoraszto aUspan a megyei torvenyhatosagi
bizottsag 1918. I V . negyedevi iilesen igy ,,ertekelte" a forradalmi esemenyeket:
„ A forradalom kitorese folytan a mindig zabolatlan csocselek es a kiilonbozo
frontokrol... visszaozonlo katonaink egy resze a kozrendet a varmegye teriileten
teljesen megzavartak, s minden bajnak okat a kozigazgatasban s kiilonosen a
kozsegi jegyzokben lattak, s ezek eluzesevel gondoltak megtorolni velt serelmeiket."!
Agoraszto termeszetesen vedelmebe veszi jegyzoit, az egesz varmegyei
tisztviseloi kart, es a bekovetkezett esemenyekert a „cs6cseleket" es a frontrol
visszaozonlo katonakat vadolja, nem pedig a haborus kormanyzatot es hiiseges
tamaszait, a szolgabirokat es jegyzoket.
A megye kormanybiztosa, dr. Foldes Istvan, akit a megyei kozigazgatas
ellenorzesevel bizott meg a beliigyminiszter - Agorasztoval szemben - , kenytelen
elmarasztalni a nepellenes es korrupt kozigazgatasi vezetoket. A kormanybiztos
a megyei torvenyhatosag fenti iilesen odavagja a varmegye urainak a szemebe,
hogy „a kozigazgatasi szervek miikodesenek helyszini vizsgalata alkalmaval
tobb izben meggyozodhetett arrol, hogy azok egy resze sok mulasztast, sot helyenkent visszaelest kovetett el, es az ennek kovetkezteben megnyilvanulo ellenszenvet es a lakossag fellepeset emberileg erthetonek talalja".^
A november elso napjairol kesziilt foszolgabiroi jelentesekbol kivilaglik,
hogy Pest megyeben milyen tomeges mereteket oltott a regi gyiilolt jegyzok
eltavolitasa. A nepharag jogossagat meg Dietz Karoly rendortiszt is elismeri.
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„Az a jegyzo peldaul - irja visszaemlekezeseiben - , aki az ehezo, panaszkodo
nepet fiivet legelni kiildte, vagy katonai iigyek intezesevel: felmentesek, szabadsagolasok kieszkozlesenek iiriigyevel... vagyont haracsolt ossze, vagy olcso
szerelmet zsarolt ki a hozzatartozoik erdekeben nala megfordulo asszonyneptol:
semmi jot sem varhatott. A nep okolbe szoritott kezzel, bossziit lihego ajakkal
varta a megtorlas pillanatat. Akik ismertek ezeket a viszonyokat, azok szamara
egyaltalaban nem volt meglepetes, hogy a kozigazgatas biinosei az oktoberi forradalomban a nep diihenek estek aldozatul es vagy agyonvertek, vagy eMztek
oket."^''^
Az abonyi jarasban a Nemzeti Tanacs atirataban tudatta a foszolgablroval,
hogy „miik6dese a nep elott ellenszenves", ezert az „inzultusok elkeriilese vegett"
hivatalos funkciojatol megfosztjak.^ A nagykatai jaras foszolgabirajanak es szolgabirajanak is tavoznia kellett hivatalabol, es lemondasra kenyszeriilt a cegledi es
vaci polgarmester is. A neptomegek kiilonosen a jegyzok ellen leptek fel rendkiviili szenvedellyel.
A sokat nelkiilozott tomegek a dabasi jarasban Lajosmizsen, Felsodabas,
Sari es Kakucs kozsegek jegyzoit eMztek, mert „miikodesiik a nep elott ellenszenves". A felsodabasi jegyzo, Szecseny Bertalan „a helyzetre valo tekintettel"
nyugdijazasat kerte. A gyiilolt jegyzok koze tartozott Garzo Sandor Gyonon,
akirol koztudomasu volt, hogy a feleje segitsegert nyujtott kezet csak szazkoronasokkal belelve fogadta el - es mint kesobb 20 gyoni proletarasszony panaszolta:
„ . . . a valosagnak meg nem felelo velemenyezessel a hadisegelyek kiutalasat meghiusitotta..." A fenti biinlajstrom ellenere Garzot megsem sikeriik eltavolitani
Gyonrol!^ - Az Aszod kornyeki falvakban is tobb kozsegben felelossegre vontak
a jegyzoket, akik koziil egyeseket a nepharag zavart el, mig masok jobbnak
lattak, ha elkoltoznek abbol a falubol, ahol a haboru alatt szinte elet-halal urai
voltak. Bagon november 17-en nepgyialesen fosztottak meg allasatol Hanisch
Gyorgy jegyzot es az uj valasztasig a segedjegyzot biztak meg a teendok ellatasaval.5 _ A nagykatai jarasbol a kokai kozsegi eloljarosag november 4-en katonasag
kirendeleset kerte a godolloi jaras foszolgabirajatol, mert „a nep follazadt tegnap,
jegyzo es pap hazat osszetortek, most a rekviralt gabonat hordja szet".^ - A godolloi jaras foszolgabirajanak helyzetjelentese szerint Zsambokon november i-en es
2-an a lakossag kirabolta a kastelyt, a kocsmabol az italt elvitte es megitta, Danyban osszetortek a jegyzo lakasat es a rekviralt gabonat szethordtak. Valkorol,
Vacszentlaszlorol es Kerepesrol is jelentettek zavargasokat.'''
Isaszegen es kornyeken is fellazadt a nep. November 4-en a danyiak osszetortek a jegyzo lakasat, a rekviralt gabonat szethordtak. Csak katonasag tudott
koztiik rendet teremteni. Valkon es Vacszentlaszlon a rend csak november 16-an
allt helyre. Pecelen „a lakossag izgatott hangulata" kenyszeritette tavozasra a
jegyzot. Isaszegen a fojegyzo „betegszabadsagra" megy es az adoiigyi jegyzo is
eltavozik, beadja lemondasat a kozsegi biro, a torvenybiro es a penztarnok.*
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Pest megye varosai koziil foleg Cegleden csaptak magasra a szenvedelyek.
A forradalom gyozelmet kovetoen, november i-en az ehezo, elkeseredett tomeg
megrohanta az allomason veszteglo elelmiszervonatot, 380 vasuti kocsit kifosztott es reszben felgyujtott.^
A fenti Pest megyei jelentesek - amelyek nem adtak teljes felsorolast a jegyzokkel szemben elkovetett akciokrol es a kiehezett tomegek fosztogatasairol foleg a kulturalisan es politikailag elmaradt mezogazdasagi videkekrol erkeztek.
Mindezekbol megallapithatjuk, hogy a novemberi esemenyek minden kozsegben
es varosban a helyi osztaly-eroviszonyoknak es a helyi sajatossagoknak megfeleloen mentek vegbe. PI. az emlitett zsamboki esettel kapcsolatban Poos Lajos
jegyzo irasos jelenteseben megallapitja, hogy az esemenyekben „majdnem az
egesz kozseg reszt vett. . . " A jegyzo a kozseg lakossaganak a viselkedeset reszben a haboru altal kivaltott nyomorral es szenvedessel, tovabba azzal indokolja,
hogy a kozseg „az egesz kornyek legelmaradottabb kozsege, ahol a lakossagnak
tobb mint 60%-a analfabeta, s nagymertekben szeszelvezo''.^"
A novemberi jelentesekbol az is kideriil, hogy ahol jelentos szervezett ipari
munkassag elt, ott a hare siilypontja poUtikai sikra terelodott. Meg Agoraszto
alispan is kiemeli 1918. I V . negyedevi jelenteseben, hogy ott volt „nemi rendnek
nevezheto allapot, hoi a szocialista szervezett munkasok tobbsegben leven,
tartottak keziikben a rend fenntartasat".
Igy pi. Aszodon semmifele fosztogatas nem tortent, ellenben a repiilogepgyari munkasok segitsegevel Aszod nepe „megszallta a csendorlaktanyat, amelynek legenyseget lefegyverezte es atvette a kozseg felett a vezetest''.^^ Az aszodi
jaras egyes falvaiban viszont felelotlen elemek a kozigazgatas es a kozbiztonsag
hianyait kihasznalva, rablassal, garazdalkodassal halasztak a zavarosban, lopasra,
fosztogatasra bujtogattak az ehezoket. A megszervezett polgarorsegeknek kiilonosen Turan es Ikladon voltak nehezsegeik. A kornyek biztonsaganak teljes
helyreallitasa csak az aszodi polgar-, majd nemzetorseg felalHtasa utan valosult
meg, elsosorban a Lloyd-gyari munkasok segitsegevel.
Az aszodi nemzetorseg meg Hatvanban is segitett, ahol az allomasfonok keresere fellepett a vagonokat fosztogato rablok, koztiik leszerelt katonak ellen.
Szabalyos csata alakult ki koztiik, amig nem sikeriik artalmatlanna tenni a fosztogatokat. Egy fiatal Uoydista muszereszt, aki hosi halalt halt, nagy reszvettel
temettek el A s z o d o n . _ Galgamacsan, ahol nehany fegyverhez jutott suhanc
tartotta rettegesben a lakossagot, szinten az aszodi nemzetorseg megjelenese
segitett. Hasonlo modon szereltek le a zsamboki Beniczky-birtok fosztogatasat.
- Az Isaszegen reszegeskedo, lovoldozo nemzetoroket is az Aszodrol erkezo
30 fobol alio nemzetorseg es egy geppuskas szakasz fegyverezte le november
19-en, majd beszallitotta oket Budapestre a Hadik laktanyaba.
Aszodon es a Galga volgyeben a kozbiztonsagot nyujto tenyleges erot a
Lloyd-gyari munkassag es a soraibol alakult nemzetorseg jelentette.
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Az oktoberi polgari forradalom gyozelme utan a regi eloljarosagok elkergeteseben sokszor a katonaszokevenyek es a volt oroszorszagi hadifoglyok vezeto
szerepet jatszottak. Ilyen esetet jelent a I I I . szamii csendorkeriilet 1918. november 2-an a Honvedelmi Miniszteriumnak. E tavirat szerint a „tok6li ors es a
szigetszentmiklosi kiilonitmeny het fonyi legenyseget a tokoli orson tegnap ejjel
9 orakor felfegyverzett katonak es a lakossag megtamadta, fegyvereiket elszedtek, hallomas szerint a legenyseget agyonlottek es vertek, a laktanyat feldultak,
a kozsegi eloljarosagot elkergettek".i5
A toalmasi jegyzot a nep november 3-an megtamadta es megverte, aki
onnan Pestre menekiilt es a megyei kormanybiztostol athelyezeset kerte.
Az elkergetett vagy eltavozott jegyzokrol a varmegyenel kimutatast keszitettek. Ezeken az osszeirasi iveken a leggyakrabban olyan megjegyzes szerepelt,
amilyet a Pilisrol elkergetett Kovacs Zsigmond vezeto jegyzorol olvashatunk:
„ A lakossag hangulatat figyelembe veve, a visszateres zavarokra adna okot, s igy
az nem ajanlatos." A kerdoivet kitolto kozsegi biro meg a nagyobb nyomatek
kedveert hangsiilyozta: „ A kerdoiv rovatai a kozhangulatnak megfeleloen toltettek ki."!'' A kerdoiveken az eltavozas okaul a leggyakrabban ezeket a bejegyzeseket talaljuk: „a nep fenyegeto magatartasa", „a nep ellenszenve es haragja",
„nephangulat, mely tettlegessegben is megnyilvanult" stb. Sok hasonlo bejegyzes
olvashato az Abonybol, Bagrol, Turarol, Pecelrol, Nagykatarol, Visegradrol stb.
- a tobb mint 30 helyrol - elmenekiilt jegyzok ivein.^*
A foispan-kormanybiztosnak a beliigyminiszterhez megkiildott 1919.
januar l o - i jelentese szerint Pest megyeben a forradalmi esemenyek kovetkezteben meg mindig 33 vezeto jegyzoi, 7 adoiigyi jegyzoi es 5 segedjegyzoi alias volt
iiresen. Ebbol a kormanybiztos szerint visszahelyezheto 14 vezeto jegyzo, 5 adoiigyi es I segedjegyzo.i^
A varmegyeben kiilonosen Agoraszto alispan igyekezett lefekezni a forradalmi szenvedelyeket es helyreallitani a regi uralkodo osztaly megtepazott hatalmat. Kozvetleniil a forradalom gyozelme utan „tudomasul es kozhirre vetel
vegett" valamennyi foszolgablroval kozh, hogy oktober 31-en Karolyi Mihaly
elnokletevel megalakult a nepkormany. Miutan felhivja a iigyelmet a kozrend megovasara, a polgarorseg megszervezesere, az utasitas hangsulyozza: „Az esetleges
nepmozgalmakat, neptanacsok alakulasat ne akadalyozzak, jelenletiikkel es tapintatos kozremiikodesiikkel igyekezzenek azokat a tiilzasoktol visszatartani..."
Vegiil kozli, hogy a csendorkeriileti parancsnoksagot utasitotta: alljon az lij
kormany rendelkezesere.
Agoraszto valojaban a karhatalmat, a csendorseget es a nemzetorseget a regi
vezetok vedelmere es a neptomegek brutalis megfekezesere hasznalta fel. Az allspan a megyei torvenyhatosag kozgyulesen beszamolo jelenteseben mondotta el,
hogy a kozelelmezesi kormanybiztos-helyettestol kapott karhatalmi alakulatok
segitsegevel allitotta helyre a rendet a megye szamos helysegeben. De hozzatette
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azt is, hogy mivel a ,,rendes karhatalmi szervek mukodese megbenult, lij, nemzetori alakulatokat szerveztek". Ahol ezt nem engedelyeztek, ott „a koz- es vagyonbiztonsagot polgarorseg tartja fenn. Ezen alakulatok a csendorokkel szorosan
egyiittmukodnek".^^ Igy pi. Cegleden 3 tiszt es 80 fo, Nagykoroson i tiszt es 60 fo
a nemzetori csapat letszama.
Bar a karhatalmi alakulatok ujjaszervezesenel „a megbizhatatlan elem kizaratott", a kozrendet Igy sem sikeriik biztositani. Ezert az alispan es a beliigyminiszterhez fordult azzal a javaslattal, hogy „az egesz varmegye teriileten csendorsegek
egyideju megsziintetesevel allamrendorseg szerveztessek, melynek tagjai elsosorban a volt csendorok es hatarrendorok soraibol vetessenek".^^
Az alispan nyilt ellenforradalmi magatartasara mutat, hogy szerinte a konszolidacio legfobb akadalyai „az uj demokratikus alakulatok, melyek a legalis
hatosagok es kepviselotestiiletek mtikodeset egyes helyeken nagyban akadalyozzak."^^
A csendorseg - amelyhez a varmegye regi urai oly allhatatosan ragaszkodtak
- a „j61 bevalt" brutahs modszerekkel igyekszik bebizonyitani, hogy erdemes a
bizalomra. Egyre szaporodnak a csendori brutalitasrol erkezo hirek. A „G6d6ll6
es Videke" tudatja, hogy Szinte Gabor, a godolloi csendorkiilonitmeny kiralyhu
erzelmu szazadosa az utcan inzultalta Rozsa Istvant, a Nemzeti Tanacs elnoket.^*
A vaci foszolgabiro jelenti december 3-an, hogy Zsidon a nyomozo csendori
kozegek „iitlegelessel kenyszeritettek az embereket beismero vallomasra".^^
E peldak is azt bizonyitjak, hogy a polgari forradalom gyozelme utan a
hatalomatvetel nem volt egyertelmu, a kiilonbozo osztalyok es retegek kiilonbozo
celokkal vettek reszt az esemenyek alakitasaban. A regi rendszer ugyan megdolt,
de a falusi es varosi nemzeti tanacsok tagjai - osztalyhelyzetiiknek megfeleloen a legkiilonbozobb politikai eszmeket kepviseltek. Megis elmondhatjuk, hogy az
„6szir6zsas" forradalom nyoman Pest megyeben is megalakult nemzeti tanacsok,
illetve, ahogy sok helyiitt neveztek: neptanacsok - uj, demokratikus nep kepviseleti szervnek tekinthetok, amelyben kiilonosen falun a lakossag minden retege
reszt vett. Osszeteteliikrol altalaban megallapithatjuk, hogy demokratikus jellegiiket a helyi politikai-tarsadalmi eroviszonyok hataroztak meg.
Altalanos jelenseg az is, hogy a kormanyzat, a megyei, jarasi kozigazgatas
a forradalmi napok utan igyekezett az esemenyeket nyugalmi allapotba terelni,
„normalizalni" es a regi kozigazgatas jogkoret helyreallitani. A nemzeti tanacsoknak csupan ellenorzo, tanacsado szerepet szant. Igy pi. a kalocsai foszolgabiro
december i i - i kortavirataban meltatva a „felejthetetlen tortenelmi napokat",
amikor „a nemzeti tanacsok es neptanacsok megbecsiilhetetlen szolgalatot tettek
a szabadsag igaz iigyenek", a tovabbi mijkodesiikrol iigy velekedik, hogy mivel
„a viszonyok normahssa valtak", es a kiveteles, forradalmi allapot megsziint,
figyelembe kell venni, hogy „azt a hataskort, melyet a hatalyban levo torvenyeink
a kozigazgatasra ruhaztak, csakis ezek a hatosagok gyakorolhatjak..." Majd
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kifejti, hogy a nemzeti tanacsok a jovoben csak mint velemenyezo, tanacsado szervek tamogatjak a foispani teendokkel ellatott kormanybiztosokat.^s
A kalocsai munkastanacs ezert a Kozponti Munkastanacs segitseget kerte,
mert a beliigyminiszterium es a kozelelmezesiigyi miniszterium sorra ad ki olyan
rendeleteket, amelyek a kozrend fenntartasaban es a kozelelmezesi feladatokban
korlatozza, sot lehetetlenne teszi a tanacsok tevekenyseget es a nep altal valasztott
szervtol elveszi a hatalmat. 2'
A nemzeti tanacsok Pest megyeben rendkiviil tarka kepet mutattak. A varosokban a regi hivatalnokreteg demokratanak alcazta magat, jelentos befolyast
gyakorolt a nemzeti tanacsok - es kesobb neptanacsok - munkajara. A legjellemzobb ezen a teren a vaci pelda. A nemzeti tanacs Vacott mar oktober 31-en
megalakult: 7-7 polgar, katona es munkas tagbol. A munkassagot Fischer Ferenc,
Matisz Mihaly, Kovacsik Mihaly, Petrasovits Jozsef, Majercsak Gyula, Schiller
Ferenc es Haraszti Erno kepviseltek. Koziiliik tobben kesobb jelentos szerepet
jatszanak a vaci direktorium vezeteseben.^*
A nemzeti tanacs megalakulasat Vacott november i-en a Constantin-teren
megtartott nepgyulesen hirdettek ki. A varos lakossagat Migray Jozsef es Preszly
Elemer tajekoztatta a forradalmi esemenyekrol. Preszly - egyebek kozott - hangsiilyozta, hogy a varos polgarsaga „szivvel-lelekkel csatlakozik az esemenyekhez".29 Preszlyt kesobb is, az 1919 februarjaban megalakult 14 tagii neptanacsba is
bevalasztottak es - mint ismeretes - ugyanez a Preszly lett az ellenforradalom
hatalomra jutasa utan Pest varmegye kormanybiztosa, majd foispanja.
Mas Pest megyei varosban is jelentos poziciokhoz jutott a polgarsag ellenforradalmi erziiletii resze. Igy pi. Cegleden az uj kozigazgatasban helyet kaptak
a varosi burzsoazia kepviseloi is, foleg jomodu iigyvedek, koziiliik keriilt ki a
polgarmester: dr. Dobos Sandor.
Nagykoroson a nemzeti tanacs megalakulasat a sokat nelkiizott neptomeg
ehsegtiintetese kiserte. Nem csupan iizleteket fosztott ki a tomeg, hanem agyonverte azt a hentest, aki a haboru alatt a huskimerest vegezte es sok visszaelest
kovetett el. Majd a nep a varosi jegyzo ellen fordult, aki a haboru alatt a raszorulokat rendszerint e szavak kisereteben utasitotta ki hivatalabol: „Ha nines mit enni,
menj legelni!" A jegyzot a feldiihodott nep valoban a Cifra kertbe vitte legelni.
Dr. Kokeny Dezso iigyvedet valasztottak meg Nagykoroson a nemzeti
tanacs elnokeve, majd a polgarmesteri szeket is vele toltettek be. A helybeli
nemzeti tanacs november 4-en hatarozatot hozott arrol, hogy a szociaidemokrata
part, a Foldmiivelo Tanacs, valamint a Mezei Munkas Onkepzo K o r tagjaibol
egesziti ki a sorait.^i
A nemzeti tanacs, mint forradalmi szerv ertekenek, jelentosegenek a csokkenesere mutat az is, hogy december 9-en, amikor dr. Kokeny Dezsot a kiilonbozo
nehezsegek miatt teljhatalommal ruhaztak fel Nagykoroson, a nemzeti tanacsi
elnoki tiszte aloli felmenteset kerte. Utoda dr. Kovacs Lajos fogimnaziumi tanar
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lett, mig a ket alelnok a szociaidemokrata part tagjai koziil keriilt ki.^^ A kielezodo
belpolitikai kiizdelmek idejen, 1919 februarjaban Nagykoroson is megalakult a
neptanacs, amelyben a szocialdemokratak mellett mar olyan kommunistak is
bekeriiltek, akik - mint pi. Zsemberi Gyula kesobbi direktoriumi elnok ~ a
Tanacskoztarsasag alatt jelentos szerepet jatszottak.^3
Godollon nem mindennapi iinnepelyesseggel alakult meg a helyi nemzeti
tanacs november i-en. A tomeg eltavolitotta a kiralyi kastely kapujarol a ketfejii
osztrak sast, a Monarchia es a regi rendszer szimb61umat.34 A nemzeti tanacs
demokratikus jelleget mutatja, hogy elnoke Rozsa Istvan cipesz lett. Mindinkabb
kitiint azonban, hogy a tanacsban a kispolgari elemek, regi tisztviselok es a klerus
kepviseloinek akarata ervenyesiilt. Az egyre inkabb feliilkerekedo kozepretegek
ligy igykeztek hatterbe szoritani a neptomegeknek a szocialis igazsagert vivott
harcat, hogy az osztalybeke allaspontjara helyezkedtek. Ahogy a forradalmi kormanyzat helyi politikai vezetese nem hozott radikalisan lij helyzetet, a forradalmi
karhatalmi alakulat magatartasa sem tiikrozott meroben mas modszereket. A november 4-en felallitott nemzetorseg 12 tisztbol es 302 legenysegi allomanyii
fegyveresbol allott. Godollo es a kornyek kozrendjere iigyelve azonban nem
egyszer a regi, brutalis, nepelnyomo modszerekhez folyamodtak. PI. a Godollo
melletti Zsidon (most Vacegres) december 3-an a nyomozo csendori kozegek
„iitlegelessel kenyszeritettek az embereket beismero vallomasra''.^^
Szentendren ugyan mar november i-en megalakult a nemzeti tanacs, de
lenyegeben a miilt rendszer kepviseloibol allott. A regi hivatalnokokon kiviil
ott talaljuk dr. Kucsera Ferenc kaplant, a reakcios Szentendrei Neplap szerkesztojet. A tanacs elnoke az a dr. Pechy Henrik foorvos, aki kesobb mint kozismert
szelsojobboldali, Szalasi Ferenc egyik bizalmas baratja lett.
A helyi szociaidemokrata part november 3-an rendezett nepgyiilesen a fentiekre valo tekintettel kimondtak, hogy nem fogadjak el a polgarmester altal kijelolt nemzeti tanacsot. November 6-an - ugyancsak nepgyiilesen - mar olyan
baloldaliak is bekeriiltek a tanacsba, mint Leposchan Vazul, regi szentendrei
vasmunkas, valamint a Tanacskoztarsasag alatt is szerepet jatszo Ivanits Lajos,
Leitovitz Jeno es Basits Lajos. A november 14-i gyiiles mar szentesitette Brannauer Karolyne - kesobbi direktoriumi tag - es Balogh Karoly vasmunkas kesobbi forradalmi torvenyszeki elnok - megvalasztasat is.
A baloldali, forradalmi erok fokozatos elonyomulasara jellemzo, hogy vegre
november i y-en - ismet a nepgyules - bizalmatlansagot szavazott a regi kozigazgatasnak es Kiss Matyast, a szociaidemokrata part egyik helyi vezetojet, kesobbi
direktoriumi elnokot valasztotta meg iigyvezeto elnoknek. Az lij neptanacs tagjai
kozott talalhatjuk Ignatovity Aliklost, dr. Horvath Akost es Perjessy Sandort,
akik a Tanacskoztarsasag idejen is vezeto szerepet jatszottak Szentendren. Az
ellentmondasra es a helyi burzsoazia erejere jellemzo, hogy ugyanakkor valtozatlanul jelen vannak a neptanacsban es a varoshazan a regi rend hivei is, eliikon dr.
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Pechy Henrikkel. Csak kozvetleniil a Tanacskoztarsasag kikialtasa elotti napokban volt kepes a szentendrei baloldal donto befolyast gyakorolni a varosi iigyek
iranyitasara.36
Egyediilallo es rendkiviili modon ment vegbe Aszodon a polgari forradalom
gyozelme. Mar 1918. oktober 31-en kora delutan fegyverekkel, vasdorongokkal,
kalapacsokkal felszerelt, mintegy 200 fonyi munkascsapat vonult vegig Aszod
Fo utcajan es megszallta a csendorlaktanyat, amelynek a legenyseget lefegyverezte
es atvette a kozseg felett a hatalmat. A csendorok semmi ellenallast nem fejtettek
ki es sapkarozsajukat ok is oszirozsaval csereltek fel. Az emberek enekeltek,
boldogok voltak. „Asz6d a forradalom lazaban egett" - olvashatjuk egy koronatanu visszaemlekezeseben.
Masnap, november i-en megalakult a 48 tagu nemzeti tanacs. Orszagos
viszonylatban egyediilallo es nagy jelentosegu teny, hogy a Lloyd-gyari munkasok
Aszodon a jarasi es a kozsegi kozigazgatasi hivatalokra kiterjesztettek a munkasellenorzest. A foszolgabiroi hivatalba november i8-an Csorba Martont es Bekker
Janost, a kozseghazara pedig Vaschuta Karolyt es Huszar Jozsefet kiildtek megbizottkent, hogy biztositsak a munkasellenorzest a helyi es jarasi kozigazgatasban. Az aszodi peldat kovettek Turan, Ikladon es Versegen is. Sziikseg volt
ilyen „nepi ellenorzesre" Galgahevizen is, ahol kideriilt, hogy kiilonbozo visszaelesek, panamak folytak: egyes gazdakat jo penzert felmentettek a katonai szolgalat
alol, nem osztottak ki a hadisegelyeket, a kozsziiksegleti cikkekkel iizerkedtek
stb. Vegiil is csak az 1919 februarjaban megalakult neptanacs vetett veget teljesen
e nepellenes kozigazgatasnak.^'
A megye varosainak es falvainak a peldajabol megrajzolhato az az altalanos
es egyedi kep, ami a nemzeti tanacsoktol a neptanacsokig vegbement a Karolyikormanyzat honapjai alatt. A megye torvenyhatosagi bizottsagaban nem kevesbe
fellelhetok e polgari demokratikus korszak ismervei. A november 2 5-en megtartott rendes kozgyulesen a bizottsag - meg nyilvanvaloan a forradalom hatasara
- felajanlja a nepkormanynak „hazafias kozremiikodeset", helyesli az allamforma
megvaltoztatasat es a politikai jogokbol addig kizart osztalyok bevonasat a kozeletbe, tovabba a foldhoz juttatast azok szamara, akik azt megmuvehk.
Viszont ugyanezen a napon a megvalasztott 5 2 tagu kozponti valasztmanyban tovabbra is helyet kaptak a megye foldbirtokosai, mint Forster Aurel, Gosztonyi Tibor, baro Harkanyi Frigyes, nemeskeri Kiss Pal, Patay Tibor, grof Teleki
Jozsef, grof Teleki Tibor, grof Vigyazo Ferenc es masok. Ily modon a Pest varmegyei Torvenyhatosagi Bizottsag osszetetele alapvetoen nem valtozott.^s
A Pest megyei kozigazgatasrol osszefoglaloan megallapithatjuk, hogy a polgari demokratikus forradalom gyozelme utan a helyi allamhatalmi szervek ketfele
tipusaval talalkozhatunk. Az egyik a kormanykoalicio kozigazgatasi reformjanak
megvalositasakent, nagyobbara a regi vezetokbol alakult nemzeti tanacs; a masik
pedig a nep akaratabol eletre hivott neptanacs. Az elobbit a kormany es a szocial29

demokrata partvezetoseg kezdemenyezte es tamogatta, hogy feleslegesse tegye es
meggatolja a forradalmi tanacsrendszer kiepiileset, az utobbiak a neptomegek
kepviseleti szervei voltak az allamhatalomban es allamigazgatasban.s^
A megye ipari bazisain s a fovaroshoz kozeli helysegekben a nemzeti tanacsok - osszeteteliik folytan - a legtobb esetben a forradalom eroit kepviseltek
vagy elfogadtak a nemzeti tanaccsal parhuzamosan megalakult munkastanacs
iranyitasat.
Az aszodi Lloyd-gyari munkasok forradalmi tevekenysegerol mar szoltunk,
ahogyan donto mertekben befolyasoltak az esemenyek alakulasat a kozsegben es
a jarasban. Most a fovarost koriilvevo ipari peremvidekrol kell beszamolnunk.
Soroksarnn peldaul november elejen a nemzeti tanaccsal parhuzamosan alakult
meg a munkastanacs, amely „magahoz ragadta a vezetest es a Nemzeti Tanacsba
delegaltakat kiildott". A soroksari munkastanacs a proletarforradalom gyozelmeig allt a kozseg elen es marcius 21-en a sajat kebelebol valasztotta meg a direktoriumot.^o Csepelen a W. M . gyarban ugyancsak az 1918. oktober 31-en alakult
munkastanacs vette at az allamhatalom helyi vegrehajto jogkoret, felszolitva az
eloljarosagot, hogy bocsassa magat a munkastanacs rendelkezesere.Csomoron
a munkastanacs lemondatta az eloljarosagot es a kepviselotestiiletet. A kozsegi
kozigazgatas es onkormanyzat vezeteset gyakorlo munkastanacs gyari munkasokbol es a harcterrol hazatert katonakbol allt.''^
Ott is kedvezo volt a helyzet, ahol a nemzeti tanacsok letrejotteben a hazatert
oroszorszagi hadifoglyok es katonak jatszottak vezeto szerepet. Ilyen esemenyt
rogzit a perbali jegyzo es biro TAGYOB-jelentese. (Az ellenforradalmi rendszer
1920-ban es 1921-ben a „Tanacsk6ztarsasag torteneti adatainak osszegyujtesere
szervezett Orszagos Bizottsaggal gyiijttette ossze az 1918-as es 1919-es forradalmak tortenetet.) „ A hazajott katonak - olvashatjuk a biai jarasi foszolgabiroi iratok kozott - megalakitottak a Nemzeti Tanacsot, a meglevo kozsegi eloljarosagot
lemondasra kenyszeritettek es uj eloljarosagot v a l a s z t o t t a k . T o k o n is az orosz
fogsagbol megjott Toth Ferenc fotanitot valasztottak a neptanacs elere.^'^
A hazatert katonak forradalmasito szereperol kiild jelentest 1919. januar
30-an a I I I . szamu csendorkeriilet tapiosapi orse, amelyben beszamol az Uri kozsegben kitort „lazadasr6r'. Eszerint a „hazatert katonak egyresze szocialista tanacsot alakitott". Majd reszt vettek a rekviralasban es az elelmiszer egy reszet a raszorulok kozott maximdlis aron szetosztottak.
A falusi es varosi munkastanacsok, nemzeti tanacsok es mas forradalmi
szervezetek tevekenysege arra mutat, hogy a forradalmi nepi szervek reszben
osztonosen, reszben tudatosan, de egyre fokozodo hevesseggel es erovel indultak
harcba a vegrehajto hatalom megszerzeseert a regi allamgepezet helyi szervei es
kepviseloi ellen.
A burzsoazia, a regi hatalom kepviseloinek joresze azonban csakhamar
magahoz tert a forradalmi napok kabulatabol, es igyekezett visszaszerezni azokat
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az elveszett hatalmi poziciokat, amelyeket a neptomegek november elso napjaiban
az elso rohammal meghoditottak.
Kiilon kell szolnunk a szociaidemokrata part politikajarol. Altalaban Budapesten es Pest megyeben is csupan a szociaidemokrata part balszarnya, az ellenzek
harcolt a munkassag forradalmi szervezetenek a megalakitasert. A part hivatalos
vezetese csak az oszirozsas forradalom gyozelmenek a hatasara foglalkozott a
munkastanacsok megalakitasaval, amikor mar az a veszely fenyegette a partot,
hogy a tanacsok nelkiile is letrejonnek. November z-an iilt ossze eloszor a Budapesti Munkastanacs es november 5-en jelent meg a „Nepszava"-ban a helyi (varosi) munkastanacsok szervezeti szabalyzata. A partvezetoseg a szabalyzat megszovegezesenel iigyek arra, hogy a munkastanacsok ne valhassanak tenyleges
hatalmi szervve es ne keriilhessenek a part fole. Ezert nem volt szo a szabalyzatban
tanacskongresszusrol vagy mas orszagos szervrol, es ezert mondta ki, hogy a
tanacsoknak „k6zponti kepviseletiik a partvezetoseg es a partvalasztmany
vegrehajto bizottsaga".'*® E z egyben azt is jelentette, hogy a munkastanacsok
csak ott alakulhattak, ahol volt szociaidemokrata partszervezet.
A szervezeti szabalyzat korlatai azt eredmenyeztek, hogy - mivel felsobb
kapcsolatuk nem volt - a videki, helyi munkastanacsok elszigetelodtek. A szociaidemokrata part csupan arra kivanta karhoztatni a munkastanacsokat, hogy allast
foglalhatnak „minden, a munkasosztaly erdekelt erinto fontosabb kerdesben",
es hogy „utmutatassal szolgaljanak a munkassagnak". Rendkiviil lesziikitette a
tanacs tomegbazisat a munkasosztaly soraiban a szabalyzatnak az a korlatozo
intezkedese, amely a tanacstagok szamara legalabb egyeves parttagsagot irt elo.
Mindezek ellenere a fovarosban a legnagyobb hatalom a Budapesti Munkastanacs kezeben osszpontosult, mig videken - ahol leteztek - a helyi munkastanacsok jatszottak vezeto szerepet. Mivel a kormany november 5-i kialtvanya a forradalmi tanacsokat nem ismerte el a vegrehajto hatalom helyi szerveinek, atmenetileg - decemberig - sikeriik oket „kordaban tartani" es csak elvetve adtak hirt
magukrol.
A novemberi idoszak kiemelkedo poktikai esemenyehez tartozott a koztarsasag kikialtasa november i6-an. A Parlament elott megtartott hatalmas aranyu
nepgyulesre a peremkeriiletekbol es Pestkornyekrol is tomegesen erkeztek. Csak
Erzsebetfalvarol mintegy negyezer munkas vett reszt a gyulesen.^' Kisebb huzavona elozte meg az esemenyt. A Karolyi-kormany ugyanis nem tiizte napirendre
az allamforma megvaltoztatasat, ezert szeles koru koztarsasagi mozgalom bontakozott ki, amelyben Pest megye munkasai, parasztjai es demokratikus erzelmii
polgarai is reszt vettek. P I . a Pomazi Munkastanacs mar november 4-en tavirati
jelentesben ad hirt arrol, hogy „Pomaz kozseg kozonsege nepgyulesen kovetelte
a koztarsasag azonnali eletbelepteteset, tovabba azt, hogy a hadimilliomosok a
haboruban szerzett milHokat a Nemzeti Tanacs rendelkezesere bocsassak".^^
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Magyarorszagon - es termeszetesen Pest megyeben is - az 1918 december es
1919 februar kozotti honapokban az osztalyharc egyre fokozottabb kielezodesenek
lehetiink taniii. Mindez elsosorban a hatalom szferaiban zajlott le es arra vezetett,
hogy a nemzeti tanacsok 1919 februarjara atszervezodtek neptanacsokka.
A biai jarasban, Tokon mar az 1918. december i - i nepgyiilesen neptanaccsa
valtoztattak at a nemzeti tanacsot. A jegyzokonyv tanusaga szerint^ a nepgyiiles
egyben uj neptanacsi elnokot es tanacstagokat valasztott. A toki neptanacs a regi
jegyzo es eloljarosag eltavolltasanak az okait egy kesobbi, 1919. januar 23-i jelenteseben reszletezi, amelyben hangsulyozza, hogy a helyi esemenyeket „nem az
orszagban uralkodo tomeghangulat iranyitotta. . ., hanem az eloljarosag reszerol
a haboru folyama alatt kovetett feliiletessegek, a hadban levok s azok csaladjai
irant mutatott nemtorodomsegek, a jegyzo reszerol kiilonosen a haboru alatt
megnyilvanulo kapzsisag (pi. katonai felmentesekert 200 koronat vagott zsebre),
s hogy elobb nem tortentek meg a dolgok, az a regi rendszer nyomasanak es a
lakossag csodalatos tiiresenek a kovetkezmenye".^ Hosszu ut vezetett Erzsebetfalvan mig a kepviselotestiilet atadta a hatalmat a nemzeti tanacsnak es ezt kovetoen megalakulhatott a neptanacs. A kepviselotestiilet 1918. december 30-an iilt
ossze es hataskoret a nemzeti tanacsra ruhazta. Ennek ellenere a tanacs meg 1919.
januar 25-en sem kezdte meg hivatalos mukodeset. Csak miutan februar lo-en
Foldes Istvan foispan-kormanybiztos 17 uj taggal kiegeszitette az eloljarosagot,
a nemzeti tanacs megkezdhette tenyleges mukodeset. Majd februar 26-an kimondta feloszlatasat es a neptanacs megalakulasat. E z volt a neptanacs egyetlen
iilese, mert a kovetkezot csak marcius 24-re terveztek P
Masutt is volt olyan torekves, hogy a nemzeti tanacsokat neptanacsokka
alakitsak. A „G6d6ll6 es Videke" 1919. januar 19-en hirt ad arrol, hogy a szociaidemokrata part nepgyiilest tartott Godollon, amelyen elfogadtak a helyi partszervezet hatarozati javaslatat a godolloi jaras kozigazgatasara vonatkozoan.
Eszerint a kozsegek elere az eloljarosagok, kepviselotestiiletek es nemzeti tanacsok helyett nyolc nap alatt neptanacsok valasztandok. A valasztasra februar
2-an keriilt sor. A godolloi neptanacsban a helyseg jellegenek megfeleloen a
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kozepretegek keriiltek tulsulyba. Az uj elnok, Rozsa Istvan cipeszmester, a neptanacs elso iilesen tartott programbeszedeben kijelentette: „Az osztalyharcot es a
felekezeti harcot meg fogom sziintetni."^ A godolloi pelda is bizonyitja, hogy a
kispolgarsagnak a kepviseloi ugy kivantak hatterbe szoritani a neptomegeknek
a szocialis igazsagert vivott harcat, hogy az osztalybeke allaspontjara helyezkedve,
a nemzeti osszefogast allitottak eloterbe.
A forradalmi mozgalmakban elenjaro aszodi munkassag 1918. december
18-an megtartott iilesen a kommunista part politikajat helyeslo csoport a „munkasok es foldtelen parasztok tanacsai"-ban ismerte fel az egyik eszkozt, „amely
elvezet a szocializmushoz".^ - A felismeres, hogy a tanacsok az allamhatalom
bazisai lehetnek, arra inditotta a szociaidemokrata partvezetoseget, hogy a mar
mukodo munkas- es neptanacsokban novelje befolyasat, ujak pedig kizarolag a
szocialdemokratak iranyitasaval alakuljanak.®
A forradalmi mozgalmak masik Pest megyei fellegvaraban, Matyasfoldon,
az 1919. evi januari esemenyek - a kommunistak elleni hare megindulasa - soran
a Budapesti Munkastanacsbol kizart repiilogepgyari munkasok a kovetkezo
hatarozatot hoztak: i. a szakszervezeti egyseg mellett vannak; 2. barmely osztalyharcos part tagjai lehetnek a gyar dolgozoi; 3. sziiksegesnek tartjak a Munkas-,
Katona- es Paraszttanacsok hatalmi szervve valo kiepiteset, es 4. a proletardiktatiirat.' A Karolyi-rezsim - a szociaidemokrata vezetes tamogatasaval - a regi,
hagyomanyos modszereket alkalmazta a forradalmi erzelmii munkasok ellen es
vezeriiket, Mosolygot letartoztatta. A godolloi es az aszodi jarasban nagy rokonszenvtiintetesek tortek ki e provokacio nyoman. Kiilonosen Mosolygo munkahelyen, a matyasfoldi repiilogepgyarban volt nagyaranyii a tiintetes es a felhaborodas. A godolloi foszolgabiro a matyasfoldi helyzetet rendkiviil veszelyesnek
minositette, mert ott a munkassag kezeben fegyver is volt. Hiaba akarta azonban
a megerositett csendororssel elkoboztatni a fegyvereket, a munkastanacs ezt az
akciot megakadalyozta.8
Februarban a nagykatai jarasban is kielezodott a helyzet. A jaras 13 kozsegenek szociaidemokrata partszervezetei 1919. februar i6-an a Nagykatan megtartott
nepgyiilesen olyan hatarozatot hoztak, amely mar a proletardiktatura iranyaba
mutatott. Eszerint: „Miutan a jaras kozonsege a foszolgabiro es a ket szolgabiro
miikodesevel nines megelegedve, veliik szemben bizalmatlansaggal viseltetik,
ezennel kiildottsegileg felszolitja oket, hogy vagy a nep ellenorzesevel a munkastanacs utj an vegzi a mai naptol kezdve hivataU miikodeset vagy azonnal eltavoznak a hivatalbol."
A fenti hatarozatot egy 12 tagii munkaskiildottseg adta at Ney Geza foszolgablronak, megtoldva azzal a a szobeU fenyegetessel, hogy a mintegy 500
fonyi tomeggel kenyszeritik ki kovetelesiiket es nem vallalnak felelosseget a
rendert, ha nem tavoznak a fenti kozigazgatasi vezetok. A foszolgabiro azonban
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a hatalmat nem volt hajlando atadni, hanem lepecsetelte hivatali helyiseget es
felkerte a jarasi nemzetorseg parancsnokat a hivatal orzesere.^
Figyelemre melto esemenyek jatszodtak le 1919 januar vegen, februar elejen
a godolloi jarasban. A szociaidemokrata part januar 19-en a jaras 20 kozsegenek
kb. l o - i 5 ezer fore becsiilt nepgyulesen olyan hatarozati javaslatot fogadtak el,
amely megallapitotta, hogy az ott mukodo eloljarosagok es kepviselotestiiletek
„nem tudnak a nep erdekeinek megfelelo mukodest kifejteni". Ezek a testiiletek
- olvashatjuk a javaslatban - a virilizmus es adocenzus alapjan „erk6lcstelen eszkozokkel" letrejott szervezetek. A gyiiles ezert az eloljarosagok es kepviselotestiiletek feloszlatasat es a neptanacsok megalakitasat koveteli - elen a jarasi hivatallal.
A dokumentum egyik alairoja Wojticzky Gyula, a jarasi tanacs titkara, aki kesobb,
a Tanacskoztarsasag alatt megyei politikai megbizott lett Godollon.
A Godolloi Jarasi Tanacs megalakulasa 1919 januarjaban (!) es mukodese
a Tanacskoztarsasag kikialtasat megelozo idoszakban orszagosan egyediilallo
jelenseg. Olyan jarasi szintu nepkepviseleti szerv letesiilt Godollon, amely a
Tanacskoztarsasag tanacsaira jellemzo szervezeti sajatossagok alapjan miakodott.
A Godolloi Jarasi Tanacs feliigyeleti hataskoret marcius 21. es 25. kozott a jogutodjakent hivatalba lepo Godolloi Jarasi Direktoriumra ruhazta at.^"
A szociaidemokrata parton beliili baloldal megerosodesere mutat a part
1919. evi februar 23-i vaci keriileti kongresszusa, amelyen mar a kesobbi kommunista vezetok jatszanak vezeto szerepet. A kongresszus elnoke Klein Karoly, aki
a vaci direktorium tagja lesz. Az egyik hangadoja a tanacskozasnak Kovacsik
Mihaly, akit marcius 21-en a direktorium elnokeve valasztanak. Kovacsik felszolalasaban elesen biralja „a regi rendet partolo" foszolgabirot, aki - mint a forradalom elott - a csendoroket sorakoztatja fel a szocialis mozgalmak ellen. A jaras
kozsegeinek szociaidemokrata kiildottei (Nagy Lenard Szodligetrol, Vigh Erno
Godrol) hasonlo modon - helyi peldak alapjan - biraljak a kozigazgatast. A kongresszus vegiil kimondja egy jarasi neptanacs szervezeset, hogy eilenorzest gyakorolhasson a kozigazgatas felett. Klein Karoly elnok a vaci szervezett munkassag
peldajara hivatkozik, amely hatarozott fellepesevel elmozditotta a helyiikrol azokat a varosi tisztviseloket, akik „a nep ellensegei es nyiizoi" voltak a multban.^^
Kiilon kell szolnunk a varosi neptanacsok felallitasarol. Az 1919. evi januar
27-en kelt V I I I . neptorveny intezkedett a varosok kozigazgatasi szervezetenek
ideiglenes modositasarol. A beliigyminiszter 18430/1919. B M . sz. bizalmas korrendelete utasitotta a varmegyei foispanokat a varosi neptanacsok felallitasara.
Mig a varosi neptanacsokat kinevezes litjan allitottak fel, addig a februar 15-en
megjelent X V I . Neptorveny mar valasztas utjan rendelte el a kozsegi neptanacsok
felallitasat. 12
A varmegyei foispan-kormanybiztos a Vac varosi neptanacsot februar 8-an,
a szentendreit februar 15-en, a cegledit februar 17-en nevezte ki. Vacott hatalmas
neptomeg kenyszeriti ki a regi rend kepviseloinek a tavozasat a varoshazarol.
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Szinte jelkepesnek tekintheto, hogy ezzel egyidejuleg a tomeg kitiazi a voros
zaszlot a varoshaza epiiletere.^^ Partok szerinti megoszlas csak a cegledi listan
szerepel. Eszerint a szociaidemokrata part reszerol 6 fo (koztiik a kesobbi direktorium olyan vezetoi, mint Urban Pal, Reiner Albert es Zsadon Miklos), a Karolyi
partbol 3, a kisgazdapart reszerol 2 fo, osszesen 11 tagu neptanacs kinevezeset
javasoljak a fenti partok. D r . Kegl Janos varmegyei kormanybiztos a partok
szemelyi javaslatat valtoztatas nelkiil elfogadja.^* (Hadd jegyezziik meg dr. Kegl
Janos monori iigjrvedrol, hogy progressziv multtal rendelkezett: a szazad elejen
a Tarsdalomtudomanyi Tarsasagban tevekenykedett es 1904-ben a Huszadik Szazad felelos szerkesztoje volt. Majd 1918. november 25-en neveztek ki Pest
megye foispan-kormanybiztosava es ezt a tisztet vegig, 1919. marcius 21-ig betoltotte.)
A neptanacsok vagy onalloan mukodtek, kivonva magukat a hivatali fiigges
kenyszere alol, vagy megbizottaikon keresztiil ellenoriztek a helyen maradt eloljarosag intezkedeseit. Az utobbira az aszodi munkastanacs szolgaltatott iskolapeldat. A munkastanacsnak errol a tevekenysegerol Matolcsy Kalman kozsegi
fojegyzo 1919. februar 13-i jelenteseben ezeket olvashatjuk:
„ A forradalom napja ota kozsegemben a rendet az aszodi szervezett munkassag tartja fenn ma i s . . . A nepre feltetlen megnyugtato, ha a helyi hatosag miikodeset partatlannak es igazsagosnak, a koz- es maganjog tiszteletben tartojanak,
vedelmezojenek elismert szocialdemokratak kepviseloi: a helybeH szervezett munkassag bizalmi ferfiai, a helyi hatosag mukodeset allando jelenletiikkel ellenorzik,
tamogatjak, s lelkiismeretesen iranyitjak, mert a nep a bizalmi ferfiakban a maga
bizalmanak letetemenyeset latja."^^
A Karolyi-kormanyzat idejen a munkas- es szegenyparaszt hatalom szervei
altalaban kiilon-kiilon, egymastol elszigetelve vivtak a maguk harcat a regi hatalom kepviseloi ellen. Kiilonosebb kapcsolat nem volt kozottiik. A falusi tanacsok
nemely helyen - ahol jelentosebb szamii ipari munkas elt - a proletariatustol
kaptak tamogatast. A z egyetlen segitseg, amit ezek a tanacsok szervezett formaban kaphattak volna, mar tiilsagosan keson jott. A Tanacskoztarsasag kikialtasa
elotti hetekben, marciusban ugyanis Szegeden osszeiilt az alfoldi munkastanacsok
kongresszusa, amelyen Csongrad, Csanad es Pest megyek tobb mint 70 munkastanacsa kepviseltette magat. Habar a kongresszust az aruforgalom problemainak
megvitatasara hivtak ossze, errol a temarol esett a legkevesebb szo. A kiildotteket
a kozellatasi es egyeb bajok foglalkoztattak. A megoldast - ahogy Pest megye
egyik kiildotte, a solti munkastanacs kepviseloje is kifejtette - annak a sziiksegessegeben lattak, hogy „a munkastanacsokat mindeniitt politikai es gazdasagi vegrehajto hatalommal ruhazzak fel".^®
A Magyarorszagi Tanacskoztarsasag kikialtasanak a kiiszoben elmondhatjuk,
hogy az orszagban - kiilonosen Pest megyeben - csaknem minden jelentos helysegben mar neptanacsok miakodtek. E falusi nep-, illetve munkastanacsok muko-
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deset Lenin nagyra ertekelte. A Kommunista Internacionale I . kongresszusan
1919. marcius 4-en tartott beszedeben - egyebek kozott - kijelentette: „Sajnos. . .
azt latjuk, hogy Magyarorszag kivetelevel igen keves tortenik a szovjet rendszernek a falun valo elterjesztese erdekeben."^''
A kormanykoalicio partjai abban remenykedtek, hogy a novemberben kitoro
forradalmi szenvedelyeket a polgari demokracia keretei koze szorithatjak, es a
kozigazgatas demokratizalasaval megakadalyozhatjak a vegrehajto hatalom megragadasat celzo tomegakciokat. Azonban a polgari koztarsasag eroi sem a kozigazgatasban, sem masutt nem voltak kepesek konszoHdalni a helyzetet es megakadalyozni azt, hogy a polgari demokratikus forradalom atnojon proletarforradalomba, es a nemzeti tanacsok neptanacsokka valjanak. Hogy a forradalom
nem allt meg feluton, abban vezeto szerepet a magyar kommunistak jatszottak.

4. A K O M M U N I S T A K H A R C A P E S T

MEGYfiBEN

A kormany tevekenyseget nagymertekben befolyasoka, hogy a tomegbazist alkoto osztalyok ellentetes erdekeket kepviseltek, es a kormanynak nem
volt eleg ereje akaratanak ervenyesitesehez. A forradalmi szociahstak es a baloldah
szocialdemokratak felismertek ezt az ellentmondast es sikeriik mozgositaniuk a
tomegeket a koztarsasag kikialtasara, a tanacsok megalakitasara. Ok lepleztek le
november 16-an - repiilogeprol leszort roplapokkal - , hogy a kormany eltitkolja
az orosz szovjeteknek a volt Monarchia nepeihez kiildott, Lenin es Szverdlov
altal alairt iizenetet.
Mig K u n Bela es a magyar bolsevikok Szovjet-Oroszorszagban megalakitottak szervezeteiket es a szovjet hatalom oldalan kiizdottek, addig idehaza a
forradalmi szocialistak es a baloldali szocialdemokratak tevekenysege keszitette
elo a talajt az uj tipusu forradalmi munkaspart megalakitasara.
Pest megye proletariatusanak jelentos szerep jutott a kommunista part letrehozasaert vivott kiizdelemben. Amikor pi. november kozepe tajan a regi baloldali
ellenzek egyes tagjai es az ellenzeki bizalmiak egy csoportja a nemet fiiggetlen
szociahstak mintajara meg akartak szervezni a „Magyarorszagi Szociahstak Fiiggetlen Csoportjat", csepeli, erzsebetfalvai es matyasfoldi munkasokra tamaszkodtak.i Mosolygo is tevekeny szerepet jatszott a szervezkedesben, masik ket
bizalmi-tarsaval, Mikuhk Jozseflel es Thican Henrikkel egyiitt.
Ezekben a napokban erkeztek haza Szovjet-Oroszorszagbol a bolsevik part
magyar csoportjanak legjelentekenyebb tagjai, K u n Belaval az elen. Alivel a
csoport meg Moszkvaban hatarozatot hozott a kommunista part megalakitasara,
K u n Bela haladektalanul hozzalatott e fontos feladat vegrehajtasahoz.
November i8-an a szociaidemokrata baloldal reszerol Vago Bela es Laszlo
Jeno talalkozott K u n Belaval es tajekoztattak 6t az oktoberi polgari demokratikus forradalom ota lezajlott esemenyekrol. Ismertettek a Szabo Ervin Korrel,
a Fiiggetlen Szocialista Csoporttal, a forradalmi szociahstakkal, a fontosabb iizemek (Csepel, Fegyvergyar, Wolfner, Ganz, a matyasfoldi, aszodi, albertfalvai
repiilogepgyarak) ellenzeki bizalmi ferfiaival kialakult kapcsolatokat.
November 20-an K u n Bela talalkozott Korvin Otto lakasan a kiilonbozo
ellenzeki csoportok kepviseloivel, koztiik mintegy tiz gyar ellenzeki vezetoivel
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(Mosolygoval, Mikulikkal es a tobbi, fent emlitett iizem megbizottaival). Ezzel
megkezdodtek a targyalasok a part megalakitasarol. A kovetkezo napokban K u n
folytatta megbeszeleseit a gyari ellenzeki bizalmiakkal, mig vegiil kimondtak a
Kommunistak Magyarorszagi Partja megalakulasat. Az alapito ertekezleten reszt
vett Mosolygo es Mikulik is. Az utobbi tagja lett a megvalasztott elso Ideiglenes
Kozponti Bizottsagnak is es a Tanacskoztarsasag alatt Pest megyeben kapott
fontos megbizast.2/^
A part megsziiletese piUanatatol kezdve nyiltan hirdette, hogy celja a munkashatalom megteremtese, es a munkasosztalyt a hatalom atvetelere keszitette elo.
A kommunista part maroknyi csapata viharos gyorsasaggal erositette sorait, es a
kommunista mozgalom csakhamar gyokeret vert Pest megye munkasai es falusi
szegenyei kozott. (Ha a kommunista partszervezetek letrejottenek helyet es idejet
felterkepeznenk, akkor lathatnank, hogy azok a fovarostol tavolodva egyre ritkultak es idoben is kesobb szervezodtek. A legkorabban Budapest peremteriiletein jottek letre, kesobb azokban a kozsegekben, amelyek ipari iizemmel rendelkeztek, vagy amelyeknek a lakosai a fovarosba, vagy a peremvarosi iizemekbe
jartak dolgozni.)
A Pest megyei kommunista szervezetek munkajat a magyar kommunista
mozgalom nem egy kivalo szemelyisege segitette. Igy pi. Chlepko Ede, Hikade
Aladar, Karikas Frigyes, Kellner Sandor, Mosolygo Antal, Rabinovics Jozsef,
Szaton Rezso, Vantus Karoly es masok. A legnagyobb szakszervezetnek, a Vases Femmunkasok Szovetsegenek valasztmanyi tagjai: Chlepko Ede Kispestrol,
tovabba Csiky Imre az Aszodi Repiilogepgyar bizalmija es Mikulik Jozsef, a
Matyasfoldi Repiilogepgyar bizalmija - ilyen minosegiikben is sok segitseget
nyujtottak a Pest megyeben mukodo kommunistaknak.^/'*
Pest megyeben november vegen megalakultak a K M P helyi szervezetei
Orkenyben, Dabason es Gyonon. E z utobbi helyen egy Pakozdi Gabor, nevu
Szovjet Oroszorszagbol hazatert hadifogoly alakitotta meg a K M P helyi szervezetet es allt a nincstelenek elere. Pakozdi a fovaros-kornyeki Soroksarpeteri kommunistainak a segitsegevel hozzafogott agitalni es Gyon kozseg megszervezese utan
folytatta koriitjat a jarasban „ . . .Tatarszentgyorgy, Ujhartyan, Lengyelfalva,
Alsohernad es Sari kozsegekben. . ."^ Az aszodi repiilogepgyarban es a kistarcsai
gepgyarban mar decemberben megalakult a kommunista partszervezet, januarban
pedig a tokoli foldmunkasok csatlakoztak a KMP-hez es az iilloi szociaidemokrata
partszervezet valasztott kommunista vezetoseget. A Galga-videken, tovabba
Szobon, Zebegenyben stb. is megalakultak a kommunista csoportok es szervezetek.
A „V6r6s Ujsag" 1918. december 12-i szama kozli, hogy az aszodi
repiilogepgyar munkasai elhataroztak csatlakozasukat a kommunista parthoz.
Egy kesobbi szamaban arrol ad hirt az ujsag, hogy „6t oras vita utan a munkasok
a kovetkezo hatarozatot hoztak: Az aszodi szervezett munkassag 1918. december
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ly-i iilese egyhangiilag kimondja, hogy a jelen tarsadalmi rend megerett a megdontesre, es egyediil a munkassag kepes arra, hogy szervezetten atvegye a hatalmat a munkassag es a foldtelen parasztok tanacsainak a diktatiiraja litjan. Nem a
demokracia es nem nemzetgyiiles, hanem munkasok es foldtelen parasztok tanacsai es proletardiktatura vezet benniinket a szocializmushoz es a kommunizmush o z . . . Ebben az iranyban odaallunk a Kommunistak Magyarorszagi Partjahoz".4

A gyules utan nyomban megalakult a kommunista partszervezet es ezzel a
gyar munkasainak a tobbsege meg inkabb a kommunistak befolyasa ala keriilt.
Egyebkent a gyar szervezett dolgozoi - a szakszervezeti tagok - tovabbra is
tagjai maradtak a szociaidemokrata partnak. Az aszodi es mas repiilogepgyari
munkasok litja az 1918-1919-es forradalmak soran a forradalmi szocialista mozgalomtol sziiksegszeruen vezetett el a kommunista partig.
firdekes kepet nyujtott a forradalmi munkasmozgalom helyzeterol a tokoli
foldmunkas szervezet 1919. januar 5-i gyialese, amelyen a szakszervezet kimondta
csatlakozasat a Kommunistak Magyarorszagi Partjahoz. Az lij, kommunista
vezetoseget azonnal meg is valasztottak. E z a csatlakozas a kommunista parthoz
nem a szociaidemokrata parttagsag kollektiv dontesevel tortent, hanem iigy
gondoltak, hogy mint szakszervezeti tagok a K M P tagjai lesznek, ha kimondjak
csatlakozasukat a parthoz. Arrol nines tudomasunk, hogy - mint Aszodon - kiilon
partszervezet is letrejott volna. Mindenesetre figyelemre melto, hogy a helyi
SzDP szervezet titkara, Stokker Karoly, minden igyekezetevel meg akarta akadalyozni a gyiilest, de miutan ezt nem tudta elerni, osszehivtak a helyi Nemzeti
Tanacsot es megallapodtak abban, hogy gazdakat es polgarokat leptetnek be az
SzDP szervezetebe. Az a torekvesiik, hogy ily modon szavaztatnak maguknak
bizalmat, vegiil is kudarcot vallott.^
Ullon a K M P celkitiazeseit Somlo Dezso ismertette, ezutan a helyi szociaidemokrata szervezet elfogadta azt a javaslatot, hogy testiiletileg lepjenek be a
kommunista partba. Tehat itt is kollektiv atlepesre, illetve belepesre keriilt sor.^
Pest megyeben a szegenyparasztsag es a munkassag koreben egyarant eredmenyesnek bizonyult a kommunista agitacio. Pecelen a kommunista partszervezetben 1919. januar lo-en Karikas Frigyes tartott eloadast es ismertette a part
programjat. Tokolon januar 12-en a szociaidemokrata part gyillesen kommunista elnokot valasztottak es szerb, valamint magyar nyelven ismertettek a politikai helyzetet, amely utan a gyules egyhangiian kimondta, hogy csatlakozik a
Kommunista Parthoz. A kispesti kommunista partszervezet megalakulasarol is
tudosit a sajto, ahol a vezetoseg tagjai kozott talaljuk Molnar Istvant, Chlepko
Edet, Rakos Ferencet es Hikade Aladart. A Matyasfoldi Repiilogepgyar munkasai januar 18-an tartott gyari ertekezletiikon mondtak ki a kommunista partszervezet megalakitasat es 16 tagii (!) vezetoseget valasztottak. Egyben hatarozatot
hoztak a Voros Ujsag kotelezo elofizetesere.''
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Domsodon 1919. januar lo-en alakitottak meg a kommunista partot Kercsik
Lajos fomolnar vezetesevel. A vezetoseg tagjai koze bevalasztottak Ila Janos volt
hadifoglyot, aki szemelyesen ismerte Lenint. - Szigetcsepen Ban Istvan soroksari szarmazasu kadarmester szervezte a partot.*
A galgagyorki foldmunkasok 1919. februar z-an tartott nagygyitlesiikon
jelentettek be csatlakozasukat a KMP-hez. Megalakitottak a helybeli kommunista
foldmunkas csoportot es a Foldmiives Szegenyek Tanacsat.*
Egyediilallo eset tortent Gyomron, ahol Simon Mihaly jegyzo 1919. februar
27-en azt jelenti a jaras foszolgabirajanak, hogy ott megalakult a Leszerelt Katonak Szabad Szervezete helyicsoportja, amely tagdijat szed be es valasztott bizottsagot hozott letre. A jegyzo szerint a szervezet a K M P fedoszerve.^^
A kommunista mozgalom terjedese Pest megyeben egyben a proletarinternacionalizmus szellemet is erositette. Kiemelkedo peldaja ennek az Aszodon
1919. januar 19-en megtartott nepgyiiles, amelyen a kornyekbeli foldmunkasok
is megjelentek. A K M P a part kozponti bizottsaganak tagjait: Rabinovics Jozsefet es Szaton Rezsot kiildte ki Aszodra. Az eloadoi beszedek nyoman a nepgyules elesen tiltakozott Karl Liebknecht es Rosa Luxemburg meggyilkolasa
miatt, es forro iidvozletet kiildte „a hosiesen harcolo orosz es nemet proletariatusnak es Lenin elvtarsnak, felhivja a magyar proletariatust, hogy csatlakozzon
azokhoz, akik a szocialista forradalomert, a proletardiktatiiraert, a munkasok,
foldmiivesszegenyek es katonak tanacshatalmaert kiizdenek"."
A kommunistak helyesen lattak, hogy a forradalmi mozgalom minden erejet
a proletardiktatura kivivasara kell osszpontositani. A munkasosztaly tobbsegenek
megnyerese es harcba inditasa a proletardiktatura megvalosltasaert megkovetelte
a K M P szervezeteinek minel gyorsabb kiepiteset.
Az elso kommunista partszervezetek megalakulasat kovetoen a kommunista ifjiisagi mozgalom sikeres zaszlobontasara is sor keriilt Pest megyeben.
Megalakultak az Ifjiimunkasok Orszagos Szovetsegenek elso szervezetei, amelyek
a Tanacskoztarsasag idejen a Kommunista Ifjiimunkasok Szovetsegenek szilard
tomegbazisat kepeztek.
A Pest megyei lOSZ-szervezetek megalakulasarol, az aszodi helyi szervezet
letrejotterol „ A z Ifjii Proletar" is beszamolt: „Aszodon, f. ho 4-en du. 6 orakor
tartottak meg az ifjiimunkasok alakulo gyiilesiiket. . . " A tudositas szerint az
aszodi munkastanacs egyik tagja „a munkastanacs testveri iidvozletet tolmacsolta, s bejelentette, hogy a tanacs a legmesszebbmeno tamogatasban fogja reszesiteni az egesz jaras teriileten az ifjumunkas szervezeteket... A gyiiles lelkes
hangulatban, az ifjumunkas szovetseg es a forradalmi szocializmus eltetesevel
ert veget".^2
A burzsoazia nem nezte tetleniil a megye kommunistainak szervezo es agitacios munkajat. A kommunistaellenes hajszaban a regi kozigazgatasi vezetok
jartak az elen. Igy pi. a galgamacsai jegyzo azzal az indokkal kert segitseget a
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kommunista szervezkedes ellen a fciszolgabirotol, hogy „a kommunistak forradalmat keszitenek elo", ezert francia katonasag kikiildeset keri, mert a galgamacsai csendorok „megbizhatatlanok". Mikor kerese nem teljesiilt, Budapestrol
kert es kapott is 70 csendort, akik hazkutatast tartottak a kozseg kommunistainal,
a part elnoket agyba-fobe vertek es a partiratokat elkoboztak. Galgamacsarol a
csendorok atmentek Galgagyorkre, „mert megtudtak, hogy ott is vannak kommunistak, es ott folytattak tovabb a rendcsinalast".!^
Abonyban is feliitotte a fejet a kommunistaellenes hiszteria. A foispankormanybiztos 1919. februar 27-en arra figyelmezteti az abonyi foszolgabirot,
hogy tudomasara jutott, miszerint a kozsegben „felel6tlen elemek a kozbeket
kommunista celzatu mozgalmak szitasaval allandoan veszelyeztetik". Kegl kormanybiztos felhivja a helybeli szociaidemokrata part elnokseget es a karhatalom
parancsnokat, hogy „az ily iranyu mozgalmakat a legszigoriibban ellenoriztesse
es akadalyozza meg".!"*
Vacott a klerikahs reakcio is kivette a reszet a kommunistaellenes ragalomhadjaratbol. Minderrol a varos halado szellemu hirlapjabol, a „Vaci Ujsag"-b61
ertesiilhetiink. A „Politika a szoszekrol" cimii iras a piispok egyik beszedevel
foglalkozik, aki ova intette a vaci dolgozokat a szociaUstaktol es kijelentette,
hogy a voros szociahstakkal szemben „csak a kiraly mentheti meg az orszagot. . . "
A piispoki szozat leplezetlen kiallas a Habsburgok kiralysaga mellett es a Magyar
Nepkoztarsasag elleni lazitasnak minosiil.^^
A leszerelt katonak iildozesere is azert keriilt sor sok helyen, mert a kormanyhatalom oket kommunizmustol fertozottnek tekintette. A foispan-kormanybiztos
az Orszagos Propaganda Bizottsag felkeresere rendeletben szolitotta fel a foszolgabirakat, hogy jelentsek a leszerelt katonak egyesiiletenek tevekenyseget.
A pomazi foszolgabiro marcius 9-i jelenteseben arrol tajekoztatja a foispant, hogy
szervezkedest eszlelt, „ . . . de a kormany erelyes fellepese a kommunistak ellen
veget vetett a szervezkedesnek.. ."^®
A Pest megyei szociaidemokrata sajto - a polgari lapokkal vallvetve - gatlastalan eszkozokkel harcolt, hogy lekiizdje a kommunista agitacio hatasat. Modszere rendszerint a ragalom volt. Leggyakrabban a kommunistaknak a tulajdon
kerdeseben vallott nezeteit forgattak ki, megpedig iigy, hogy elijesszek a parasztokat a kommunista parttol. A godolloi polgari lap szerint pi.: „ . . .a kommunistak az osszes vagyonok tarsadalmasitasat es az egesz emberi tarsadalom proletarizalodasat kovetehk".!'^ A „Cegledi Kozlony", a helyi SZDP-szervezet lapja
errol a kovetkezoket irta: „az SZDP elobb meg akarja erlelni a helyzetet a szocialista vegcel befogadasara. . . Nem tudjak onok, hogy az SZDP nyiltan is szint
vallott az ligynevezett kommunistak ellen, akik ma, rogtcin, eretlen viszonyok
kozott akarjak megvalositani a kommunizmust".i* A cegledi szociaidemokrata
lap valojaban a szociahsta vegcel elott egy atmeneti szakasz beiktatasat kepzelte el,
es tamadta a kommunistakat, akik forradalmi lendiilettel hirdettek, hogy Magyar-
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orszagon mar megertek a tarsadalmi viszonyok a kapitalizmus megdontesere, es
megvannak a legsziiksegesebb feltetelei a munkashatalom megteremtesenek, a
szocialista tarsadalom epitesenek.
A szociaidemokrata part nagykorosi szervezete az elvi vitan is tulment es a
februar 23-i nepgyialesen - nyilvanvaloan a budapesti esemenyek hatasara - hatarozati javaslatot fogadott el es felkerte a kormanyt, hogy a kommunistak ellen
a legszigoriibb megtorlast alkalmazza.^®
Ellentmondasos szerepet jatszott a szociaidemokrata es a kommunista part
kozotti kiizdelemben a megye legjelentekenyebb munkasujsagja, a csepeli „Proletar". A lap 1919 januarjaban indult meg es az alcimben ezt olvashatjuk: „ A csepeli es kornyeki szociaidemokrata part- es szakszervezetek kozlonye". Hetenkent
egyszer jelent meg szombaton, es a Csepelre bejaro „Szigetseg" munkasai kozt is
terjesztettek.
Radikalis, forradalmi hang jellemezte a lapot. 1919. januar 4-i, elso szamanak
,,1919" cimu vezercikkeben - egyebek kozott - ezt olvashatjuk: „Soha meg az
emberi tortenelemben nem volt olyan nagy, olyan sorsdonto ev, mint amelyiknek
most az ajtajaban allunk. 1919 - sejtjiik, hogy mi leszel T i minekiink. Van a
keziinkben voros szegfii, de van voros zaszlo is. Van a keziinkben iropenna, de
van toltott fegyver is. Igy fogadunk teged - mindenre keszen. . . Koszontiink vilag proletarjai."
E forradalmi hangvetel ellenere a lap meg nem ismeri fel a kommunista part
szerepet es helyteleniti annak kiilon utjat. A szerkesztoseg azonban nem tudja
magat kivonni az esemenyek hatasa alol, mert ugyanakkor megvallja a „kommunizmus fele toro" harcukat.^"
A kommunistaellenes terrorhuUam 1919 januarban erosodott, azt kovetoen,
hogy Nemetorszagban 1919. januar 15-en a jobboldali szocialdemokratak kozremtikodesevel ellenforradalmar katonatisztek meggyilkoltak Rosa Luxemburgot
es Karl Liebknechtet, a Nemet Kommunista Part vezetoit. A tragikus eset
magyarorszagi hatasara mutat, hogy a szocialdemokratak javasoltak, hogy a kommunistakat zarjak ki a Budapesti Munkastanacsbol es a szakszervezetekbol, s a
tanacs tobbsege januar 28-an meg is szavazta a kizarast. Egymast kovettek a
rendori tamadasok es hazkutatasok a „V6r6s Ujsag" szerkesztosege es a part
Visegradi utcai helyisege ellen. Vegiil minden provokacio betetozoje volt februar
21-en a Kommunistak Magyarorszagi Partja vezetoinek letartoztatasa. Ekkor
fogtak le Mosolygo Antalt is. Ezzel a forradalmi valsag tetSpontjara hagott.
A kommunista vezetok bebortonzese miatt orszagos tiltakozo hullam kezdodott. Pest megye forradalmi lelkiiletii munkasainak egyik fellegvaraban, az
aszodi repiilogepgyarban az osszmunkassag neveben az iizemi valasztmany
februar 24-en hatarozottan tiltakozott a kommunista part iildozese ellen:
„ A gyar munkassaga koveteh a letartoztatottak azonnal valo szabadonbocsatasat - hangzik a hatarozat - es a kommunista part teljes vedelmi es akcioszabad42

saganak rogtoni helyreallitasat.''^! Kiilonos jelentosege van az aszodi tiltakozasnak azert is, mert eppen az a szerv - az iizemi valasztmany - szervezte es jelentette
be a tiltakozast, amelyet a kormanyzat a forradalmi szellemia munkastanacsok
ellensulyozasara hozott letre. Nehez utat kellett vegigjarniuk az erzsebetfalvi
kommunistaknak a partszervezet megalakitasatol a proletardiktatura kikialtasaig.
A helyi szociaidemokrata partszervezet jobboldali es centrista vezetosege megakadalyozta a december 30-ra hirdetett partalakulo iilest, mert az erre a celra osszehivott gyiilesen szohoz sem engedte jutni a kommunista szonokokat. A Nepszava
masnap „ A bolsevikek kudarca Erzsebetfalvan" cimmel hozta az esemenyt. Csak
1919 januar 22-en alakulhatott meg a K M P helyi szervezete Erzsebetfalvan.
Amikor azonban a kommunista-ellenes hiszteria soran februar 14-en a K M P
gyiilest hirdetett meg, a szociaidemokrata part vezetosege es vagy 50 fos csoport
vasbotokkal, dorongokkal, revolverrel felszerelve verte szet a gyialest. E z a
provokacio szinte bevezetoje volt a februar 20-i, Nepszava elotti Conti utcai esemenyeknek. A Voros Ujsag februar 15-i szama „Kik az ellenforradalmarok
Erzsebetfalvan?" cimmel szamolt be a szegyenteljes provokaci6r61.22
Teljes egysegfront jott letre a kommunista es a szociaidemokrata munkasok
kozott az iizemi valasztmanyok kerdeseben. A kormany februar i i-en rendeletileg
fel akarta szamolni az iizemi munkastanacsokat, mert azok a kommunistak szavat
kovettek a munkasellenorzes es egyeb kerdesekben, es helyettiik hataskor nelkiili
iizemi valasztmanyok alakitasara adott utasitast. A munkassag az ilyen valasztmanyokrol, amelyek csak „s6hivatalkent" miikodtek, hallani sem akart. Kistarcsan
pi. a Kistarcsai Gep- es Vasutfelszerelesi Gyar Rt. iizemeben a gyar munkasaival
szemben az igazgatosag Bohm es Garami szociaidemokrata miniszterektol kert
segitseget, mert „a gyar osszmunkassaga. . . az iizemi valasztmany megalakitasara
vonatkozo rendeletet nem respektalja... Az iizemi valasztmany megvalasztasat
megtagadta. . . "^^ A kommunista es szociaidemokrata munkasok akcioegysege
a kommunista part egyre novekvo befolyasat es a szociaidemokrata part bomlasi
jeleit tiikrozi.
Ebben a kielezett politikai helyzetben (1919. januar 20. es februar 15. kozott)
a partpolitikai viszonyok a megyeben a kovetkezo kepet nyiijtjak: szociaidemokrata partszervezet miikodik 22 kozsegben, de ezek kozott akkor mar tobb helyen
a kommunistake vagy a baloldali szocialdemokratake a vezeto serep (Aszod, Kistarcsa. Vac, Pecel, Gyomro, U116 stb.). Kisgazdaparti szervezetrol 15 kozsegben
tudnak, a Karolyi-partnak 4 kozsegben van szervezete, mig a kommunista es
keresztenyszocialista part mukodeserol 2-2 kozsegbol erkezett hir.^* Az adatszolgaltatas nem teljes, mert csak 48 kozseg es 4 varos kiildte el adatait.
Februarban a K M P eredmenyesen tovabb folytatta a falusi munkastanacsok
szervezeset, de a K M P meg viszonylag keves helyen epitette ki szervezeteit,
ezert a kozsegek tobbsegeben a munkastanacsok nem johettek letre.
A falusi munkastanacsok Pest megyeben is egyre-masra megalakulnak.
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A „V6r6s Ujsag" tudositasaban olvashatjuk: „ A galgagyorki foldmunkasok
februar z-an nagygyiilest tartottak, amelyen Csiky es Steiner elvtarsak beszede
utan egyhangii lelkesedessel csatlakoztak a Kommunistak Magyarorszagi Partjahoz. Megalakitottak a helybeli kommunista foldmunkas-csoportot es a foldmiivesszegenyek tanacsat. A tanacsok szervezese az egesz kornyeken megindult."^^
Nagykartalon februar 13-an ugyancsak nepgyulest tartott a kommunista part,
ahol nagy lelkesedessel alakitottak meg a foldmiivesszegenyek tanacsat. ^6
Alarciusban egyre eroteljesebb lendiilettel folyt a tanacsok harca a hatalomert. A helyzet a helyi politikai eroviszonyoknak megfeleloen alakult. Egyes
megyekben es helysegekben a munkastanacs altal valasztott direktorium mar
tenylegesen at is vette a hatalmat.^' Pest megyeben Aszodon, Cegleden, Pecelen,
Galgagyorkon, Vasadon stb. keriilt a hatalom a munkastanacsok kezebe.
Kiilon iigyelmet erdemel Cegled, ahol mar a Nemzeti Tanacs 1919. marcius
lo-i ulesen megjelentek a helyi Munkas-, Paraszt- es Katonatanacsok vezetoi, es
mint a neptanacs kepviseloi, atvettek a varos iigyeinek intezeset. A neptanacs es
a marcius 21-e utan megalakult direktorium osszetetele majdnem megegyezett.
Mindket helyen ott talaljuk a kommunista Urban Pal, Reiner Albert, Szalkai Istvan es Zsadon Miklos nevet, akik vezeto szerepet jatszottak a Tanacskoztarsasag
alatt.
Varosban es falun egyarant igy ment vegbe Pest megyeben a kommunista
mozgalom eloretorese, hogy azutan a munkasok, falusi szegenyek a forradalmi
nepi szervek segitsegevel donto rohamot inditsanak a hatalom megragadasara,
a proletardiktatura kivivasara.

5. A F O L D K f i R D f i S P E S T
MEGYfiBEN
A POLGARI KOZTARSASAG IDEjfiN

Pest megye birtokviszonyai a Magyar Statisztikai fivkonyv szerint az utolso
bekeevben, 1913-ban a kovetkezo kepet mutattak:^
Az osszes birtokok teriilete meghaladta az egymillio kat. holdat.
Ebbol:
Szama

10000 holdon feliili birtok
2000-10 000 holdig
1000- 2000 holdig
500- 1000 holdig
100500 holdig

10
57
79
218
1301

Foldteriilet
kb.
266 597
223 250
109 000
150000
272 524

Godollon 40 000 holdas koronauradalom volt. Foton 10 000 holdat birtokoltak a grof Karolyiak. Pest megye ezenkiviil a gyomroi Telekiek, a Coburg-Koharyak, a nagykartali baro Schossbergek, az ezerholdas Pronayak, Keglevichek,
Patayak, Radayak, Irsayak, lovag Floch-Reihersbergek, a Podmaniczkyak stb.
birtoka volt. A foldesurak kozott ott talaljuk a Habsburg fohercegeket (Pihsborosjenon), Metternich herceget (Bian), sot meg grof Tisza Istvant is, akinek Nagykovacsiban volt birtoka es kastelya.
Ilyen birtokviszonyok kozepette ertheto, hogy a polgari demokratikus
forradalom gyozelme utan a foldkerdes egyre jobban eloterebe keriilt Pest megyeben is.
A neptomegek abban remenykedtek, hogy a polgari szabadsagjogok es a
nemzeti fiiggetlenseg kivivasaval, a haboru megszunesevel a gazdasagi helyzet is
megjavul es a Karolyi-kormany siet kielegiteni a falusi szegenyseg merhetetlen
foldehseget. Mindebben azonban csalatkozniuk kellett, mert a gazdasagi helyzet
egyre romlott es a kormanyzat szamara nem volt sietos a foldreform vegrehajtasa.
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A foldkerdes koriili bizonytalansag az oszi mezogazdasagi munkalatokra is
kihatott. Hatalmas teriiletek maradtak bevetetleniil. Oszi vetesre szant teriiletbol
a rackevei jarasban csak 30%-ot, az alsodabasi jarasban 50%-ot, a godolloi es
nagykatai jarasban 60%-ot vetettek be. Muveletlen fold foleg uradalmakban - igy
Tatarszentgyorgyon, Tapiogyorgyen, Ujkecsken, Pecelen, Izsakon es Patyon talalhato. 2 E z t a helyzetet a foldbirtokosok a munkaerohiannyal es az oktoberi
forradalom hatasaval probaltak igazolni. Agoraszto alispan is ezzel indokolja
I V . negyedevi jelenteseben a parlagon maradt teriiletek nagysagat. Itt emliti meg
azt is, hogy az oszi termes (burgonya, tengeri, cukorrepa, szolo) betakaritasat a
foldmunkassag szokatlanul nagy (1/2, ^/s, ^lii) reszjutalek fejeben vegezte el, sot
sok helyen minden ellenszolgaltatas nelkiil kiszedte es elhordta. Meg igy is egy
december elso felebol szarmazo becsles szerint mintegy 2000 hold teriileten nem
takaritottak be a termest. (Vacon a repa es a kaposzta, Tapiogyorgyen a repa es
a szolo maradt szedetlen, Tapiosagon nem arattak le a kolest - nem teljes adatszolgaltatas szerint.)^
Agoraszto indokolasat a bevetetlen foldekre vonatkozoan semmikeppen
sem fogadhatjuk el, mert az alispan tudatosan hallgat a foldbirtokosok szabotazs
tevekenysegerol, amely abban az idoben orszagos mereteket oltott.* Amikor az
alispan a mezogazdasag helyzetebol levonja a tanulsagokat, vilagosan elarulja,
hogy miert okolja kizarolag a foldmunkassagot az oszi munkak egy reszenek
elmaradasaert: „Nincs itt mas teendo - hangoztatja
mint egy rovid neptorveny
alkotasa, mely a munkakenyszert megalkotja, es ero alkalmazasa, mely azt kerlelhetetleniil vegrehajtja."^
A valosagban a mezogazdasag helyzetere a parasztsagnak a foldert folytatott
harca nyomta ra a belyeget. A megye foldbirtokosait is a Karolyi-kormany politikajabol elsosorban a foldkerdes erdekelte. Grof Keglevich Gabor, a Pest Varmegyei Gazdasagi Egyesiilet elnoke, a megye ezerholdasainak kepviseleteben
az 1918. november 26-i igazgato-valasztmanyi iilesen kijelentette: „Benniinket,
gazdakat, a mostani nepkormany celjai koziil legkozvetlenebbiil a birtokpoUtika
erdekel, amely mindannyiunkat jogos aggodalommal tolthet el."® Vegiil grof
Keglevich kifejezest ad azon remenyenek, hogy a foldosztasnal a gazdasagi szervezetek „kepviseltetve lesznek".
Dr. Kegl Janos allamtitkar-kormanybiztos, aki egyben az egyesiilet igazgatovalasztmanyi tagja, igyekszik megnyugtatni baratait, amikor hangsulyozza, hogy
„a gazdatarsadalom az orszag gerince" es ez lesz „egyediil kepes az orszagot a mai
nehez helyzetben megmenteni". A fold felosztasaval kapcsolatban kijelenti, hogy
ott, ahol „kisajatitasra alkalmas foldteriilet van, a tulajdonosnak meg kell adni a
fold reaUs erteket".''
Ennyi megnyugtatas utan nem meglepo, hogy az egesz orszag gazdasagi
egyesiileteinek titkari kara tisztelgo latogatast tesz Buza Barna foldmuvelesiigyi
miniszternel, es atadja neki memorandumba foglalt kivansagait. A memoran-
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dumra dr. Laehne Hugo allamtitkar valaszol es a Gazdasagi Egyesiiletek Orszagos
Szovetsegehez intezett 1918-207 021 sz. leirataban „ . . . kiilonos sulyt helyez
arra, hogy az egyesiiletek miakodesiik eddigi kereteit a jovoben is megtarthass a k . . . s a jovo nagy feladatainak megoldasaban minel tevekenyebben kozremukodjenek. Igy elsosorban... a foldbirtok-reform keresztiil vitelenel".* Ime,
a foldreformot hirdeto part minisztere kecskere kivanta bizni a kaposztat.
A nagybirtokos osztaly nem tudta, hogy az oszirozsas forradalom utan nem
keriil sor foldreformra, ezert arra torekedett, hogy minel nagyobb befolyast gyakoroljon a Karolyi-kormany birtokpohtikajara. A Pest varmegyei Gazdasagi
Egyesiilet igazgato-valasztmanyi iilesei is ezt mutatjak. Az 1919. februar 7-i iilesen
az egyik legreakci6sabb valasztmanyi tag, Patay Tibor, elobb azt inditvanyozza,
hogy a fold megvaltasi ara az 1911-1913. evi ar legyen, majd javasolja: az Egyesiilet hivja fel a Foldmiivelesiigyi Miniszterium iigyelmet, hogy a foldbirtok felosztasat „ne ott kezdjek, ahol esetleg zavargasok voltak, mert akkor ott is zavargas
tor majd ki, ahol eddig nem volt". Ime, Pest megye foldesurai igy feltek a nincstelen szegenyparasztsag foldehsegetol es forradalmi hangulatatol.
A megye foldesurai jol tudtak, hogy osztalyerdekeiket csak akkor vedhetik
meg, ha poUtikailag egyseges es megfelelo szervezettel rendelkeznek. Az volt az
elkepzelesiik, hogy kiilonbozo agitacios eszkozokkel valamifele egyseges „gazdatarsadalmat" hozhatnak letre, egy poktikai part keretein beliil.
Horvath Jeno, a Pest varmegyei Gazdasagi Egyesiilet iigyvezeto igazgatoja
az igazgato-valasztmany januar 13-i iilesen be is jelenti, hogy a gazdaszovetseg
Mesko Pal vezetesevel megalkotta az Orszagos Foldmivespartot. Felkeri ezert
az igazgato-valasztmanyt, hogy vallja magaenak a part programjat es adjon engedelyt a part erdekeben folytatando propagandara. „Sulyos bun volt - hangsulyozza - , hogy a gazdatarsadalom a politikai egyesiilest a kiilonbozo politikai partok
kozott sohasem kereste. Itt allunk a kiirando valasztasok elott es felo, hogy a
szociaidemokrata part fogja kapni a tobbseget. Hogy ez igy ne tortenjen, a Magyar
Gazdaszovetseg megszervezte az Orszagos Foldmivespartot, az orszagos kisgazdaparttal egyesiilve." Felhivja a Gazdasagi Egyesiilet vezetoit, hogy vegyek
ki resziiket a szervezes munkajabol, habar Pest megyeben nehez a helyzet, ,,mert
hiszen a fovaros kornyeki lakossag tulnyomo reszben szociahsta, kommunista,
anarchista.. ."* Egyebkent a Foldmlvespart szamos helyen fuzionalt a keresztenyszociakstakkal is.
Az O M G E vednoksege alatt mukodo „gazdasz6vetsegek" es partok jol
tudtak, hogy a gazdasagi egyesiilet elonyben reszesiti a sajat tagjaikat. Pest
megyeben peldaul burgonyavetomagot es rezgaUcot csak a Gazdasagi Egyesiilet
tagjai kaphattak. Agoraszto alispan a rezgalic kiosztasat tartalmazo rendeleteben
nyiltan ramutatott arra a szoros kapcsolatra, ami a varmegye es az egyesiilet kozott
fennall, majd felhivta a szolgabirakat, valamint a kozsegi jegyzoket: kovessenek el
mindent a Gazdasagi Egyesiilet megerosodese erdekeben.^®
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A megye foldesurainak vezerkara a partszervezes es az egyseges „gazdatarsadalom" megteremteseert folytatott politikai kiizdelem soran be akarta szervezni
sorai koze a paraszti foldtulajdonosokat is. Az Orszagos Magyar Gazdasagi Egyesiiletbe delegalt valasztmanyi tagok osszetetele mutatja, hogy a kisbirtokos parasztsag mennyire „megbecsiilt" szovetseges lett volna. Az O M G E , Magyarorszag nagybirtokosainak legfobb erdekvedelmi szerve - latszolag az idok parancsanak engedve - atiratban kozli a Pest megyei szervezettel, hogy a harom igazgato-valasztmanyi tag kikiildesenel vegye figyelembe a kisbirtokos osztalyt is.
A megyei szervezet azonban arra valo hivatkozassal, hogy mar megtortent a harom tag kijelolese (grof Raday Gedeon, Agoraszto Tivadar es Horvath Jeno iigyvezeto-igazgato szemelyeben), kijelenti, hogy „ezen idoszakra (1919-1921) a kisbirtokos-osztalyt mar be nem vonhatjuk", csak harom ev eltelte utan.^^ Tehat
Pest megye nagybirtokosai meg arra sem voltak hajlandok, hogy a politikai
helyzetre valo tekintettel a kisbirtokos parasztsag kepviseloit bevegyek a vezetosegbe.
A Gazdasagi Egyesiilet vezetosege ugyanakkor az egyesiilet tagletszamanak
a szaporitasara torekedett. Ennek elerese erdekeben tisztessegtelen eszkozok
alkalmazasatol sem riadt vissza. Meg 1917-ben „csak" a jegyzoket kerte fel az
egyesiileti tagdijak befizetesere es ezert a szivessegert a tagdijak 10%-at felajanlotta resziikre,!- addig 1919. januar 25-en a burgonya-vetogumo osszeirasi korlevelben mar megfelemUtoen hangsiilyozta, hogy „a vetomag kiosztasanal figyelembe lesz veve, hogy az igenylo tagja-e az egyesiiletnek vagy sem". A tokoli
direktorium irja meg kesobb, 1919. julius 4-en a Szocialista Gazdasagok Budapesti Keriileti Kozpontjanak, hogy a kisgazdaknak esziik agaban sem volt belepni
az egyesiiletbe, „azt egyediil vetomag hianya miatt, szorult helyzetiikre valo tekintettel tettek". 13
Az egyesiilet tizezres tagsagat nem valamifele magasabbrendii politikai eszmetol vezereltetve, vagy gazdasagi erdekvedelembol toboroztak ossze az egyesiilet vezetoi. Amikor Horvath Jeno iigyvezeto igazgato es tarsal a fenti modon
inteztek a rezgalic-, a burgonya- es vetomagkiutalasokat, akkor a haborus nyereszkedokhoz hasonloan, elsosorban a sajat zsebiikre dolgoztak. Igy pi. a Mezrigazdak Szovetkezete es a Vetomagnemesito Rt. rendszeresen honoralta az egyesiilet iigyintezoit annak fejeben, hogy a vetomagot toliik szerezzek be. E z t mar
olyan szemermetlen nyiltsaggal tettek, hogy az egyesiilet vezetosege 1919 februarjaban kenytelen volt fegyelmi vizsgalatot elrendelni. Jellemzo az akkori korrupt szellemre, hogy bar a fegyelmi vizsgalat megallapitotta iigyintezoirol,
miszerint „ketsegteleniil jelentos hasznaik voltak", de felmentette oket a megvesztegetes vadja alol, mert „iigybuzg6saguk" csak elosegitette a vetomagakciok
„mintaszerii lebonyolitasat".^*

*
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Amig a Pest megyei foldbirtokosok azon mesterkedtek, hogy mikeppen
tarthatnak fenn osztalyuralmukat, addig a foldkerdes egyre egetobb formaban
keriilt napirendre. A parasztok foldkovetelese es a polgari demokratikus forradalom gyozelme nyoman kibontakozo foldfoglalo mozgalom olyan mereteket oltott,
hogy a kormany belatta: tenni kell valamit a mozgalmak lecsillapitasara es ezert
megigerte a foldosztast. A nagybirtokosok azonban csak nagyon szereny keretek
kozott voltak hajlandok hozzajarulni a foldreformhoz.
A foldmiivelesiigyi kormanyzat a varmegyek litjan utasitotta a foszolgabirakat, hogy a kozsegi eloljarosagoknal puhatolozzanak: a helybeli foldbirtokosok mennyi foldet hajlandok felajanlani a foldehseg lecsillapitasara A vaci foszolgablronak a kozsegi eloljarosagokhoz 1919. januar 17-en intezett e targyu korlevele
az alabbiakat tartalmazza:
„Az orszag mai helyzeteben kiilonosen fontos, hogy azokon a videkeken,
ahol a foldmivelo nep foldehes hangulata siirgos kielegitest kivan, azok a nagyobb foldbirtokok, amelyek e celra kiilonosen alkalmasnak latszanak, kesedelem nelkiil kijeloltessenek. Ezert bizalmasan felhlvom, hogy a nagyobb foldbirtokosokkal es haszonberlokkel lepjen erintkezesbe es veliik tapintatosan ertesse
meg, hogy a nep hangulatanak lecsendesitese erdekeben, addig is, mig a szerves
foldbirtokreform megalkottatik es eletbe lep, ajanljanak fel onkent foldbirtokaikbol, vagy haszonberleteikbol bizonyos reszeket akkent, hogy azokat a fold nelkiili, vagy keves folddel (5 kat. holdon alul) rendelkezo, harcbol visszaterteknek,
azok ozvegyeinek es arvainak kisebb parcellakban egyelore egy ev tartamara
haszonberletbe adjak, vagy esetleg reszmiivelesre atengedjek''.^^ Jellemzo a foldbirtokosokra, hogy a vaci jarasbol, ahol a piispoki uradalmon kiviil szamos nagybirtok volt, csupan az acsai jegyzo jelentette januar 28-an, hogy baro Pronay
Dezso es Magyar Bela osszesen 180 kat. hold foldet ajanlottak fel 6 holdas darabokban akar reszes miivelesre, akar termenyenkent haszonberbe.^®
Az O M G E sem ismerte fel az idok szavat es 1918. november 14-i hatarozataban a foldbirtoknak csak azt a reszet hajlando felajnlani az allamnak,
„amelyet a gazdasagok epsegenek megovasa mellett nelkiilozni tudnak". Az
egyes politikai partok foldreform-elkepzeleseirol szolva, a Karolyi-part programja
szerint a foldbirtok maximuma legfeljebb 500 kat. hold lehet csaladtagonkent, es
a fold felosztasa csak megvaltas elleneben tortenhet. A kisgazdapart elvileg ugyan
a foldosztas mellett van, de velemenye szerint ahhoz legalabb 3-4 esztendo kell".
A szociaidemokrata part egyetertett a Karolyi-parttal az igenybevetel hatarat es a
megvaltast illetoen. A kommunista part, ha nem is kovetelte hatarozottan a foldosztast, de az allami vagy szovetkezeti birtok celjaira kihasitott foldteriilet minden
megvaltas nelkiih kisajatitasa mellett foglalt allast. A kormany foldreformtorvenye, amely hosszas vajudas utan 1919. februar i6-an latott napvilagot, lenyegeben a Karolyi-part tervezete alapjan kesziilt.
A foldreform-torveny „a parasztsag foldfoglalo demokratikus forradalma49

nak megallitasara, a burzsoazia es a parasztsag megegyezesere, a proletariatus es a
parasztsag elvalasztasara iranyult".^'^ Mindamellett a torveny liberalis volt es
ketsegkiviil messzire ment a nagybirtok felszamolasa teren. Lehetove tette az
500 holdon feliili nagybirtok es a 200 holdon feliih egyhazi birtok kisajatitasat
karterltessel, az 1913. evi foldarak alapjan. A kisajatitott foldeken az eloirasok
szerint 5-20 holdas csaladi birtokokat, 1-5 hold teriiletii csaladi kerteket, a felosztasra keriilo osszteriilet 10%-an pedig 200 holdas kdzepbirtokokat lehetett
leteslteni. A foldet az igenylok kivansagara egy tagban is ki lehetett adni szovetkezeti muvelesre.
A torveny az igenyjogosultak sorrendjet oly modon szabalyozta, hogy elsosorban a gazdasagi cseledknek es fdldmunkasoknak kivant foldet juttatni, elonyben reszesitve a hadviselteket, rokkantakat es ezek hozzatartozoit. Kizarta viszont
az igenyjogosultak koziil az 1918. novemberi parasztmegmozdulasok miatt elitelteket es azokat, akik a forradalmat kovetoen a nagybirtokon a munkak elvegzeset megtagadtak.
Az igen bonyolult torveny a reform lebonyohtasat feliilrol, biirokratikus
liton kivanta vegrehajtani, ami evekig elhiizodo eljarast jelentett. Tekintettel
azonban a forrongo hangulatra, Karolyi Mihaly februar 23-an iinnepelyes keretek
kozott Kal-Kapolnan megkezdte sajat birtokainak a felosztasat az igenylok
kozott.
Karolyi gesztusanak nagy visszhangja tamadt Pest megyeben is. A parasztmozgalom egyik fellegvaraban, Cegleden is nagyon vartak mar a foldosztast.
A Karolyi-part es a Kisgazdapart foleg a foldosztas igeretevel szerzett nagyszamii
hiveket Cegleden, amely varosnak egyebkent Karolyi Mihaly orszaggyulesi kepviseloje volt. Es azt sem tekinthetjiik veletlennek, hogy a kapolnai foldosztasnal
a ceglediek kiildottsege is ott volt a tortenelmi aktusnal.^*
A godolloiek es az isaszegiek^* koziil is sokan a szlviikbe zartak Karolyi Mihalyt. Nagy Gabor es masok is visszaemlekeznek arra, hogy a Godollo hataraban
levo zekemajori es szentgyorgypusztai sok gyerekes csaladok kis szobainak falan
az olcso szentkepek mellett meg evekkel a kapolnai foldosztas utan is ott fiiggott
Karolyi Mihaly kepe.
A tiirelmet vesztett parasztsag koreben hatalmas meretii foldfoglalo mozgalom bontakozott ki. A Pest megyei szegenyparasztsag vezeto szerepet jatszott
az orszagban az ezereves per eldonteseert fellangolt harcban. Godollon mar 1918.
december 6-an a kepviselotestiileti kozgyules iigy hatarozott, hogy foldoszto
bizottsagot hoz letre, amelybe a nemzeti tanacs foldmuves tagjait es a harcterrol
hazatert vagyontalan katonakat delegalja.^" A bizottsag munkaja lenyegeben a
foldigenylok osszeirasaval befejezodott, majd a foldreformtorveny letrehozasanak elhiizodasa miatt csak honapok miilva, februar 20-an iilt ossze ismet a bizottsag. Godollon es Kerepesen azonban mar februar 19-en megkezdtek a 10 ezer holdas koronauradalom felosztasat. A foldoszto bizottsag varhato viharos iilesere
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a neptanacs meghivta Csizmadia Sandor es Racz Gyula szociaidemokrata allamtitkarokat, de a foldosztok lecsillapitasara erkezett Csizmadiaekat fegyveres
katonak tavozasra kenyszeritettek. A nevezetes ertekezleten Moricz Zsigmond is
reszt vett es megirta, hogy Godollon az egyetlen koronagyemanttal „szembeszall
ezer koldustarisznya: Godollo lakossaganak vagyontalan csaladjai, akiket ki kell
elegiteni, mert joguk van ra a forradalom jogan".^^ Ugyanakkor bolcsen megjegyezte: azt szeretne, ha „ez az egy koronagyemant az egesz orszag draga gyemantjava lenne, amely orok idokre aldast hozna az egesz magyar mezogazdasagra".
A tanacskozas iigy igyekezett megoldast talalni, hogy Godollo specialis helyzetebol indult k i : a nyaralohely jellegbol. Az igenylok (munkasok, kisiparosok,
kiskereskedok) kapjanak megfelelo nagysagii telkeket. A terv azonban nem elegitette ki a nincstelen godolloi foldmunkasokat, akik - az ertekezlet allasfoglalasatol fiiggetleniil - birtokba vettek a bevetetleniil maradt uradalmi foldeket es
megkezdtek rajta a tavaszi munkat. A kormany ugyan katonasagot vezenyelt ki
a foldosztok ellen, de eredmenyteleniil, mert a katonak nem leptek fel a parasztok
ellen. 22
A godolloi eset azt mutatja, hogy a kormany nem tudta a fegyveres eroket
bevetni a parasztok ellen. E z volt az egyik lenyeges kiilonbseg 1918 osze es 1919
tavasza kozott. Ekkor a kormanyzat mar csak a foldoszto mozgalom lecsendesitesere torekedett. 2^
E tavaszi mozgalmak egyik legfobb tanulsaga, hogy a parasztmozgalmak a
legnagyobb elszantsagot nem ott mutattak fel, ahol a parasztsag a legforradalmibb
hagyomanyokkal rendelkezett, hanem ahol a kommunistak kezdemenyeztek a
mozgalmat, mint pi. Aszodon. Mig ugyanis magaban Godollon a neptanacsban
a foldkerdesben szociaidemokrata allaspont ervenyesiilt, addig a kornyezo kozsegek tanacsainal: Aszodon, Kartalon, a Galga-volgyeben kommunista befolyasra
a munkastanacsok foldfoglalo tevekenysege sokkal hatekonyabb volt. Az aszodi
es kartali foldosztas hire meg a godolloi neptanacsot is megosztotta es baloldali
tagjai a foldfoglalok melle alltak.24
A K M P mar nehany hettel megalakulasa utan nepgyuleseket szervezett a
falvakban, ahol a part agitatorai a foldbirtokosok ellen mozgositottak az agrarproletariatust. Ennek az orszagos meretu szervezkedesnek a kereteben jutott el
a part kiildotte a monori jarasba. December 8-an, az Albertin megtartott nepgyiilesrol a sajto is beszamol: „a kikiildott ismertette a foldbirtok-reformmal kapcsolatos helyzetet es szervezkedesre szolitotta fel a parasztsagot. Ennek hatasara
az egybegyult kb. 500 kisgazda es foldmunkas egyhangiian kimondta a foldmunkasok helyi csoportjanak megalakulasat".25
A Pest megyei nincstelen parasztok - a godolloi pelda is mutatja - elsosorban
a koronauradalmakban leptek fel a foldosztas igenyevel, mivel a kiralysag megsziintetesevel es a koztarsasag kikialtasaval osszeegyeztethetetlennek tartottak,
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hogy a vok kiralyi csalad tagjainak tovabbra is meghagyjak hatalmas birtokait.
A kerepesi foldigenylo parasztok 1919. februar 14-en megtartott gyiilesiikon
hatarozatot hoztak a volt koronauradalmi birtok felosztasarol es kezelesbe vetelerol. Majd februar 28-an lijabb hatarozatban koveteltek a foldosztas azonnali megkezdeset.2® A miniszterium marcius y-en taviratilag ertesitette a helyi csoport
elnoket, hogy a kerepesi allami birtok bevetett teriiletet, a mezogazdasagi felszerelest es az allatallomanyt, megterites elleneben a foldigenylok reszere atengedik.
Sajatsagos folyamat jatszodott le a godolloi koronauradalom kerepesi reszlegen, mert a lakosok eloszor termeloszovetkezetet akartak alakitani a birtokon es
az egesz falu lakossaga jelezte belepesi szandekat. Miutan azonban kideriilt, hogy
ilyen letszamot a birtok nem tud eltartani, megvaltoztattak eredeti terviiket es a
birtok egy reszet osztottak fel az igenyjogosultak kozott.^''
A Tokol hataraban levo 2000 holdas Habsburg Karoly uradalom nepet az
boszitette fel, hogy az intezo 60 q gabonat akart eladni a szomszed falvak gazdainak, holott az uradalom cseledeinek joresze mar nem rendelkezett liszttel. Erre a
cseledek asoval es kapaval vertek ki az odacsodiilt gazdakat es a gabonat szetosztottak a raszorulok kozott. Az intezo hiaba telefonalt Rackevere csendorsegert
es katonasagert, mert mire azok megerkeztek, a gabonat mar kiosztottak. A fesziiltseg hatasara tobb helyen, igy pi. Makadon es Szigetujfalun december folyaman 5-5 tagu bizottsagot jeloltek ki azzal a feladattal, hogy osszeirja a frontszolgalatos katonak foldigenyet.^*
„ A Szegeny Ember", amely a tokoli esemenyekrol tudosit, azt ajanlja az uradalmi cseledsegnek, hogy a falusi szegenyek tanacsa csapja el az intezot s foglalja
el az uradalmat a falu foldmiivesszegenyei szamara. „Hatha kedvet kap ettol a
kormany is, hogy vegre raszanja magat arra, hogy elkobozza az orszagban a volt
kiraly tobbi birtokat is."^*
A megye falvai a foldosztas kovetelesetol voltak hangosak. A kommunista
part tamogatta ezt a mozgalmat. Nagykartalon februar 15-an a K M P nepgyulest
tartott, ahol a falu szegenyei nagy lelkesedessel hallgattak a part kikiildott szonokat. A gyiilesen egyhanguan kimondtak, hogy bizalmatlanok a szociaidemokrata
parttal szemben, mert a foldreform dolgaban elarulta a foldmunkasokat. Allast
foglalt a nepgyules abban a kerdesben is, hogy ,,a dolgozo szegeny emberek csak
ugy juthatnak foldhoz, ha ezt minden megvaltas nelkiil, forradalmi uton, tehat
eroszakkal veszik el jelenlegi bitorloitol, az uri naplopoktoF'.^o
A foldfoglalo mozgalom marciusban tomeges mereteket oltott. A leghevesebben Somogy megyeben langolt fel, ahol az Esterhazy, Somssich, Zichy es mas
birtokok teriiltek el. Itt az uradalmakban berharcot vivo agrarproletarok tamaszra
talaltak a Magyarorszagi Szociaidemokrata Part es a Foldmunkas Szovetseg
helyi szervezeteben, amelynek vezetoje a kesobb martirhalalt halt Latinca Sandor
volt, es ahol a szociaidemokrata baloldal olyan tekintelyes vezetovel rendelkezett.
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mint Hamburger Jeno. Somogyon kiviil Fejer, Tolna, Vas, Bihar, Csongrad,
Csanad es Pest varmegyekben is elterjedt a foldfoglalo mozgalom.
Az agrarszegenyseg koreben tapasztalt forradalmi indulatokra valo tekintettel Novak Antal vaci polgarmesterhelyettes marcius 4-en a foispanhoz kiildott
tavirataban a foldosztas siirgos megkezdeset keri: „ A foldmivelo nepnel altalanos
nyugtalansag mutatkozik, hogy a foldosztas nem kezdodik - hangzik a tavirat.
Szegeny munkasok, iparosok, vasuti alkalmazottak es kisebb tisztviselok reszerol
allando tamadasnak vagyok kiteve... Miutan a birtokosokkal nem tudtam megallapodni, kerek azonnah intezkedest, mig a szenvedelyek ki nem tornek.''^!
Az aszodi jaras foldmunkasai - azaz uradalmi cseledei - 1919- marcius 15-en
gyulest hivtak ossze, amelyen az aszodi munkastanacs elnoke, Miladinovics Marton kijelentette, hogy nem varjak be a kormany intezkedeseit es az 5100 holdas
baro Schossberger-fele birtokot szocializaljak. Marcius 18-an, a Parizsi Kommiin
emlekiinnepen az aszodi munkastanacs vezetesevel - amelyben a szocialdemokratak csatlakoztak a kommunistakhoz - a repiilogepgyari munkasok eloszor elfoglaltak a gyarat, azutan birtokba vettek a Schossberger-fele 5100 holdas es a
Hatvani-fele 9500 holdas uradalmat, megvaltas nelkiil, forradalmi kisajatitassal.
A KMP-hez tartozo ipari munkasok vezetesevel torteno birtokfoglalas utan az
uradalmi cseledek a kollektiv szerzodesben megallapitott berert, szovetkezeti formaban tovabb muveltek az uradalmi teriileteket.
Az aszodi munkastanacs segitsegevel Szod, Kartal, Bag es Hevizgyork
agrarproletarjai a foldfoglalas utjat jartak, amellyel a Szociaidemokrata Part
szembe fordult. A foldfoglalo mozgalom Pest megyeben es masutt is „vilagosan
mutatta, hogy a K M P agrarallaspontjaban feliilkerekedtek a baloldali nezetek".
A foldfoglalasrol Meszaros Karoly, a tema kutatoja megallapitja, hogy csak kompromisszumnak tekintheto, amely ugyan forradalmi ut volt, de nem teljesltette
a nincstelen parasztsag leghobb vagyat: a foldhoz juttatast, a foldosztast.^^
A „V6r6s Ujsag" ennek ellenere igy ertekeh az orszagos jelentosegii aszodi
esemenyeket: „ . . . aszodi elvtarsaink gyakorlatilag is megmutattak, hogy Igy
megoldhato, es csakis igy oldhato meg a proletariatus szamara a foldkerdes. Eloszor ratettek keziiket a gyarra, amelyben dolgoznak, megfosztottak itt a tokeseket
minden hatalomtol, es azutan a foldmiavesszegenyekkel egyiitt kozos birtokba
vettek a foldbirtokos ezer holdjait. Teljesen keszen allnak ra, hogy a foldet is,
a gyarat is barmikor a leendo Tanacskoztarsasag rendelkezesere adhassak.. . "^^
A kormany a nagyaranyii foldfoglalo mozgalmak kozepette megkiserelt
urra lenni a helyzeten. Agoraszto alispan marcius 19-en kozli a foldmiivelesi miniszter 83 002. sz. rendeletet. Eszerint: „ A foldmivelo nep foldhoz juttatasarol
szolo 1919. evi X V I I I . neptorveny 25. §-a alapjan szervezett birtokrendezo bizottsagok a kozeli napokban a jovo evi termeles folytonossaganak biztositasa, nemkiilonben a foldbirtokreform vegrehajtasanak elokeszltese erdekeben kello uta-
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sitassal ellatva a t. Cim torvenyhatosagahoz tartozo egyes kozsegekben meg fogjak kezdeni a mukodesiiket.''^*
Az alispan felhivja az eloljarosagok iigyelmet a birtokrendezo bizottsagok
munkajanak tamogatasara. Mire az alispani rendelet a jarasokba megerkezett, az
esemenyek tiilszarnyaltak a magyar polgari koztarsasagot es letrejott a Magyar
Tanacskoztarsasag.
A marciusra kielezodott forradalmi fellendiileskor a munkastanacsok tomeges sikeres akcioi a hatalomatvetel erdekeben, tovabba a szegenyparasztsag elsopro
erejia foldfoglalo mozgalmai - egyeb dolgozo retegek bermozgalmaival egyiitt alapjaiban rengettek meg a magyar polgari koztarsasagot. Errol a valsagrol irja
Bohm Vilmos: „ A bomlas lenyege a foldreform, a szociaUzalas, a nemzetgyulesi
valasztasok, a kommunistak ellen valo hare modszerei es a proletarsag politikai
hatalmanak meghoditasa koriil kifejlodott belso ellentetekbol fakadt.''^^
A kedvezotlen kiilpolitikai helyzet, a kormany tehetetlensege az antant katonai akcioival, valamint a Vix-jegyzekkel szemben mar csak az utolso lokest adta
meg ahhoz, hogy a magyar munkasosztaly a szegenyparasztsaggal szovetsegben
magahoz ragadja a hatalmat es kikialtsa a proletariatus diktatiirajat.

IL
PEST MEGYE
A TANACSKOZTARSASAG

IDEJEN

I.

A TANACSRENDSZER HATALOMRA

JUTASA

Magyarorszagon a kiil- es belpolitikai helyzet kovetkezteben a proletariatus
bekes uton, fegyveres hare nelkiil keriilt hatalomra.
A belpolitikai valsag tetofokan a Vix-jegyzek jelentette azt a kegyelemdofest,
ami szinte orak alatt a polgari koztarsasag bukasahoz vezetett. Ebben a helyzetben a szociaidemokrata part vezetosege - a munkastomegek egyre fenyegetobb
nyomasara - marcius 21-en a Gyiijtofoghazban megegyezest kotott a kommunista part vezetoivel a hatalom atvetelere. A megegyezes a K u n Bela altal kepviselt elvi alapon jott letre, es meg aznap kikialtottak a Magyar Tanacskoztarsasagot, s megalakult a Forradalmi Kormanyzotanacs.
A hatalom bekes atveteleben donto szerepe volt annak, hogy a proletariatus az
allamhatalom megragadasanak pillanataban olyan szervekkel rendelkezett, mint
a tanacsok - foleg a munkas- es katonatanacsok - , amelyek az uj proletarallam
alapjat kepeztek.
A nephatalom uj helyi szerveinek, a kiilonbozo fokozatii tanacsoknak a
munkajat azok a celkituzesek hataroztak meg, amelyeket a Forradalmi Kormanyzotanacs es a Magyarorszagi Szociahsta Part „Mindenkihez!" kezdetii kozos
kialtvanyaban meghirdetett. A kialtvany ertelmeben a hatalom birtokosa a proletariatus, melynek neveben a tanacsok gyakoroljak a hatalmat. A kialtvany hangsulyozza: „ A torvenyhozoi, vegrehajtoi es biraskodo hatalmat a Munkas-,
Paraszt- es Katonatanacsok diktatiiraja gyakorolja."
A Tanacskoztarsasag kikialtasanak a hirere az egesz, meg nem szallt orszagban a nephatalom helyi szervei atvettek a hatalmat. A munkasok es szegenyparasztok orszagszerte nagy bizalommal es remenykedessel fogadtak a Tanacskoztarsasag kikialtasat. Abban remenykedtek, hogy amit a polgari koztarsasag nem volt
kepes, vagy nem akart megadni, azt megkapjak a Tanacskoztarsasagtol.
A tanacsrendszer kiepiilese Pest megyeben is viharos gyorsasaggal ment
vegbe. E z t tobb koriilmeny tette lehetove. A marcius 2 1 . elotti hetekben mar
szamos helyen a tanacsok ragadtak magukhoz a hatalmat. Az elozokben reszletesen ismertettiik azt a folyamatot, ahogyan a neptanacsok es mas forradalmi szervek reven mar a Karolyi-kormanyzat idejen szinte kettos hatalom alakult ki, sot
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sok helyen a februari—marciusi idoszakban a neptomegek teljesen magukhoz ragadtak a hatalmat.
Ilyen helyzet alakult ki Szobon es Zebegenyben is. Szobon a polgari koztarsasag idejen a helyi nemzeti tanacs „a bolsevizmusnak ugyszolvan melegagya
volt" - irja T A G YOB-jelenteseben a szobi kozjegyzo.^ Zebegenyben pedig „a
munkassag formalisan kommunista alapon szervezkedett es a kommunizmus
mellett nyilatkozott. Ha nevleg meg nem is, de tenyleg mar a neptanacs gyakorolta a hatalmat, a hatosagot nem respektaltak es minden, a kepviselotestiilet es
eloljarosag hataskorebe tartozo iigy intezesebe beleszoltak. Ily koriilmenyek
kozott a proletardiktatura teljesen elo volt keszitve, es a kommunizmus kitoresekor mind Szobon, mind Zebegenyben szervezve volt a munkassag es a hatalmat
rogton magukhoz ragadtak".^
Pest megyeben alig akadt jelentosebb helyseg, ahol marcius 21. elott ne miakodtek volna mar tanacsok, es ha ezek nem is gyakoroltak a vegrehajto hatalmat,
kisebb-nagyobb mertekben - a helyi osztalyeroviszonyoknak megfeleloen ellenoriztek, befolyasoltak a kozigazgatas szerveit. Ezenkiviil majdnem mindeniitt
akadtak olyan forradalmi erzelmii falusi nemzeti tanacstagok vagy neptanacstagok, akik mar megfelelo kozigazgatasi gyakorlattal rendelkeztek. Ezekben a
kozsegekben a proletardiktatura kikialtasa semmifele zokkenot nem okozott a
kozigazgatasban, ellenkezoleg, a forradalmi gyorsasaggal letrejott tanacsok
hihetetlen aktivitassal es iigybuzgalommal lattak munkahoz. A videk altalaban
marcius 22-en ertesiilt a budapesti esemenyekrol, es a viszonylag politikailag
elmaradott es a fovarostol tavolabb fekvo helyeken, pi. Alsodabason is, mar
marcius 23-an megvalasztottak a helyi direktorium tagjait. A direktorium elnoke
famunkas, tagjai koziil az egyik foldmunkas, a masik alkalmazott.^
A Pest megyei kozsegek zomeben 1-2 nap alatt megalakultak a tanacsok.
Az ideiglenes tanacsvalaszto gyialeseken a lakossag bizalma foleg azok fele
fordult, akik a nephatalomert folytatott kiizdelemben hetek, sot honapok ota
aldozatos munkat vegeztek es batran kialltak a nep jogos kovetelesei mellett. Igy
volt ez Tapiosiilyon* es tucatnyi mas kozsegben. ^ Dunaharasztin mar marcius 21-en
kikialtottak a Tanacskoztarsasagot. Aporkan ugyanaznap deli 2 orakor az iskola
udvaran kozoltek a nagy hirt, majd atmentek a kozeli Majoshazara, hogy ott is bejelentsek az esemenyt. Szigetujfalun a mai Plosok teren kozoltek az egybegyialtekkel a forradalmi valtozasokat. Szigetszentmikloson es Domsodon marcius 22-en
hirdettek ki a proletardiktaturat.®
A forradalmi tomegek ott is kezbe vettek a hatalmat, ahol a kozseg regi vezetoi, a kepviselotestiiletek megkisereltek a korabbi helyzet fenntartasat. Dunaharasztin marcius 21-en delutan 4 orakor meg a kepviselotestiilet kivant iilesezni es donteni az uj helyzetben. Az iilesterembe betodult tomeg azonban berekesztette az iilest es feloszlatta a kepviselotestiiletet.' Pest megye szamos mas
helysegeben is mar marcius 21-en megalakultak a tanacsok, meg mielott erre a
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Forradalmi Kormanyzotanacs kialtvanya felszolitotta volna a neptomegeket.
Jelentosebb ellenallast a tanacs megalakitasara csak a vaci jarasbeli Orszentmikloson fejtettek ki, ahol a regi kepviselotestiilet marcius 24-ig megtartotta hatalmat.* Az orszentmiklosi munkasok es parasztok kiildottsege a beliigyi nepbiztos
megyei megbizott janak panaszt tett, hogy meg naluk a regi eloljarosag es kepviselotestiilet miikodik es nem hajlando a helyet atadni a munkastanacsnak. Erre
a megyei megbizott utasitotta a jegyzot, tegye kozhirre a kozsegben, hogy a kozsegi eloljarosagot es kepviselotestiiletet feloszlatta, valamint hogy tovabbi intezkedesig az ottani munkasokbol, katonakbol es szegenyparasztokbol alakltando
tanacs altal valasztott haromtagii bizottsag vegye at a hatalmat.
A falusi tanacsok - kozponti rendelkezes hijan - kezdetben kiilonbozo
neven mukodtek. Elegge altalanos volt a munkas-, katona- es foldmuvestanacs
elnevezes. Nehany helyen a katonak nem kaptak helyet a tanacsban. Egyediilallo
elnevezessel talalkozhatunk Szodon, ahol a tanacs a Magyar Tanacskoztarsasag
Biztosi Hivatala nevet vette fel.^
Nem volt egyseges a vezetok es tagok funkcioja sem. P I . Felso-Dabason
az elnok egyben penztarosi teendot is ellatott, Hevizgyorkon a direktorium elnoket kozgyiilesi elnoknek neveztek. Ikladon az elnok egyben kozigazgatasi biztos,
Kisnemedi es PiHs kozsegben poktikai biztos volt. A mar emlitett Szodon „nepmegbizott" is miakodott.^"
Altalaban 3-5 tagii intezobizottsagot valasztottak. Akadt olyan helyseg is Telki - , ahol a tanacs negy tagjabol harom alkotta a direktoriumot, egy szemely
pedig a tanacs „6sszesseget".ii
Az intezobizottsagi tagok egy-egy kozigazgatasi ag szakeloadoi tisztet toltottek be. Hevizgyorkon a gyamiigyek, a kozelelmezes, a biraskodas, a termeles,
a penz- es kozgazdasagi iigyek kiilon intezobizottsagi szakreferens feliigyelete
ala tartoztak. Ikladon a kozigazgatasi biztos cimet viselo direktoriumi elnok mellett a direktorium tagjai elelmezesi, koztulajdoni es penziigyi szakfeladatokat
lattak el biztosokkent.^^
Tobb kozsegben bizottsagok alakultak a tanacsokon beliil, s az egyes bizottsagokat az intezobizottsagbol valasztott tanacstag iranyitotta. Bizottsagokat
kezdetben csak a legfontosabb iigyek intezesere hoztak letre, kesobb azonban
minden iigyintezo csoportot altalanosan bizottsagnak neveztek. Cinkota kozseg
Munkas-, Katona es Foldmiivestanacsanak Intezobizottsaga harom bizottsagot
(kozsegi elelmezesi, kozsegi birtokrendezo es kozsegi lakasbizottsag) szervezett
7, 3, 3 taggal. Egyeb iigyeket a szakeloadok vegeztek.^3
A falusi tanacsok nem mindig utasitas- es sziiksegszeriien bizottsagokon
keresztiil vegeztek feladataikat. Pest megyeben az iigyintezes szervezesenek harom formaj aval talalkozunk: i . bizottsagok, 2. szakeloadok, 3. bizottsagok es szakeloadok szerint. Az utobbi vegyes iigyintezes leginkabb megfelelt a gyors es
hatekony proletar-kozigazgatas kovetelmenyeinek.
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Gyakori, de nem altalanos jelenseg volt Pest megye helyi tanacsaiban a kepviselet szerinti tagozodas. A tanacsokon beliil kiilon munkastanacs, foldmuvestanacs es katonatanacs mukodott. E z kiilonosebb gyakorlati jelentoseggel nem
birt, inkabb csak a kepviseleti arany mutatojakent erdemel emlitest torteneti
szempontbol. Mogyorod kozsegben a munkastanacsnak 17, a foldmuvestanacsnak 16, a katonatanacsnak i tagja volt.^** Maglodon 13 munkas, 19 foldmuves es
5 katona alkotta az egyes tanacsokat. Farmoson a munkastanacs 3 tagbol, a
foldmuvestanacs 17 tagbol allt, katonatanacs pedig, kepviselet hijan, nem volt.^®
A tanacsokon beliili ilyen megoszlast dontoen befolyasolta a videk ipari vagy
mezogazdasagi jellege, bar kivetelkent megemlitheto Tatarszentgyorgy peldaja,
ahol az egyiittesen emlitett munkas- es katonatanacs tagjainak szama azonos volt
a foldmuvestanacs letszamaval.^'
Piispokhatvanban a jarasi politikai megbizott jelenleteben marcius 28-an
lezajlott ideiglenes tanacsvalasztason a megvalasztott 15 tagu tanacs elere 3 tagii
direktorium keriilt. A direktoriumi tagok koziil az elnok politikai megbizott, a
ket tag gazdasagi es penziigyi megbizott lett. A kozsegi tanacs tagjai soraban
talaljuk a regi jegyzot es az irnokot is. A jelentes szerint a volt csendorseg tagjai
a Voros Orsegbe olvadtak.i*
Szamos helyen, ahol a munkasoknak vagy szegenyparasztoknak nem voltak
szervezetei, a tanacsoknal ervenyesiilt a regi kozigazgatasi funkcionariusok,
altalaban a jegyzok befolyasa. Egy ilyen esetben a Pest megyei Direktorium nyomozoi a kovetkezoket jelentettek Vackisiijfalurol: „ A z iigyeket a volt jegyzo
vezeti. Maga fele hajhk a keze. Amikor eppen ott jartunk, 20 kocsi fat szalHtott
sajat reszere.
Ahol a foldmunkasszervezet vagy a szociaidemokrata part eros helyi csoporttal rendelkezett - irja visszaemlekezeseben Huszar Jozsef, az aszodi jarasi direktorium volt elnoke - , illetve a munkastanacsban (foldmiivestanacsban), mar elozoleg a proletariatus kepviseloi jutottak vezeto szerephez, ott a nincstelen munkassag es parasztsag keriilt hatalomra. Igy pi. Bagon, Kartalon, Galgamacsan
as Galgahevizen. Viszont ahol a szervezettseg nem erte el ezt a fokot es a dolgozok nem rendelkeztek kello harci tapasztalattal, ott a jegyzonek, modosabb
parasztoknak jelentos befolyasuk volt a tomegekre a Tanacskoztarsasag kikialtasa
utan is. Szamos kozsegben tovabbra is a jegyzo iranyitja a helyi esemenyeket.
Latszolag elfogadtak az lij helyzetet, beilleszkedtek a megvaltozott koriilmenyekbe, de a proletardiktatura megszilarditasaert nem sokat tettek. Magatartasukra inkabb a varakozasi allaspont volt jellemzo.^o
Aszodon viszont, a jarasi szekhelyen, peldamutato szervezettseggel ragadta
magahoz a hatalmat a proletariatus marcius 22-en. A hajnali orakban a helyi nyomdaban elkeszitettek az errol szolo felhivast. A delelott folyaman fegyveres munkasalakulatok megszalltak Aszod fontosabb kozhivatalait: a foszolgabiroi es
fojegyzoi hivatalokat, a postal. Megalakitottak a kozsegi es jarasi ideiglenes direk60

toriumokat, amelyekben elsosorban a munkassag kepviseloi foglaltak helyet.
A foszolgabirot es szolgabirot allasukbol felmentettek. A k i ellen viszont nem
volt panasz, tovabbra is a kozigazgatasban dolgozhatott. Az iroasztalok - ahol
erre sziikseg volt - orak alatt gazdat csereltek.
Legrady igazgato joggal irta a Tanacskoztarsasag leverese utan kesziilt
jelenteseben, hogy a nagy gyorsasagnak es szervezettsegnek csak az lehet a magyarazata, hogy „a nagy valtozas nem varatlanul jott, hanem jo alaposan volt
elokeszitve".^^
A hatalomatvetel aszodi esemenyeihez tartozik a Tagyob-jelentesnek az a
resze, amely reszletesen ecseteli a volt uralkodo osztaly tagjainak „vessz6futasat" Aszodon:
„Az utcakat tisztes, szereny vagyonii polgarok soprik, a Javito Intezet
udvaran a katonasag reszere sziikseges szalmazsakokat tartalekos tisztek, iigyvedek tomik, a Javito Intezet lepcsohazait, klozettjeit a varmegye akkori foispanja siirolja, a bepiszkitott automobilokat a Llyod-gyar igazgatoja mossa.
A hivatalos es felhivatalos celokra lefoglalt helyisegek padlojat liriasszonyok es
leanyok takaritjak, tisztitjak az ablakokat es hamozzak a katonasag elelmezesehez
sziikseges krumplit es gyurjak a tesztat."22
A feherterror azutan alaposan kihaszndlta ezeket a „kilengeseket" a Tanacskoztarsasagot ragalmazo propagandajaban.
Megfeleloen szilard es a hivatasanak eleget tevo tanacsokkal ott talalkozhatunk, ahol forradalmi elozmenyek utan kello koriiltekintessel jottek letre a kozigazgatas lij szervei. Ilyen aldozatkesz, onzetlen es megfelelo kepessegekkel
rendelkezo tanacsot valasztott Isaszeg nepe. A direktorium elnoke Drozda
Jozsef karpitos, a Magyar Vasutasszovetseg tagja, akit falujaban mint „szeles
latokorii, higgadt, jozan Itelokepessegii" vezetot ismertek. Nagy Sandor M A V tavirasz az isaszegi forradalmi torvenyszek elnoke, a part orszagos kongresszusanak is kiildotte volt. Elekes Jeno allami elemi iskolai tanlto, a Tanltok Szakszervezetenek tagja is nagy tekintelynek orvendett Isaszegen. Meg a Tanacskoztarsasag leverese utan is iigy emlekeztek meg tola, mint volt kozellatasi megbizottra,
aki sokat tett a falu nincstelenjeinek a megsegiteseert.
Mig az isaszegi direktoriumrol megallapithatjuk, hogy jol betoltotte hivatasat a munkas-paraszt hatalom gyakorlasaban, addig ugyanezt nem mondhatjuk
el az ugyancsak godolloi jarasbeh Mogyorod vagy Kerepes tanacsarol.^^
Monoron, a jaras szekhelyen Pattermann Dezso szemelyeben olyan direktoriumi elnokot valasztottak, aki a megyei direktorium vezetesebe is bekeriilt. A szervezett munkasmozgalomban jelentos multtal es tapasztalattal rendelkezo Pattermann direktoriumi elnoknek nem kis szerepe volt abban, hogy marcius vegen mar
mukodtek Monoron a lakas-, gyamiigyi, gazdasagi, igazgatasi es mezogazdasagi
bizottsagok es megalakult a forradalmi torvenyszek, valamint a Voros orseg.^*
Olyan esetrol is be kell szamolnunk, amikor a volt polgari es szocialdemok61

rata partok helyi hivei osszefogtak a kommunistak ellen es igyekeztek meggyengiteni a helyi proletarhatalmat. Gyonon tortent, hogy marcius 28-an a szocialista
erzelmii foldmunkasok panasszal fordultak a varmegyei direktoriumhoz, mert a
Garzo jegyzo altal iranyitott Kisgazdapart beolvadt a szocialista partba es a hadifogsagbol hazatert Pakozdit, a K M P helyi szervezetenek megalakitojat kibuktattak a tanacstagok koziil.^s Csak aprilis 2-an alakulhat meg Gyonon az a munkastanacs, amely Pakozdit es tarsait vissza helyezi hatalmukba.
A regi hatalommal rokonszenvezo tettnek kell tekinteni azt is, hogy Tatarszentgyorgy es Kakucs kozseg tanacsai jelenteseiket a regi kozsegi eloljarosag
belyegzojevel lattak el, mig a tobbi dabasi jarasi kozseg direktoriumi vagy tanacsi belyegzot hasznalt. Nem veletlen, hogy eppen e ket kozsegben tortent ez
az eset, ahol a volt eloljarosag kezeben maradt a tanacs vezetese es munkasszervezetek hijan, csupan a foldmunkasok es kisbirtokosok szovetsege mukodott,
de az is a birtokos parasztsag vezetesevel.^6
A megye varosaiban nem ment vegbe egyforman a hatalomatvetel. Cegleden,
ahol a helyi Munkas-, Katona- es Paraszttanacs mar marcius lo-en atvette a varos
iigyeinek intezeset, marcius 21-e utan is valtozatlanul ok gyakoroltak a hatalmat,
es a formalis megalakulassal csak legalizaltak a meglevo helyzetet. Egyebkent a
nevezetes tortenelmi esemenyt a Czegledi Ujsag tudositasa orokitette meg az
utokor szamara.
Marcius 22-en delelott terjedt el a hir Cegleden, hogy a fovarosban megalakult a Tanacskormany. Mar 11 orakor osszeiilt a munkastanacs es elhatarozta a
varos vezetesenek az atvetelet. Az ideiglenesen megalakult direktorium tagjai:
Urban Pal, Matyas Jozsef es Horvath Ferenc a varoshazara siettek es Kolofont
Jozseftol, a varos polgarmesteretol atvettek a hatalmat. A cegledi munkas- es
katonatanacs a helyi iigyek vezetesere magat teljes hatalommal ruhazta fel es kinyilvanitotta: minden lehetot elkovet a kozbiztonsag es a kozvagyon megovasa
erdekeben. A direktorium legelso tenykedese volt a helyi bankok lefoglalasa.
Magahoz kerve a karhatalom vezetojet, elrendelte a bankok orzeset. Bizalmi ferfiakat kiildott ki a postahoz es a vasiithoz. A sajtokozlemenybol azt is megtudjuk, hogy a munkastanacs delutani iilesere mar megerkezett a part tavol levo
titkara, Reiner Albert is. O tett javaslatot a tanacsi iigykorok ellatasara. Ennek
ertelmeben Cegleden az alabbiak szerint oszlottak meg a teendok:
Kozmunkatigyi nepbiztos Urban Pal, helyettese Matyas Jozsef. Kozellatasi
nepbiztos Horvath Ferenc, helyettese Horompo Janos. Lakasiigyi nepbiztos
Farkas Istvan, helyettese Gyenes Laszlo. Karhatalmi nepbiztos Horompo Istvan.
Kozigazgatasi es sajtoiigyi nepbiztos Fenyves Imre.
A munkastanacs masnapi, vasarnap delelotti iilesen fontos donteseket hoztak. Reiner Albert megvilagitva az egyes „nepbiztossagok" iigykoret, szakembereket alHtott a reszortfelelosok melle. Olyan segito szemelyeket, „akik oda a legmegfelelobbek, akiknek legjobb tudasuk es kepessegiik szerint kell e forradalmi
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megbizast ellatniok". A vegrehajto bizottsag ilyen meggodolassal rendelte ki a
kozmunkaiigyi nepbiztossaghoz Deutsch Miksat, akinek feladatava tette a hatarban elteriilo foldek nyilvantartasat, hogy azokat megfeleloen megmunkaljak.
Igy keriilt a munkasiigyi nepbiztossag vezetesere Zsadon Miklos. Valamennyi
reszorthoz szakembereket neveztek k i . PL a neveles- es oktatasiigy nepbiztosa,
Szilagyi Adolf melle Helm Adam es dr. Braun Soma tanarok keriiltek. A bankiigyek intezesere pedig penziigyi direktorium alakult.
A cegledi varosi tanacs ilyen gyors es megis koriiltekinto megszervezese
arra mutat, hogy a forradalmi elozmenyek mar jo elore felszinre hoztak a varosban azokat a ferfiakat, akik azutan alkalmasaknak bizonyukak a diktatura helyi
iranyitasara. A nephatalom elso napjaiban meg a kispolgari retegek is felsorakoztak a diktatura melle, sot bizonyos illuziokat is tap laltak a jovot illetoen.
A polgari iranyzatu Czegledi Kozlony cikke a proletardiktatura kikialtasarol amelybol az alabbiakat idezziik - legalabbis erre enged kovetkeztetni:
„Emberek! A proletardiktatura iigyet, amelyet tamogatni egyet jelent a
hazaszeretettel es egy szebb jovo irant erzett igaz lelkesedessel, iigy szolgalhatjuk
igazan, ha felretesziink minden partkiizdelmet, ha egyesitiink minden erot es
egyiitt munkalkodunk az lij tarsadalmi rend kiepitesen.
A regi tarsadalmi rend magatol osszedolt, mint egy kartyavar s romokban
hever. Romjain lij berendezkedes van alakuloban. fivezredes almok, magasztos
tervek, nagy szellemek nemesen erzo szivenek utopianak tartott ohajtasai keriiltek az azonnali megvalosulas stadiumaba. Boldog a kor, mely taniija lehet az
emberiseg megvaltozasanak, egy igazabb, becsiiletesebb, tehat jobb tarsadalmi
rend kiepitesenek.
Legyiink az atalakulasnak nemcsak tamii, hanem elszant becsiiletes munkasai is."2*

A megye masik, inkabb munkas- es kozepretegekbol alio varosaban, Vacon,
a pesti A^onaton kiviil a telefonjelentesek is hiriil adtak a nagy valtozast. A Vaci
Ujsag Szentharomsag teri szerkesztosegeben szinte teljes szamban egyiitt vokak
a szerkeszto bizottsag tagjai. Az lij szam peldanyait vartak a nyomdabol. Ott voltak: Mathejka Janos tanarjelolt, a lap felelos szerkesztoje, Klein Karoly munkasbetegsegelyezo penztari igazgato, a lap poktikai cikkeinek harcos szellemu
iroja; Petrasovits Jozsef cipesz, parttitkar, valamint Haraszti Erno varosi allatorvos, a koztiszteletben alio humanista es sportbarat. A pesti lapokkal - amelyek
hiriil adtak a Karolyi-kormany lemondasat es a tanacshatalom megsziileteset egymas utan erkeztek a szerkesztosegbe. A szuk szerkesztosegi szobaban egymas
kezebol kapkodtak ki a pesti lijsagokat. Vegiil is rovid eszmecsere utan megallapodtak a siirgos teendokben. Futarokat kiildtek ki a varosba a legmegbizhatobb, forradalmi meggyozodesii munkasoknak, felszolitva oket arra, hogy jelenjenek meg a lap szerkesztosegeben, amely akkor a forradalom helyi fohadiszallasa
szerepet toltotte be. Mathejka ajanlotta, hogy a Vaci Ujsag mar a kovetkezo
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szamban vegye fel a Vaci Voros Ujsag nevet. Majd kiildottseget valasztottak,
amelynek tagjai elmentek a varoshazara es ott a Tanacskoztarsasag neveben atvettek a hatalmat. A varos vezetesere haromtagii direktorium alakult, amelynek
tagjai Kovacsik Mihaly, Klein Karoly es Mathejka Janos voltak. Ezzel a piispoki
varos torteneteben is lij fejezet kezdodott. A nagy esemenyt falragaszokon adtak
tudtul a varos lakossaganak, egyben kihirdetve a Forradalmi Kormanyzotanacs
I . szamii rendeletet: a statariumot.^*
Vacott a direktoriumi tagokat nepbiztosoknak, a direktorium elnoket fomegblzottnak neveztek. A Nepbiztosok Tanacsa a mar februarban megalakult
neptanacs utoda lett. A volt varosi kepviselotestiilet egyelore tovabbra is kozremiakodott a varos koziigyeinek intezeseben es hatarozatait felsobb jovahagyas
vegett a Nepbiztosok Tanacsa ele terjesztette.
A vaci „nepbiztosok tanacsa" a kovetkezo szemelyekbol es tisztsegekbol
allott:
Fomegbizott Kovacsik Mihaly; penziigyi es lakasiigyi megbizott Klein
Karoly; taniigyi megbizott Mathejka Janos; nepjoleti es kozellatasi megbizott
Matisz Mihaly; szocializalo es jogiigyi megbizott Maroti Lajos (kesobb vadbiztos is); a kozellatasi iigyek intezoje aprihs i5-t61 Termann Jozsef; faiigyi megbizott Talpass Janos; szocializalasi es termelesi megbizott Pokorni C)d6n.3o
Szentendren a budapesti esemenyek hatasara marcius 22-en reggel a varoshazan osszeiilt az 55 tagii munkas- es katonatanacs s 36 oran at szakadatlanul
tanacskozott. A tanacs tagjai kozben felvaltva hazasiettek egy rovid idore lepihenni es valami taplalekot magukhoz venni. Kozben a varoshazara alkalmi futarok es megbizottak erkeztek az lijabb hirekkel.
A tanacskozas egyik iranyitoja Vasarhelyi Kalman, aki kepzett kommunistakent erkezett haza Szovjet-Oroszorszagbol, a hadifogsagbol. (filete majus i6-an
Makon ert tragikusan veget, amikor egy ellenforradalmarokbol alio banda a
varoshaza ablakabol az utca kovezetere dobta.) A masfel napos iiles korelnoke
Basits Janos szentendrei dolgozo paraszt volt. Az elso es a legfontosabb teendokent kijeloltek a „nepbiztosokat". Varosi nepbiztos Szulyovszky Sandor vasmunkas, akinek feladatat a varosi igazgatas szemelyi es erdemi atszervezeseben
jeloltek meg; kozelelmezesi nepbiztos Korenchy Jozsef tanlto, kozegeszsegiigyi biztos dr. Wein Armin, taniigyi Bodo Jozsef polgari iskolai tanar. Az utobbirol mar november ota tudtak, hogy harcos kommunista, akinek mozgalmi versei
ismertek es olvasottak voltak. A munkastanacs intezkedese folytan marcius
zj-tol a hat felekezeti elemi iskola allamositasaval es osszevonasaval azok kozponti igazgatojakent mukodott. Kozlekedesi nepbiztosokka Gigler Jozsefet es
Fischer Gyozot jeloltek k i ; igazsagiigyi megbizottkent dr. Horvath Akos es
Balogh Karoly vasmunkas a forradalmi torvenyszeket vezettek; karhatalmi
nepbiztossa Takacsy Jozsefet neveztek ki, aki mint a frontrol hazatert fiatal
egyetemi hallgato, marcius 25-en Perjessy Sandor, baloldali erzelmii rendor64

kapitannyal egyiitt megkezdte a Voros Orseg szervezeset. Penziigyi nepbiztosnak egy ismert szerb csalad nagy tekintelyii tagjat, dr. Ignyatovity Miklos iigyvedet neveztek ki.
A nagynevii Ignyatovity Jakov szerb regenyiro egyenesagu leszarmazottja
portrejahoz tartozik, hogy meg 1912-ben Szentendre cimmel halado szellemii ellenzeki lapot alapitott. A klerikalis szellemii, konzervativ Szentendre es
Videke c. lappal szemben a „Szentendre" progressziv iranyzatot kepviselt es
szocialista meggyozodesnek adott hangot. A lap fejlecen ilyen felirast olvashatunk: „Munkasoknak felaron!" - A lap segitseget nyujtott a munkasok szervezkedesenek es megjelentette az erre vonatkozo kozlemenyeket. Ilyen megallapitasokat olvashatunk Ignyatovity lapjaban: „Csak ketfele embertipus van:
egoista es szocialista". Vagy: „Az emberi tarsadalom legjobbjai mindenkor es
mindeniitt szociahstak voltak."^!
A hatalomra keriilt munkastanacs Szentendren a forradalmi torvenyszek
vadbiztosanak, dr. Horvath Akosnak az inditvanyara marcius 25-en elhatarozta,
hogy „a nep akaratabol hivatalukbol tavozott" polgarmester, rendorkapitany es
szamvevo minden neven nevezendo illetmenyet ez evi marcius ho vegevel besziinteti."32

A jarasi szekhelyeken a hatalomatvetel foleg ott ment siman es eredmenyesen, ahol a munkassag szervezettsegevel, politikai erettsegevel es korabbi sikeres
harcaival erot mutatott es hatarozottan cselekedett. Igy volt ez az aszodi jarasban,
ahol a munkasok mar a Tanacskoztarsasag kikialtasa elott is a hatalom birtokosai
voltak. Igy semmi nehezseget nem okozott a jarasi direktorium megalakitasa
mar marcius 21-en es ezt kialtvanyban tudattak a jaras nepevel. A foszolgabiroi
hivatal atvetele soran termeszetesen elmozditottak allasabol a foszolgabirot.
Marcius 24-en - jellemzo modon - a foszolgabiro, a fojegyzo, az egyik budapesti bankigazgato, a gazdatisztek, kereskedok felajanljak szolgalataikat a direktoriumnak. Kiilonleges es egyedi esetnek tekintheto, hogy a kozponti utasitasra
eletre hivott keriileti nepgazdasagi tanacs, a kormanyzotanacs rendeleteben foglalt jogait felremagyarazva, a jarasi direktorium fole helyezkedett, sot a direktorium tagjait allandoan zaklatta es - fegyveres csoportjaival - nem egy izben
tettleg is bantalmazta. E z az aldatlan helyzet meglehetosen gyengitette a jarasi
vezetes hatalmat. ^3
A zommel Lloyd-gyari munkasokbol alio jarasi direktorium a fenti nehezsegek ellenere forradalmi hevvel es faradhatatlan szlvossaggal igyekezett rendet
teremteni a haboru alatt leziillott kozrend, kozellatas es az elet mas teriiletein.
A direktorium kozellato, bankiigyi, munkaiigyi es katonaiigyi bizottsagai - amelyek elere egy-egy biztost neveztek ki - nagy onfelaldozassal szolgaltak a forradalom iigyet.
A jarasi direktorium megfelelo kapcsolatot teremtett az aszodi jaras kozsegeinek ideiglenes vezeto szerveivel, hogy segitse azok munkajat. A helyzetet
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azonban nehezitette egyfelol a sokszor at nem gondolt kozponti rendelkezesek
tapasztalatlan kikiildottek litjan torteno eroszakolt vegrehajtasa, masfelol, hogy
a jaras forradalmi erzelmu parasztsaga a februari esemenyek utan foldosztast
varva, varakozasi allaspontra helyezkedett.^4
A rackevei jarasban is kedvezoen alakultak az eroviszonyok a munkassag
szamara, mert eroteljesen ervenyesiilt a csepeli iizemekbe ingazo dolgozok politikai
befolyasa. A jarasi es kozsegi direktoriumok tagjai kozott szamos ilyen ketlaki
munkast talalunk. A jarasi direktorium elnoke, Rabi Istvan is a csepeli loszergyar
munkasa volt.
Az sem veletlen, hogy a godolloi jarasi direktorium elere Mosolygo Antalt,
a matyasfoldi repiilogepgyar munkasat valasztottak. Mint ismeretes, a matyasfoldi proletarok - eliikonMosolygo Antallal - nemcsak a godolloi jarasban szerveztek a munkasok es foldmiivesszegenyek harcat a hatalomert, hanem akcioegyseget hoztak letre az albertfalvai es aszodi repiilogepgyari munkastestvereikkel. E z a harcban sziiletett munkas-egysegfront volt az egyik legszilardabb proletarbazisa Pest megyeben a hatalomert, majd kesobb a diktatura megvedeseert
folytatott harcnak.
A munkassag sulyara jellemzo, hogy a Tanacskoztarsasag kikialtasa utan a
godolloi jarasi direktorium Matyasfoldon, a repiilogepgyarban alakult meg.
A jaras foszolgabiroi hivatalanak szemelyzete - Decsy Jozsef foszolgablrotol Gal
Jozsef „dlszhuszar"-ig - egy marcius 27-i levelben ajanlotta fel szolgalatait a
Tanacskoztarsasagnak es a jarasi direktorium rendelkezesere bocsatotta magat.
E z is bizonyitja a Matyasfoldi Repiilogepgyar munkastanacsanak a jarasi direktorium letrehozasaban es a jaras poUtikai eleteben betoltott fontos szerepet.^s
Ahol nem elt ipari proletariatus, ott helytallt a koronauradalmak es nagybirtokok sok uri elnyomast es kizsakmanyolast elszenvedett nepe. A megye
agrarproletar-mozgalmanak fellegvaraban, az abonyi jarasban mar 1918 decembereben felelossegre vontak a foszolgabirot, a szolgabirot es mindket abonyi
jegyzot a haboru alatti nepellenes magatartasuk miatt, ligyhogy mar december
22-en mindannyiuknak el kellett hagyniuk a hivatalukat es Abonyt. Ezert a
tenyleges hatalom itt is mar marcius 21. elott atment a Nemzeti Tanacs, majd a
helyi munkastanacs kezebe.^®
A nagykatai jarasban sem volt sziikseg a hatalomatvetelhez a megyei
vagy orszagos szervek segitsegere, hiszen meg a polgari forradalom gyozelme
utan eltavolitottak a jaras elerol Ney Geza foszolgabirot es szolgabiro
tarsat. A jaras szekhelyen es a kozsegekben a szociaidemokrata part
baloldali vezetese kerekedett feliil es a munkastanacson keresztiil mar marcius 21-e
elott biztosltotta maganak az ellenSrzest a nemzeti es neptanacsok felett. A T a nacskoztarsasag kikialtasa utan a nagykatai jarasban is szilardan a munkasok es az
agrarproletarok kezebe keriilt a vezetes.
A „V6r6s Ujsag" nagy figyelmet szentelt a hatalomatvetel esemenyeinek.
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Hlranyagaban, videki tudositasaiban siirian szerepelnek Pest megyei helysegek es
eme kozlemenyekben gyakran talaljuk a „v6r6s Pest varmegye" megjelolest.
A megye ipari es agrarproletariatusa harcanak kiemelkedo sikerei (az elso
munkastanacsok megalakitasa, a kommunista partszervezetek letesitese, a foldkisajatltasi mozgalom lebonyolltasa) orszagos hlrnevet es nagy tekintelyt szereztek Pest megyenek. A lap a hatalomatvetellel kapcsolatos hiradasok soran
„ A voros Pest varmegye" cimmel kozli, hogy „Cegleden a proletardiktaturat a
legnagyobb erellyel vittek keresztiil. . . lelkes es nepes gyulest tartottak. Az ottani
munkastestverek ott is nagy tomegekkel novelik a Voros Hadsereg letszamat".37
A megye szekhelyen, Budapesten sajatsagos helyzettel talalkozunk. Amig
a tobbi megyeszekhelyen a pesti esemenyek hirere a munkastanacs atvette a hatalmat, addig Pest megye szekhelyen, a fovarosban, semmifele megyei forradalmi
szerv, tehat annak munkastanacsa sem miakodott. Ezdrt itt nem munkastanacs
vette at a hatalmat, hanem „a magyar beliigyi helyettes nepbiztos szobeU rendeletere", tovabbi intezkedesig dr. Foldes Istvant, a megye addigi kormanymegblzottjat hatalmaztak fel ideiglenesen Pest varmegye iigyeinek intezesere.3*
Dr. Foldes Istvan iigyved Ujpesten 1912 ota volt tagja a torvenyhatosagi bizottsagnak. RadikaUs polgari demokrata, mar a haboru elott is egy rendszervaltozas hive. A Karolyi-kormany a szemelyeben biztosltekot latott arra, hogy a demokratikus rendeleteket a megyeben maradektalanul v6grehajtjak. A Tanacskormany sem vonta meg tole a bizalmat, aprihs 26-ig ellatta hivatalat.
A Tanacskoztarsasag megdontese utan Becsbe emigral, majd hat ev miiltan,
1925-ben hazater. A harmincas evek kommunista pereinek egyik iigyvedje, holott
nem volt tagja a kommunista partnak. A felszabadulas utan vallalati jogtanacsos,
az ligyvedi vizsgabizottsag cenzora. Budapesten, 1953-ban, 71 eves koraban eri
utol a halal.39
A megyeszekhellyel kapcsolatos sajatsagos helyzet miatt kesett a megyei
direktorium megalakulasa. A Pest varmegyei direktorium csak aprilis 3-an jelenti
a Beliigyi Nepbiztossagnak, hogy dr. Foldes Istvan poHtikai megbizott melle
megvalasztottak a Pest megyei direktorium tagjait. Patterman Dezso Monorrol,
Urban Pal Cegledrol, Toszegi Mihaly Abonyrol es G . Szabo Janos Vecsesrol
lettek tagjai a megyei direktoriumnak.
A sajatsagos helyzetre az is jellemzo, hogy Foldes es Agoraszto egy ideig
parhuzamosan adtak ki rendelkezeseiket a jarasoknak es kozsegeknek. Sot, amikor Foldes megkapta ideiglenes megbizatasat a Beliigyi Nepbiztossagtol, azt nem
6 tudatta a megyei kozigazgatas vezetoivel, hanem A g o r a s z t o . A hivatalos lap
is egeszen aprihs 17-ig kozole Agoraszto alispan rendeleteit.^^
A megyei hivatal kezdetben mint „Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyebiztosi
hivatala" bocsatotta ki rendeleteit, mig aprihs 2-t61 a „Magyar Tanacskoztarsasag
Pest varmegye direktoriuma" olvashato az iigyiraton. Majd a ho kozepe fele
kialakult a megyei hivatal vegleges neve: „Pest varmegyei direktorium".
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A megyei direktorium elso intezkedese az volt, hogy a beliigyi nepbiztos
rendeletere marcius 26-an utasitast kiildott a jarasi kozigazgatas vezetoinek, hogy
a kozsegi eloljarosagok es kepviselotestiiletek haladektalanul sziintessek be
tevekenysegiiket.42 Nehany nappal kesobb a megyei direktorium mar a Forradalmi Kormanyzotanacs intezkedeseit tovabbitja a videki Munkas-, Katona- es
Paraszttanacsok es direktoriumok miikodese targyaban. Az alabbi rendelet Pest
megyeben is meghatarozta az elso feladatokat:
„ A kormanyzotanacs csak azokat a tanacsokat es direktoriumokat ismeri el
ideiglenesen is, amelyeket a forradalmi proletariatus tobbsege valasztott meg.
Miikodesiikben a legelso szempont az legyen, hogy a videki tanacsok feladata az lij rend megteremtese . . .
Mindaddig, amig a vegleges alkotmanyt meg nem allapitjuk, ami igen rovid
idon beliil megtortenik, a helyi tanacsok a Forradalmi Kormanyzotanacsnak
az egesz orszagra kiterjedo rendelkezeseit pontosan es haladektalanul hajtsak
vegre."43

Ugyancsak kozponti rendelkezes hatarozta meg a megyei es varosi kozigazgatas kapcsolatait. Elvben a varosi tanacsok kozvetleniil a tanacsok orszagos
gyiilesenek voltak alarendelve, de a valosagban megis a nepbiztossagok utasitasai es emellett a megyei direktorium befolyasa, iranyitasa es ellenorzese ervenyesiilt leginkabb a varosi direktorium munkajaban. Hataskori vita csak a megye
es Kecskemet varosa kozott zajlott le. Kecskemet varos intezo bizottsaga panaszszal fordult a Beliigyi Nepbiztossaghoz, hogy a megyei direktorium rendeletet
kiild a varosnak; a nepbiztossag aprilis 26-an a kovetkezokben fejtette ki elvi
allaspontjat a megyei direktoriumhoz intezett rendeleteben:
„ A kormanyzotanacs X X V I . sz. rendeletenek 16. §-a ertelmeben a varosi
tanacs es intezo bizottsag kozvetleniil a Tanacsok Orszagos Gyiilesenek van alarendelve. Ehhez kepest a megyei direktorium a varosi intezo bizottsaghoz intezendo atiratait csak hivatalos megkereses formajaban eszkozolheti.** Kecskemet,
amelynek a polgari kozigazgatasban is kiilonleges helyzete - kiilon foispanja volt, ezt a szerzett jogat a Tanacskoztarsasag alatt is megorizte.
A proletardiktaturat biztosito hatalomatvetel Pest megyeben mind a kozsegekben, mind pedig a varosokban es a jarasi szekhelyeken altalaban zokkenomentesen ment vegbe. E z nem csupan a tanacskormany szilard kozponti iranyitasanak es vezetesenek koszonheto, hanem a megye munkas- es szegenyparasztmozgalmaiban kitiint forradalmaroknak is, akik a tortenelmi esemenyek szinvonalara tudtak emelkedni es elere alltak a proletarhatalmi szerveknek a „v6r6s Pest
varmegyeben".
A helyi tanacsok a hatalom atvetele utan, alighogy tuljutottak az elso nehezsegeken, tovabbi mukodesiik szempontjabol donto fontossagu esemenyt kellett
elokesziteniok es lebonyolitaniok: a tandcsvdlas^tdsokat.

2. A

TANACSVALASZTASOK

A kozsegi, varosi, jarasi es megyei tanacsvalasztas a fiatal Tanacskoztarsasag
nagy eroprobaja volt. A proletariatus marcius 21-en ragadta magahoz a hatalmat, de a hatalom megtartasahoz, a proletariatus diktatiiraja tomegbazisanak
kiszelesitesehez, az lij tipusii allamhatalom kiepitesehez a tanacsvalasztasok sikeres
lebonyolltasa donto fontossagu esemenynek tekintheto.
A valasztasi tudnivalokat az ideiglenes alkotmany es a kormanyzotanacs
X X V I I . szamii rendelete szabalyozta:
„Valaszt6k es tanacstagokka valaszthatok nemre valo tekintet nelkiil mindazok, akik 18. eleteviiket betoltottek es a tarsadalomra hasznos munkabol elnek,
mint a munkasok vagy alkalmazottak stb., vagy olyan haztartasi munkaval foglalkoznak, amely az elobb emlitett munkasoknak, alkalmazottaknak stb. munkajat lehetove teszi. Valasztok es valaszthatok tovabba a Voros hadsereg
katonai . . . "
„Nem valasztok es nem valaszthatok azok: a) akik nyereseg szerzese celjabol
bermunkasokat alkalmaznak, b) akik munka nelkiih jovedelembol elnek, r) kereskedok, d) lelkeszek es szerzetesek, e) elmebetegek es gondnoksag alatt allok,
f) akiknek politikai jogai aljas indokbol elkovetett biincselekmeny miatt fel
vannak fiiggesztve . . ."^
A rendelet ezenkiviil szabalyozta a tanacstagok szamat. A falusi tanacsba
mintegy 100 lakos egy tanacstagot kiild. A varosok es a megyek 300-nal nagyobb
letszamii tanacsot nem valaszthatnak. A rendelet intezkedett a jarasi tanacsok
valasztasarol is. A jarasi Munkas-, Katona- es Foldmiivestanacsot a falusi es
varosi tanacsok alakitjak meg. A jarasi tanacsba mind a falvak, mind a hataros
varosok tanacsai minden ezer lakos utan egy-egy tagot kiildenek. Azonban a varosok kiildottei a jarasi tanacsok tagjainak legfeljebb a felet tehetik ki. A jarasi
tanacs tagjainak szama 6o-nal nagyobb nem lehet.
A megyei tanacs valasztasat a rendelet iigy Irja elo, hogy a tanacstagokat a megye varosi es jarasi tanacsai valasztjak. Minden 5000 lakos utan egy megyei tanacstag valaszthato. Vegiil minden 50 000 lakos utan egy tanacstagot kiildenek
be a megyei es varosi tanacsok a Tanacsok Orszagos Gyiilesebe.
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Kiilon szabalyozza a rendelet az intezo bizottsagi (direktoriumi) tagok
szamat: a falusi intezo bizottsag legfeljebb 5, a varosi legfeljebb 20, a jarasi legfeljebb 15, a megyei pedig legfeljebb 40 tagbol allhat.
A tanacsok megvalasztasat aprilis 7. es 14. kozott kellett lebonyolitani; a
falusi es varosi tanacsokat aprilis 7-ig, a jarasi tanacsokat aprilis lo-ig es a megyei
tanacsokat aprilis 12-ig. A Tanacsok Orszagos Gyiilese kiildotteinek megvalasztasara aprilis 14-en keriilt sor.
A tanacsvalasztasoknak ez a rendszere a proletardiktatura melyseges demokratizmusat tiikrozte, es azt az eltokeltseget, hogy az osztalyellenseget kirekeszti
a proletardemokracia vivmanyaibol. Igaz, ezen a teren akadtak bizonyos tulzasok. Igy pi. olyan kereskedovarosokban, mint Szentendre vagy Nagykoros,
nagyon kedvezotlen visszhangot keltett a kormanyzotanacs ama rendelkezese,
hogy a valasztojog gyakorlasabol a kereskedoreteget kizartak. E z mestersegesen
novelte a rendszer ellensegeinek a szamat. Ugyanakkor pi. valasztojoggal rendelkeztek az uradalmi intezok, mint „alkalmazottak", akiket nem kevesbe lehetett
a nephatalom ellensegei koze sorolni.
Ezek a hibak eltorpiiltek ahhoz a hatalmas, tortenelmi jelentosegii vivmanyhoz kepest, hogy a magyar nep millioi a magyar tortenelem folyaman eloszor
jarulhattak az urnakhoz. A Tanacskoztarsasag valasztopolgarai - elsosorban a
munkasok - azzal a felemelo erzessel gyakorolhattak szavazati jogukat, hogy
nem volt hiabavalo a magyar proletariatus evtizedes, allhatatos es hosi harca az
altalanos es titkos valasztojogert.

A kozsegi tandcsvdlast^tdsok
A Pest megyeben lezajlo tanacsvalasztasokrol a korabeli sajto es nehany
osszefoglalo jellegu mii ad tajekoztatast.^ A valasztok szamarol es a valasztottak
tarsadalmi helyzeterSl Pest megyeben csupan Romsics Ignacnak 197 5-ben megjelent feldolgozasabol tajekozodhatunk.^ Viszont nehany helytorteneti munka
(kiilonosen a dabasi, godolloi jaras tanacsvalasztasairol) ertekes kiegeszltest
nyujt szamunkra Romsics alapveto tanulmanyahoz.* Munkankban a tanacsvalasztasokrol szolva, elsosorban Romsics Ignac tanulmanyara tamaszkodtunk,
mert mind ez ideig a legteljesebb kepet nyiijtja a tanacsvalasztasokrol Pest megyeben. Sot: mind a feldolgozas modszeret, mind pedig eredmenyeit tekintve, az
egesz e temaval foglalkozo helytorteneti irodalombol messze kiemelkedik.
A Forradalmi Kormanyzotanacs aprilis 5-en tavirati liton kozolte a megyei
valasztasi bizottsaggal, hogy mi a feladata a falusi tanacsvalasztasokkal kapcsolatban.5
I . Minden falu reszere lehetoleg a szegeny foldmiivesek es az ipari munkasok soraibol valasztasi bizottsagot kell kinevezni.
70

2. A megyei valasztasi bizottsag allapitsa meg az egyes falvakban a valasztas
idopontjat.
3. Kozolni kell a falvakkal, hogy a rendelet ertelmeben hany tanacstagot
kell valasztani.
4. Gondoskodni kell a szavazatszedo bizottsagokrol, amelyek dontenek a
valasztojogosultsag felett.
5. A kozsegi tanacsvalasztasok utan, a jarasi valasztasok elokeszitesere egy
valasztasi megblzottat kell valasztani a jarasi valasztasi bizottsagba.
6. Az osszes jeloltekre egy listan kell szavazni.
A megyei valasztasi bizottsag jo munkaja es - foleg - a kozsegi direktoriumok, a helyi part- es szakszervezetek zomenek politikai erettsege, forradalmi
lelkesedese lehetove tette, hogy a fiatal tanacshatalom elso nagy eroprobaja jol
sikeriiljon Pest megyeben. A valasztasokrol fennmarado jelentesek es a korabeh
sajto kozlemenyek alapjan megallapithatjuk, hogy a valasztasok altalaban a kormanyzotanacs rendelkezeseinek megfeleloen zajlottak le.
Az elso kerdes, ami a magyar tortenelem elso altalanos es titkos valasztasaival
kapcsolatban felmeriil: vajon milyen aranyban vett reszt a lakossag a valasztasokon Pest megyeben? Romsics emlitett tanulmanyaban a valasztok szamara es
osszetetelere vonatkozo szamitasai a Parttorteneti Intezet Archivuma 603. fondjanak 26. egysegekent orzott jelentesein alapulnak. E jelentesek koziil 40 Pest
megyei telepiiles kozolte csupan, hogy banyan jarultak a szavazournak ele.
Ezeket az adatokat a lakossag lelekszamahoz viszonyitva arra az eredmenyre
jutunk, hogy e kozsegek lakosainak 18,5 8%-a ment el szavazni. Az aranyok
ingadozasara mutat, hogy pi. Dunaegyhazan a lakossagnak csupan 2,7%-a, mig
Erzsebetfalvan mintegy 47,2i%-a vett reszt a valasztasokon. Egyebkent Pest
megye akkor 215 telepiilest olelt fel es ha a fenti 40 telepiiles adatait nem is
tekinthetjiik reprezentativ jellegiinek, megis elfogadhatjuk Romsics ama kovetkezteteset, hogy Pest megyeben 1919 aprihsaban a lakossag 1/5-e vett reszt a
tanacsvalasztasokon. Ha ezt az aranyt a tarsadalmi helyzetiik alapjan tenylegesen
valasztojoggal rendelkezok hozzavetoleges szamahoz - a lakossag kb. 50%-ahoz
- viszonyitjuk, azt kapjuk, hogy az orszag legnagyobb megyejeben a valaszto es
valaszthato lakossagnak csak 2%-kal tobb mint 1/3-a szavazott. Arrol termeszetesen a jelentesek nem adnak felvilagositast, hogy mely retegek szavaztak es melyek
maradtak tavol a valasztasoktol.
A jelentesek adatait elemezve, Romsics az igazi kiilonbseget a Duna-Tisza
kozi paraszt-kisiparos varosok es a fovaros kornyeki gyari munkastomegeket
befogado varosok kozott eszleli. Osszegezve a telepiilestipusonkenti es regionalis
bontasbol levonhato kovetkezteteseket, Romsics megallapitja, hogy mig a megye
eszaki reszein a valasztok szama megkozelitette a valasztojoggal rendelkezok felet, addig a Duna-Tisza kozi arany az 1/3-on is alul maradt es csupan 15%-t
tett ki. A Pest kornyeki agrarlakossag es gyari munkassag tehat biztosabb reszt71

vevoje volt az aprilisi tanacsvalasztasoknak, mint a Duna-Tisza kozi kisipari
munkas, agrarproletar es torpebirtokos.®
A masik fontos kerdes: mit mondhatunk a megvalasztott tanacsok tarsadalmi
osszetetelerol? A forrasok koziil Krizsan Laszlo tanulmanyaban too Pest megyei
kozseg adatai szerepelnek.* Az 1919. aprilis y-en megvalasztott tanacsok teljes
nevsor anyagabol szaz jegyzek a mai Pest megye kozsegeiben mukodo Munkas-,
Katona- es Foldmiivestanacsok nev, foglalkozas, vagyoni allapot es part-, illetve
szakszervezeti tagsag szerinti adatait tartalmazza.* Romsics - Krizsannal szemben nem csupan e 100, a mai Pest megyehez tartozo kozseg adatait dolgozta fel, hanem a fellelheto mintegy 141 kozseg adatait.
A ket fenti szerzo kozos forrasainak elemzese, illetve az azokbol levonhato
kovetkeztetesek ismertetese elott meg kell jegyezniink, hogy az osztalyok es
tarsadalmi retegek kategorizalasat nem fogadhatjuk el teljes mertekben, mert a
jegyzekek sem a gyari es kisipari munkasok kozott nem differencialnak kelloen,
sem a parasztsagon beliil nincsenek mindig tiszta profilok.
E kisebb pontatlansagra, hibaforrasra vezeto adatok globalisan megis helyes
kepet adnak a megvalasztott tanacstagok tarsadalmi osszetetelerol. Ezert elfogadhatjuk a 141 Pest megyei telepiiles 4821 tanacstagjara vonatkozo adatok „k6z6s
nevezore hozasat", kategorizalasat, illetve osszesiteset, ahogyan az Romsics
tanulmanyaban fellelheto. E szerint a megye tanacs tagjainak
32,27%-a ipari munkas es kisiparos
20,51%-a mezogazdasagi napszamos es cseled
16,71%-a torpebirtokos (0-5 kat. hold)
osszesen 72,37%-a ipari es agrarmunkas
2,59 %-a
1,97 %-a
2,90 %-a
osszesen

pedagogus
tisztviselo es hivatalnok
egyeb (orvos, iigyved, mernok, diak stb.)
7,46%-a ertelmisegi

7,13 %-a kisparaszt (5-10 kat. hold)
5,37 %-a kozepparaszt (10-20 kat. hold)
2,94 %-a kozepparaszt (20-50 kat. hold)
0,78 %-a gazdagparaszt (50 kat. hold felett)
osszesen 16,24%-a birtokos paraszt
1,26 %-a vorosor es voroskatona
1,20 %-a iparos-kereskedo
1,45 %-a volt kozigazgatasbeli
osszesen 3,91% egyeb
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A fenti statisztikabol azt a legfontosabb kovetkeztetest vonhatjuk le, hogy a
tanacstagok tobb mint 2/3-a, majdnem 3/4-e (72,37%-a) kizarolag a sajat munkajabol elo ipari es agrar dolgozo es igy a tanacsvalasztasok Pest megyeben - de
masutt is - a Forradalmi Kormanyzotanacs elgondolasainak megfeleloen alakultak.
A tanacsok osztalyosszetetelenek az egesz megyere vonatkozo, globalis
elemzesevel osszhangban vannak a reszadatok. Termeszetesen elore kell bocsatani, hogy az osztalyosszetetelt a legtobb esetben a helyi tarsadalmi es politikai
eroviszonyok dontottek el. Kivetelt csak olyan esetek kepeztek, amikor a valasztasi bizottsag, illetve a helyi politikai szervezetek kepviseloi elore megallapodtak
az osztalyosszetetel aranyaban. Igy fordulhatott elo, hogy pi. Budakeszin 13-13
gazda, illetoleg munkas es segedmunkas keriilt a tanacsba.* Ugyanakkor Torbagyon a 30 tagu megvalasztott tanacsba 10 kisgazda, 10 foldmuves szegeny es 10
gyari munkas keriilt.
firdekes kepet nyeriink a pocsmegyeri es leanyfalui egyiittesen valasztott
tanacsrol kesziilt jelentesboL^^ E szerint a 29 megvalasztott tanacsatagbol:
szegenyparaszt
kozepparaszt
napszamos
kisiparos
szatocs
vinceller
tanlto
ref. lelkesz

8 fo (ebbol 6-nak max. 2 hold foldje van)
6 fo (10-16 kat. holdig)
4 fo
7 fo (3 komiives, 2 acs, i - i mazolo es meszaros)
I fo
i fo
I fo
i fo

E tanacsban a szegenyparasztsag a napszamosokkal egyiitt relativ tobbseget
alkotott, a kozepparasztsag es kisiparossag jelentos szamu kepviselete a tanacs
viszonylag szeles tomegbazisat tiikrozi. Ugyanakkor a rendelettel ellentetben
egy lelkeszt is megvalasztottak.
A tarsadalmi osszetetel szempontjabol gyakori tipust kepvisel az Inarcspusztan megvalasztott tagok jegyzeke.i^ A 10 tagu tanacsban 4 foldmunkas, i
foldmiives, i gazdasagi cseled, tovabba i - i tanlto, borbely, kiskereskedo, gazdasagi feliigyelo volt. Ebbol kovetkezik, hogy a proletarbazis eleg szilard lehetett
Inarcson.
A dabasi jaras kozsegeinek az intezo bizottsagait - direktoriumait - vizsgalta meg az egyik helytorteneti dolgozat;!^ es a 14 telepiiles intezo bizottsagainak
osztalyosszetetelerol a kovetkezo kepet nyiijtja:
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napszamos :
10 fo
foldmuves (0-5 kat. holdig)
23 fo
foldmiives (5-10 kat. holdig)
2 fo
foldmiives (10-20 kat. holdig)
4 fo
foldmuves (20. kat. holdon feliil) 6 fo
tanlto
4 fo
munkas
2 fo
asztalos
I fo
lakatos
I fo
szijgyarto-szabo-acs-kovacs
I - I fo
segedjegyzo
I f6
I f6
vendeglos
osszesen

59 fo

A tanulmanyiro megallapitja, hogy a jaras 10 kozsegeben megvalosult a
munkas-paraszt hatalom gyakorlasa. A foldmunkasok es szegenyparasztok aranya
55,8%, mellettiik az iizemi munkas es „fejmunkas" direktoriumi tagok is erositettek a proletariatus hatalmat.
Viszont Kakucs, Tatarszentgyorgy, Ujhartyan kozsegekben a direktoriumi
vezetest a 20 kat. holdon feliili birtokosok ragadtak magukhoz.1*
Lippai adatai kozott erdemes szemiigyre venni az alsodabasi jaras 12 kozsegeben megvalasztott 362 tanacstag szocialis osszetetelet:
foldmiives-napszamos
cseled
szegenyparaszt (2 kat. holdig)
torpebirtokos (2-10 kat. holdig)
kozepparaszt (10-20 kat. holdig)
kisiparos
tanlto
kozlekedesi alkalniazott
gyari munkas
vorosor
kozsegi alkalmazott
kereskedo es vendeglos
osszesen

III

3
30
91
30
51
II
I

15
I

fo
fo
fo
fo
fo
fo
fo
fo
fo
fo
fo
fo

15
3
362 fo

30,65%
0,80%
8,20%
25,40%
8,20%
14,10%
3,03%
0,27%
4,14%
0,27%
4,14%
0,80%
100,00%

A fenti adatokbol megallapithato, hogy a dabasi jarasban a szegenyparasztsag
a napszamosokkal egyiitt relativ tobbseget alkotott a tanacsokban. Azonban a
2-10 kat. holddal rendelkezo parasztok zomet is ehhez a kategoriahoz szamithatjuk. A kozepparasztsag es a kisiparossag jelentos szamii kepviselete a tana-
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csok viszonylag szeles tomegbazisat tiikrozi. A gyari munkasok kiilonosen Ccsan
jutottak erosebb kepviselethez.
Az ocsai eset azonban arra is figyelmeztet, hogy pusztan a munkassag v i szonylagos jelentos kepviselete a tanacsban meg automatikusan nem biztoslthatta
a tanacs proletarvezeteset.
Az ocsai tanacs elnokeve Karay Ambrus allami elemi iskolai tanitot valasztottak. Alelnok G . Barizs Janos kisbirtokos, jegyzo Hencz Janos. - A tanacs
osszetetele:
gyari munkas
7 fo
kisbirtokos
5 fo
foldmuves
8 fo
gazdasagi cseled
2 fo
malomszerelo, iU.
gepesz
2 fo
kozsegi kisbiro
i f6
birosagi kezelo
i fo
birosagi vegrehajto i fo
jarasbiro
i fo
szabo
I fo
viUanyszerelo
i fo
kertesz
i fo
cipesz
I fo
nyugdijas vasutas
i fo
adat nelkiili
4 fo
osszesen

39 fo

A Beliigyi Nepbiztossag politikai kikiildotte - Gerenyi Andras - 1919. aprihs i2-i valasztasi jelenteseben kozh Ocsarol, hogy bar a valasztas szabalyszeriien
folyt le, de az 5 tagii intezo bizottsagba nem a proletardiktatura hivei keriiltek,
hanem a regi rend es a vagyonos retegek kepviseloi. Karay Ambrus iskolaigazgato
azelott munkaparti (Tisza-part) agitator volt, Saskoi azelott jarasbiro, G . Bares
Beni 30 holdas gazda, Szabo Lajos muvezeto es Meszaros Jozsef 70 holdas
gazda.1®
Ismerjiik a godolloi munkastanacs 47 tagjanak a tarsadalmi osszetetelet is,
amely a kovetkezo kepet mutatja:
munkas
paraszt, foldmunkas
kisiparos
ertelmisegi
egyeb

17 fo
12 "
8"
6"
4 "
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A 3 tagu intezo bizottsag elnolce: Keresztessy Geza asztalos kisiparos, a szociaidemokrata part helybeli alapito tagja; iigyvezeto alelnok Czeczulics Janos
asztalos, a kozigazgatasi iigyek intezoje; Salkovszky Lajos komiives, az arvagyamiigyek intezoje.
Godollon feltiino a munkassag magas aranyszama, aminek magyarazatat az
a szoros kapcsolat adja, ami a Mosolygo-vezette munkaskohektiva es a godolloi
jaras kozott fennallt. A munkastanacs osszetetele azonban a tobbi tarsadalmi retegek jelenletet is tiikrozi.
firdemes megvizsgalnunk az aszodi jaras kozsegeinek tanacsait a szocialis
osszetetel szempontjabol, mert - mint ismeretes - a jaras egyik fellegvara volt
az 1918-1919-es forradalmi mozgalmaknak. Asztalos Istvan aszodi muzeumvezeto
nem csupan a Krizsan Laszlo es Romsics Ignac tanulmanyaibol ismert vizsgalati
modszert kovette, hanem az aszodi jaras kozsegeinek eseteben szelesitette az
osszehasonlitas alapjat a parttagsag es a szakszervezeti tagsag kozlesevel is. Sot,
a kozsegi tanacsok mellett kiilon elemezte a kozsegi es jarasi direktoriumokat,
valamint a megyei es orszagos tanacsba delegalt kiildottek foglalkozasat, vagyoni helyzetet, szakszervezeti tagsagat es nemek szerinti osszetetelet. 1*
A kozsegi tanacsokat az aszodi jarasban is aprihs 7-ig kellett megvalasztani,
Galgamacsan azonban csak aprilis 14-en volt ervenyes tanacsvalasztas. A szavazas modjarol szolva meg kell jegyezniink, hogy Ikladon es Bagon „hagyomanyos"
modon, kozfelkialtassal valasztottak meg a tanacstagokat.
Az aszodi jaras kozsegi tanacsainak foglalkozasi megoszlasa
Foglalkozas

Kozsegek
J4

<^ JA

_2

N

Munkas, iparos
Paraszt
firtelmiseg
Egyeb

17 6 10 I
13 10
3 12 21
3
2 4

3
7

16

15

5
40 7
I

2

1

5

I

6

43 18,22
24 174 73,72
5
2,11
14 5,93

A Galga-volgye kozsegeinek lakoi zommel mezogazdasagi dolgozok voltak
es igy a tanacstagok tobbseget is a parasztsag soraibol valasztottak. Elsosorban
a galgahevizi, kartali, vackisujfalui es versegi tanacsokra ervenyes a paraszti
osszetetel, de Galgamacsa, Iklad, Tura es Vacegres elere is zommel paraszti
szarmazasu tanacsok keriiltek. Az utobbi kozsegek tanacsaiban helyet kaptak a
falusi iparok kepviseloi, valamint nehany vasutas es ertelmisegi is.
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Nem meglepo, hogy Aszodon a munkassag jatszotta a foszerepet, mert itt
volt a kornyek egyetlen jelentos ipari nagyiizeme, a repiilogepgyar. Mar korabban
is szo esett arrol, hogy az aszodi munkassag milyen kisugarzo hatast tudott
gyakorolni az egesz jarasra, sot - a matyasfoldiekkel es az albertfalvaiakkal egyiitt
- az egesz megyere.
Figyelemre melto Bag es Domony esete, ahol a munkassag jelentos szamban
kepviseltette magat. Kiilonosen sok epitomunkast talalunk a ket helyen, akik
joreszt a fovarosban, valamint az orszag kiilonbozo varosaiban vallalva munkat,
megismerkedhettek a szociahsta eszmekkel es aktivan bekapcsolodtak a pohtikai
mozgalmakba. Eppen ezert szerepiik meghatarozo volt a proletardiktatura idejen.
Aszod es kornyekenek kiilonleges helyzetebol kovetkezett, hogy bizonyos
tarsadalmi csoportok kepviseloi nem keriiltek be a tanacsokba. Aszodon ugyanis
a munkassag es az agrarproletariatus forradalmi szelleme, fellepese mar eleve
tavol tartotta a kozsegben a korabbi idokben vezeto szerepet jatszott polgarsagot.
A kornyezo kozsegekben viszont, ahol nem volt nagyiizemi, szocialista eszmektol
atitatott proletariatus, ott is csak elvetve valasztottak az „uri osztalyhoz" tartozokat - pi. tanitokat, jegyzoket - , habar munkajukat a tanacsok szerteagazo tevekenysegeben igenybe vettek.
A kozsegi tanacsok vagyoni helyzetet megvizsgalva, Asztalos Istvan olyan
osszesito megallapitasra jut, hogy az aszodi jaras kozsegeiben megvalasztott 245
tanacstag koziil annak 44,49%-a, 109 fo, teljesen vagyontalan. A sajat csaladi
hazzal es i kat. holdig terjedo foldtulajdonnal rendelkezo tanacstagok szama 50 fo,
22,40%. A harmadik kategoriaba tartozik 28 fo, 1-5 kat. hold foldtulajdonnal:
11,43%. A negyedik csoporthoz tartozok szama 23 fo, ami 9,38%-nak felel meg.
Az otodik csoport az 5-10 kat. hold birtokkal rendelkezo parasztoke: 5,71%. A
vegso osszesites alapjan megallapithatjuk, hogy a kozsegi tanacstagok 93,41 %-a
a nincstelen, illetve a szegenyparaszti retegbol keriilt ki.i*
Az egyes kozsegek tanacsainak vagyoni osszetetelet vizsgalva, mar bizonyos kisebb kiilonbsegek allapithatok meg. Aszodon, Galgahevizen, Kartalon,
tovabba Bagon, Hevizgyorkon es Turan a nincstelenek voltak donto tobbsegben.
Galgamacsan, Ikladon es Versegen mar tarkabb a kep. Vacegresen es Vackisiijfalun joreszt a modosabb parasztsag soraibol keriiltek ki a tanacstagok. Kiilonos
helyzet alakult ki Domony kozsegben, ahol a tanacsban 9 vagyontalan mellett 4
jomodu gazdat talalunk.
Vegiil a megvalasztott tanacsok elnevezeserol. Mennyire eltero es sokszinii
volt a tanacsok elnevezese, az kideriil - egyebek kozott - Reti Laszlonak a Tanacskoztarsasag pecseteirol megjelentetett munkajabol.Elnevezesi kulonbsegek
az aszodi jaras kozsegeinek tanacsai kozott is voltak:
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Aszod
Bag
Galgagyork
Hevizgyork
Kartal
Aszodi jaras

= Aszodi Munkasok, Katonak, Foldnelkiili Parasztok
tanacsa
= Bag Kozsegi Tanacs
= Galgagyorki Munkastanacs
= Hevizgyork! Foldmiives Tanacs
= Kartali Foldnelkiili Szegeny AIunkas-Katona es
Paraszt Tanacs
= Aszodi Jarasi Munkastanacs.

A fentiekben ugyan kisse reszletesebben foglalkoztunk az aszodi jarassal,
de ligy veljiik, hogy e videk kiemelkedo szerepe az 1918-1919-es forradalmakban
es a Tanacskoztarsasag idoszakaban ezt a kiilonos figyelmet mindenkeppen
indokolja.
A kozsegi tanacsok valasztasarol a politikai megbizottak osszefoglalo jelenteseket kiildtek, amelyek kiemeltek a „j61 valaszto" kozsegeket. Galgamacsarol
a jelentes megallapitja, hogy ott a munkastanacs es a direktorium proletarokbol
all, „kitiin6en miikodik, es a lakossag hangulata is kielegito".22 Ugyancsak a
godolloi jarasbol, Fotrol azt kozoltek, hogy a direktorium nagyreszt proletar
6sszetetelu.23 Monorrol is azt jelentette a megyei politikai megbizott, hogy „a
legszegenyebb munkasok lettek megvalasztva".^* PiUsvorosvaron a politikai
megbizott az ellenorzes soran meggyozodott arrol, hogy „a munkastanacs proletar osszeteteM es a mukodeset kifogastalanul vegzi."^^
A megyeben lako munkasok nemcsak a hatalom megragadasaban, a tanacsok
szervezeti kiepiteseben es pohtikai megerositeseben nyujtottak felbecsiilhetetlen
segitseget a szegenyparasztsagnak, hanem a tanacsvalasztasok alkalmaval is, sot
a munkasok maguk is reszt vettek a tanacs munkajaban. Az isaszegi direktorium
pi. arrol ertesiti aprilis 18-an a M A V fiszaki Fomuhely munkastanacsat, hogy
Kiszel Janos kalapacsvezeto, Nagy Mihaly kocsitisztito, Apagyi Pal segedmunkas es Hajdii Mihaly segedmunkas igazoltan maradtak tavol az iizembol, mert
mint a helyi tanacs tagjai, „szervez6 munkalatokban vettek reszt".
A valasztasok osszkepehez tartozik a burzsoazia, az osztalyellenseg tevekenysege is. Ahol a proletariatus gyenge es szervezetlen volt, es a helyi burzsoaziat nem nyomtak el, ott a tanacsok osszetetele kedvezotleniil alakult.
Igy tortent Mogyorodon, ahol harom tanacsvalasztast tartottak. Meg marcius 25-en, nyilt szavazassal valasztottak meg az elso tanacsot tiilnyomoreszt
40-70 holdas gazdakbol. Aprilis 6-an az lij tanacsot - titkos szavazassal - ismet
a legvagyonosabb elemekbol valasztottak meg. A godolloi jarasi politikai biztos
lij valasztast rendelt el aprihs 13-an, de alapveto valtozast ez sem hozott es a burzsoa elemek tobbsegben maradtak. 2®
Az lijhartyani valasztas meg tanulsagosabb. Aprilis 7-en Ujhartyanban es a
szomszedos Lengyelfalvan 12 tagii tanacsot valasztottak: 10 kisgazdat es 2 fold-
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munkast. A Pest megyei direktorium elt a kormanyzotanacs adta jogaval es
vizsgalatot rendelt el ott, ahol a valasztas nem a dolgozok javara dolt el. Ilyen
esetekben rendszerint kideriilt, hogy a hatterben az osztalyellenseg dolgozik.
E z bebizonyosodott Ujhartyanban is. A valasztast meg kellett semmisiteni, mert
a Nagyatadi Szabo-fele kisgazdak meghoditottak, majorizaltak a szegenyparasztsag szervezeteit es a jeloleseket is ok vegeztek. A Junius i-en lezajlott valasztason
a jeloles mar a szegenyparasztsag kezebe keriilt, mire — mint a jelentes irja —
„a Szabo-fele kisgazdak a szavazastol tiintetoen tavol tartottak magukat".^'
Gyonon, amikor a kozsegi valasztasokat kiirtak, a reakcio — a kozsegi
jegyzovel az elen — szervezkedni kezdett; a jomodu kisgazdak tomegesen jelentkeztek tagfelvetelre a szocialista partba. A jomodu parasztsag eme furfangos
lepesevel sikeriik kibuktatni azokat, akik megszerveztek a proletariatus partjat,
igy pi. a parttitkart is.^* Csak hosszii kiizdelem soran es felso tamogatas segitsegevel teremtettek rendet Gyonon.
Nagymaroson is lij valasztast kellett elrendelni, mert az elozo valasztasokon
„egy aktiv szazados feleseget, gyarost, meg ma is egyhazi funkciot vegzo egyent,
birtokosokat, akik allandoan foglalkoztatnak munkasokat", valasztottak meg
tanacstagnak.^"
A megyei politikai megbizottak jelenteseiben nem egyszer mutatnak ra arra
az osszefiiggesre, ami a tanacsok rossz munkaja es rossz osztalyosszetetele kozott fennallott. A kerepesi munkastanacsrol allapitja meg az egyik jelentes, hogy
polgarokb61 all es azert kell proletarizakii, mert „a beresek, napszamosok panaszkodnak, hogy meg a regi rendszer jarja".3i
Noha az elso izben szabadon megnyilvanulhato nepakarat a falusi szegenyseg
legratermettebb kepviseloit kiildte a tanacsokba, helyenkent megis elofordult,
hogy nagygazdak, falusi kizsakmanyolok vagy ezek korabbi alkalmazottai felelos
beosztashoz jutottak a falusi tanacsokban. Igy Budakeszin tekintelyes vagyonnal
rendelkezo szatocs foglalt helyet a direktorium tagjai k6z6tt.32 Kakucs kozseg
intezo bizottsagaba 58,5 kat. hold fold tulajdonnal rendelkezo gazdalkodot valasztottak.^3 Gyomro munkastanacsaba 5 „f6ldmives" kapott helyet 30-52 kat.
hold tulajdonnal, bar a kozseg osszesen 48 tagot szamlalo tanacsaban 36 szemely
teljesen vagyontalan volt.^* Hasonlo eset fordult elo Ecser kozsegben^s es Bugyin.36
Altalaban megfigyelheto, hogy a tanacsvalasztasokkal kapcsolatban ismet
kielezodott a hare a falusi kozigazgatas meg helyiikon maradt regi nepellenes vezetoi, elsosorban a jegyzok ellen.
Joggal hangsulyozza a „V6r6s Ujsag", hogy „a proletardiktatura egyik fo
feladata eppen ennek az osztalyelnyomo biirokratikus-katonai allamgepezetnek
osszetorese, megsemmisitese, s nem pedig atvetele".3' A megye ontudatos dolgozoi megertettek, hogy nines szilard nephatalom ellenseges erziiletu kozigazgatasi vezetokkel, ezert oltott olyan tomeges mereteket a jegyzok eltavolitasa Pest
megyeben.
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A falusi tanacsok megvalasztasuk utan folytattak a kozigazgatas megtisztitasat. A lajosmizsei direktorium elso tenykedese a valasztasok utan, hogy a megyei direktorium siirgos intezkedeset kerte: fossza meg eddig elvezett jarandosagaitol a kozseg volt vezeto jegyzojet, akit meg az 1918. november i - i forradalmi esemenyek soran tavolitottak el a kozseg elerol. 3*
Megvalasztasa utan a patyi direktorium is vizsgalatot indit a volt jegyzo
ellen. A vizsgalati jegyzokonyv, amelyet a jarasi direktorium elnoke es a politikai
megbizott irt ala, a kovetkezo tenyeket allapitotta meg:
1. Visszaelesek a hadisegelyek megallapitasa es kifizetese koriil.
2. A katonai felmentesek elintezese - dijazas elleneben.
3. Goromba banasmod a felekkel szemben, akiket tobb izben tettleg is bantalmazott.
4. Foldet berelt a paptol, azt iigyfeleivel dolgoztatta meg, csak ennek fejeben
volt hajlando iigyes-bajos dolgaikkal foglalkozni. A haszonbol a pappal osztozott.39

A kep termeszetesen nem ennyire egyoldalii, mert ha szorvanyosan is, a
falusi kozigazgatasban akadtak olyan tisztviselok - es jo peldajukkal a varosokban
is talalkozhatunk - , akik kello szakertelemmel es hiiseggel szolgaltak a proletarallamot. Az 6 peldajuk alapjan hangoztatta K u n Bela a fiatal tanacsrendszerrol:
a proletardiktatura nem jelenti sziiksegkeppen azt, hogy „most mar kidobunk
minden hivatalnokot, akar van sziikseg ra, akar nines, hanem ez azt jelenti, hogy
minden felelossegteljes helyre, ahol politikai iranyitasrol vagy a hatalom kezeleserol van szo, proletarokat, tanacstagokat kell iiltetni.. ."^o
A kozsegi tanacsvalasztasokkal kapcsolatban vegiil a mai Pest megyeben
miikodott intezobizottsagokrol (direktoriumokrol) szeretnenk egy osszefoglalo
statisztikai kimutatast^i adni az osztalyosszetetel vonatkozasaban:
Munkas
Paraszt
Katona
firtelmiseg
Ismeretlen
foglalkozasii

124 fo
128 "
2 "

38,39%
39,93 "
0,61 "

27 "

8,35"

42 "

13,00 "

A Pest megyeben lezajlott kozsegi tanacsvalasztasokrol es a pohtikai kiizdelem lefolyasarol mindent egybevetve megallapithatjuk, hogy kedvezo alapot
teremtettek a nephatalom tovabbi kiepitesere es megszilarditasara. Ahol a tanacsok osztalyosszetetele kedvezotleniil alakult, az esetek tobbsegeben meg ott is a
jarasi vagy a megyei szervek segitsegevel a helyi proletarerok javara sikeriik
modositani a tanacson beliili osztalyeroviszonyokat.
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A varosi, a jarasi es a me^ei tanacsok megvalasztasa
A kozsegi tanacsok megvalasztasaval egy idoben keriilt sor a varosi tanacsok
megvalasztasara. A ma is Pest megyeben talalhato negy varosban a varosi tanacsvalasztasokkal egyidejuleg valasztottak meg a jarasi, megyei tanacsokba, tovabba
a Tanacsok Orszagos Gyulesebe kiildendo tagokat. Olyan gyakorlat alakult ki,
hogy ezekbe a felsobb szervekbe elsosorban a varosi direktorium tagjait jeloltek.
Igy pi. a varosi direktorium elnoke rendszerint tagja lett a jarasi es megyei tanacsoknak, valamint a Tanacsok Orszagos Gyiilesenek is.
A tanacsvalasztasok elott orszagszerte politikai gyiileseket rendeztek, amelyeken a helyi vezetokon kiviil a magyar proletariatus ismert nevu vezetoi is
megjelentek es beszedet mondtak.
Cegleden is lelkes hangulatu nepgyules zajlott le a varoshaza elotti teren, ahol a
tanacskormany kepviseleteben a varosban jol ismert Nyisztor Gyorgy, a foldmunkasok kedvelt vezetoje, foldmiivelesiigyi nepbiztos mondott beszedet. A cegledi
valasztas a legnagyobb rendben ment vegbe. A valasztopolgarok szinte iinnepelyes kiilsosegek kozott, szakmankent csoportosulva vonultak fel a valasztasokra.
A hivatalos lista nagy tobbseggel gyozott, mintegy tizezer szavazatot kapott.'*^
Az alabbi vezetoseget valasztottak meg: Elnok: Gobolyos Pal; a lo tagu
intezo bizottsag nevsora: Farkas Istvan, Habony Jozsef, Horompo Istvan, Reiner
Albert, Gobolyos Pal, Matyas Jozsef, Fenyves Imre, Urban Pal, Zsadony Miklos,
Szalkai I s t v a n . R e i n e r Albert egyben az egyesiilt part titkara volt. Kesobb - mint
szamos mas helyen - valtozott az intezo bizottsag osszetetele.
Nagykoroson aprihs 12-en valasztottak meg a tanacs vezetoseget es tagjait.
A 70 tagii tanacson beliil az intezo bizottsag elnoke Zsemberi Gyula lett. Tagjai:
Verebes Daniel, Jonas Mihaly, Toth Sandor, Sziics Istvan, Torma Istvan, K o vacs Laszlo, Hankovszky Karoly, Sasi Gyorgy, Fabian Janos, Katona Balint,
Berta Jozsef, Szekely Jozsef, Berecz Bagi Pal, Gerecze Ferenc, Klekner Agoston.
- Verebes kivetelevel - aki paraszti szarmazasu volt - mind munkasok. E z nem
felelt meg a varos tarsadalmi osszetetelenek es a proletardiktatura egyoldalii
gyakorlasara mutat Nagykoroson.**
Vacon aprilis 6-an valasztottak meg a helyi tanacsot, amelybe harom no is
bejutott: Klein Karolyne, Mathisz Mihalyne es Komaromi Kalmanne. A tanacs
osszetetele a kovetkezo kepet mutatja:
Munkas
Paraszt
Ertelmisegi
Alkalmazott
Egyeb
Osszesen

22 fo

6"
45 f6*5
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Szentendren aprilis 7-en valasztott a varos lakossaga es 1730 szavazopolgar
30 tagii vezetoseget allitott a varos elere. A direktorium elnoke Kiss Matyas lett,
mert 6 kapta a legtobb szavazatot. Utana Brannauer Karolyne es Glatz Sandor
kovetkeztek. E z utobbi allatorvosi teendoi miatt atadta a helyet a szavazatok
tekinteteben utana kovetkezo Molnar Varga Gezanak. Az intezo bizottsag elnoke
is termeszetesen Kiss Matyas lett, akinek boriparos volt a foglalkozasa. A bizottsag tagjai: Brannauer Karolyne dohanygyari munkasno, Glatz Sandor allatorvos,
Molnar Varga Geza asztalos, Szulyovszky Sandor geplakatos, Stocker Istvan geplakatos, Lieber Jozsef foldmiives. - Kisst es Molnart a varos a megyei tanacsba
is delegalta. Kiss kesobb az orszagos tanacsba is bekeriilt, Molnar pedig a megyei
intezo bizottsagba.*®
A direktorium osszetetele elobb Junius 7-en, azutan a Junius 24-i ellenforradalom utan megvaltozott. Az elozo esetben foleg szemelyeskedes kovetkezteben,
24-e utan pedig Molnar es Szulyovszky „id6nkenti szelsoseges eljarasai" miatt.*''
A megye tobbi varosaban lenyegeben hasonlo koriilmenyek kozott tartottak
meg a valasztasokat, melynek soran a varosi lakossag azokra adta le a szavazatat,
akik a miiltban kiemelkedo szerepet jatszottak a nephatalomert es a tarsadalmi
haladasert folytatott kiizdelemben. Az egyes varosok jellege, tarsadalmi-politikai
osszetetele, az alapveto osztalyok kozotti eroviszonyok dontottek el az elkovetkezo honapok helyi esemenyeinek alakulasat.
A jarasi munkas-, katona es foldmiivestanacsok megvalasztasara csak a
kozsegi tanacsok megalakulasa utan, aprilis 15-20. kozott keriilhetett sor. A tanacs
tagjait ugyanis a kozsegi tanacsok kiildotteibol valasztottak.
A kozsegek lakossaguk szamanak megfelelo aranyban kepviseltettek magukat
a jarasi tanacsban: minden ezer lakos utan egy tagot delegalhattak. A jarasi tanacs megvalasztasa a falvak kiildotteibol alakult valasztasi megbizottak feliigyeletevel tortent, az altalanos, titkos valasztojog alapjan. A valasztasi megbizott
egyben a szavazatszedo bizottsag elnoke is volt, s gondoskodott arrol, hogy a
valasztas a Tanacskoztarsasag ideiglenes alkotmanyaban rogzitett hatarozatok
alapjan tortenjek.
A jarasi tanacsok 15 tagii intezS bizottsagot valasztottak. A jarasi direktorium
&6t tanacsiiles kozott korlatlanul gyakorolhatta a jarasi tanacsot megilleto jogokat.
Az iigyek kozvetlen vezeteset az intezo bizottsagbol valasztott 5 tagii direktorium
vegezte es intezkedeseirol a tanacsiilesen szamolt be. Tanacsiilest sziikseg szerint,
de legalabb havonkent tartottak.
Az allamigazgatas jarasi szintjen a direktorium lenyegesen fontosabb szerepet
toltott be, mint kozsegi viszonylatban. E helyzete elsosorben nem a jarasi
szervnek kijaro szelesebb intezkedesi jogkorbol kovetkezett, hanem a tanacs
„kiild6tt" jellegebol. A kiilonbozo kozsegekbol delegalt tanacstagok ugyanis a
termelomunka rovasara nem tartozkodhattak rendszeresen a jaras szekhelyen,
hogy testiiletileg intezzek az iigyeket.
82

A jarasi tanacsokkal kapcsolatban helyesen aUapitja meg Krizsan Laszlo
emlitett tanulmanyaban,** hogy mig a regi szolgablroi hivatal szinte kizarolag kozigazgatasi es biroi feladatokkal foglalkozott, addig a Tanacskoztarsasag jarasi
igazgatasi szerveindk munkajaban a szocialis tevekenyseg volt tulsiilyban a kozigazgatasi feladatokkal szemben. A jarasi tanacsok szervezete ugyanis Pest megyeben kozigazgatasi, nepjoleti, miivelodesi, mezogazdasagi, rendeszeti, szocializalasi, kozgazdasagi es penziigyi bizottsagokra, illetve alosztalyokra tagozodott.
A Pest megyei jarasi valasztasok annyiban eltertek a tobbi megyek valasztasaitol, hogy a jarasi tanacsokban - akarcsak a megyei tanacsnal - a budapesti szervezett proletariatus is kepviseltette magat. Igy sugarzott ki Pest megye Budapest
koriili jarasaiba a fovarosi munkasosztaly segitsege, a munkas-paraszt szovetseg
ereje. FSvarosi munkaskiildotteket foleg azokba a jarasokba delegaltak, amelyekben a proletariatus gyengebb erot kepviselt. A fovarosi illetosegii tanacstagok
szama kiilonosen a biai es a pomazi jarasokban ert el jelentos aranyt.
A megyei direktorium a fovaros Kozponti Tanacsanak kiildott atirataban
az alabbiak szerint allapitotta meg Budapest fovaros kepviseletet a kornyezo
jarasok tanacsaiba:
1. A biai jarasba
2. A godolloi
3. A kispesti
4. A pomazi
5. A vaci

kiildendo tanacstagok szama
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Osszesen

i8 fo
3 "
6"
16"
2"
45 fo**

A godolloi jarasi tanacsba - a megyei direktorium allaspontja szerint - Budapest fovarosnak 9, Rakospalotanak 6 tagot kellett volna delegalnia. Azonban a
jarasi megbizottak „nem veszik tudomasul a varmegyei valasztasi bizottsag eme
kalkulaciojat". Allasfoglalasukat azzal indokoljak, hogy „a godolloi jarasban oly
eros munkasmozgalom van es annyi jo elvtars miikodik, hogy az odadelegalas
teljesen felesleges... "^o
A valasztas erdekessegeihez tartozik az is, hogy Cegled varosa, amely a Varkonyi-fele mozgalom es Urban Pal reven orszagos hirnevre tett szert az agrarproletar-mozgalmak torteneteben, harom szomszedos jarasba is bekiildte kepviseloit. Az abonyi jarasi tanacsba 15, a monoriba 10 es a nagykatai jarasi tanacsba szinten 15 cegledi kiildottet valasztottak.
A kozsegi, varosi es jarasi valasztasok jo lebonyolltasa megteremtette az elofelteteleit annak, hogy a megye vezerkaraba Pest megye munkasainak, agrarszegenysegenek es a forradalmi szellemii ertelmisegieknek legjobbjai keriilhessenek.
A haboru alatti kiizdelem a bekeert es a szociahs igazsagert, majd a hatalomert
folytatott hare ket forradalom tiizeben. Pest megyeben is felszinre hozta azokat a
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ferfiakat, akik a tanacsok es direktoriumok elere kerulve, a proletardiktatura
megerositesen es a tanacsrendszer megszilarditasan faradoztak. E z t bizonyitja
a Pest megyei Munkas-, Katona- es Foldmiivestanacs osszetetele.^i
Jarasok:

I . Abonyi jarasbol
2. Alsodabasi
3. Aszodi
4. Biai
5. Dunavecsei
6. Godolloi
7. Gyomroi
8. Kalocsai
9. Kiskorosi
10. Kiskunfelegyhazi
I I . Kispesti
12. Kunszentmiklosi
13. Monori

S5
J5

J)
J)

12 fo
12 "
7 "
12 "
9

"

12 " (koztiik Mosolygo Antal)
3?
?5
J5
55

)J
J?
?J

5
5
12
10
12
9

"
"
" (koztuk Alpari Gyula)
"
" (koztiik Szaton Rezso)
"

13 " (koztiik Nyisztor Gyorgy es

Vantus Karoly)

14.
15.
16.
17.
Varosok:

>)

Nagykatai
Pomazi
Rackevei
Vaci

5)
33
33

I . Vacrol
2. Kecskemetrol
3. Cegledrol
4. Erzsebetfalvarol
5. Kispestrol
6. Kiskunfelegyhazarol
7. Kiskunhalasrol
8. Nagykorosrol
9. Szentendrerol
10. Ujpestrol
I I . Rakospalotarol
12. Budapestrol

12 "
16 " (koztiik Joanovics Sandor)
8 "
9

"

4 fo
20 " (koztiik Safranko Emanuel)

7 " (koztuk Urban Pal)
8 "
9

"

7
6
6
2
12

"
"
"
"
"

(koztiik Varga Jeno)

7"
41 " (koztiik Czobel Erno es

Kellner Sandor)

Osszesen

304 fo

A „megyei szovjet" megvalasztasara aprilis 24-en kortaviratban kertek fel
a megyei tanacs 304 megvalasztott tagjat.
A Pest varmegyei Munkas-, Katona- es Foldmuvestanacs alakulo iilesere
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aprilis 26-an keriilt sor a varmegyehaza disztermeben. Az iilest Urban Pal nyitotta meg, majd a direktorium elnoke, Joanovics Sandor vazolta a politikai helyzetet
es a feladatokat. Ezutan Laszlo Arnold jegyzo bejelentette, hogy a megyei tanacs
sajat kebelebol 30 tagot kiild az Orszagos Tanacsba, 40 tagot pedig a varmegyei
intezo bizottsagba. A ket valasztas modjat Nyisztor Gyorgy nepbiztos ismertette.
Ezutan megtortent a valasztas.^2
A megyei intezo bizottsag aprilis 29-en tartotta alakulo iileset.^^ Az intezo
bizottsag az alabbi direktoriumot valasztotta meg: Elnok Joanovics Sandor,
helyettes elnok Urban Pal, tagok: Porczio Istvan, Csatho Sandor es Voros
Sandor.
Joanovics Sandor, voros Pest varmegye tanacsanak es intezo bizottsaganak
elnoke, 1868. oktober 2-an sziiletett a del-magyarorszagi Versecen. Gyogyszeresz
szakkepzettseggel 1908-ban Budan, az Erod utcaban kotszeriizemet alapit, ahol
10-15 alkalmazottat foglalkoztat. Elobb a Fiiggetlensegi Part tagja, de miutan
csalodik annak poHtikajaban, 1907-ben belep a Szociaidemokrata Partba. Uzeme
a haboru alatt a pacifista meggyozodesu es halado szellemu emberek talalkozohelye. Kiildottkent vesz reszt az MSzDP rendkiviili kongresszusan 1917. november 2 5 -en, es felszolalasaban az orosz pelda kovetesere hivja fel a magyar munkasosztalyt. Radikalis hangu felszolalasat az elnoklo Garbai Sandor - kesobb a Kormanyzotanacs elnoke! - elesen visszautasitja.
Joanovics 1918 oszen belep a Kommunistak Magyarorszagi Partjaba. A
Tanacskoztarsasag kikialtasa utan a beliigyi nepbiztossagon dolgozik, ahol - szentendrei kapcsolatait figyelembe veve - a Pest megyei iigyek intezeset is a
hataskorebe utaljak. Elobb ideiglenes, majd aprilis 26-an megvalasztott elnoke a
Pest megyei iigyek intezo bizottsaganak. Joanovicsot a Tanacsok Orszagos Gyiilesen bevalasztottak a legfelsobb allami szervbe, a Szovetseges Kozponti Intezobizottsagba. A Tanacskoztarsasag alatt a szerb nemzetisegii lakossag koreben is
nagy tekintelynek orvend. Az egyesiilt part internacionalista szervezetenek jugoszlav csoportja julius 25-en felkeri, hogy vegyen reszt a delszlav csoport munkajaban es vallalja el annak elnoki tisztet.^*
A megyei intezo bizottsag elso iilesenek napirendjen a valasztason kiviil mintegy 14 pont szerepelt:
1. Az aprilis 26-i iilessel kapcsolatban a volt direktorium elleni panaszok.
2. Hatarozati javaslat az iilesekrol haromszor indokolatlanul tavolmaradok
torlesere.
*
3. A megyei hivatal szervezete.
4. Ellenforradalmat ellenorzo szerv kikiildese.
5. Kihagasi iigyekben elvi allasfoglalas.
6. Elelmiszer-rekviralas.
7. A Voros Hadsereg iidvozlese.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uradalmi cseledek helyzete.
Falusi tanacsok kioktatasa.
Kiadvany a falusi tanacsok reszere.
Az idei termes biztositasa.
Illetmenyiigyek.
Megyei tisztviselok elbocsatasa.
Utalvanyozasi jog.

Kulon k i kell terni a harmadik napirendi pontra, amely a megyei tanacs es
direktorium munkajat, szervezetet volt hivatva szabalyozni. Laszlo Arnold eloado javaslatot tett a megyei hivatalszervezet atalakitasara, mert ez „a regi biirokratikus rendszer legkonzervatlvabb alakulata, a felesleges iigyosztalyok egesz litvesztojevel" es igy nem alkalmas a proletariatus szamara.
A tervezet szerint az uj varmegyei hivatalt, amely a volt foispani es alispani
hataskoroket egyesiti magaban, 6t osztalyra kivantak tagolni:
1. Kozgazdasagi iigyos^fd/j. Feladatkore: politikai agitacio, a nepbiztossagok
rendeleteinek vegrehajtasa, a kozsegi es jarasi kozigazgatas ellenorzese es a valasztasok vezetese.
2. Kozigazgatdsi Ug/osztdlj. Intezi az elelmezesi iigyeket, a jovo evi keszlet
osszegyujteset es szetosztasat, a birtokrendezest, a muszaki objektumok feleplteset. (A legsiirgosebb miiszaki munkalatok elvegzesere egyelore 8 millio koronat
kapott az intezo bizottsag.)
3. Kozfntivelodesi iigjiosztdlj. Foglalkozik altalanos oktatasiigyi, iskolaiigyi,
nepmuvelesiigyi kerdesekkel, propagandaval, vallasiiggyel es nepegeszsegiiggyel.
4 . Hadiigjii oszfdlj. Feladata a Vorosorseg szervezese es ellenorzese, toborzas
a Voros Hadseregbe, a forradalmi torvenyszekek megalakitasa es ellenorzese.
5. Szocializdldsi oszfdlj. Hataskorebe tartozik a kozvagyon es a szociaiizalt
vagyon iigyeinek intezese.
Az eloterjesztest az intezo bizottsag azzal a megjegyzessel vette tudomasul,
hogy amennyiben az tigybeosztasnal modosltasra lenne sziikseg, azt a direktorium
sajat hataskoreben intezze el.^s
A direktorium tagjai a fenti alapelveknek megfeleloen felosztottak egymas
kozott az egyes iigyosztalyok feliigyeletet. Az egesz hivatalszervezet vezeteset
Joanovics Sandor elnokre biztak. A* kozigazgatasi iigyosztaly Urban Pal, a kozgazdasagi iigyosztaly Laszlo Arnold, a kozelelmezesi alosztaly Hankovszky
Zoltan, Nemet Karoly es Stachich Bela, a mvivelodesiigyi es propaganda iigyosztaly Porczio Istvan es a hadiigyi osztaly Voros Sandor hataskorebe tartozott.^s
A megyei hivatalszervezetnek ez a kepe idovel modosult es az iigyintezes az
alabbi osztalyok szerint tagozodott: kozigazgatasi, gazdasagi, muvelodesi, had86

iigyi, politikai, elelmezesi es miaszaki osztaly. Ezenkiviil volt kiilon iktato es kiadohivatal, kiilon arvaszeki iktato es kiado.^'
A megyei tanacs hivatala az ahspani hivatal munkajahoz kepest megnovekedett feladatkoret egy jiiniusi adatkozles szerint 492 munkaerovel latta el.^s
A megyei intezo bizottsag majus lo-i iilesen Joanovics elnok bejelentette,
hogy a kozponti parttitkarsaggal egyetertesben az elnoki osztaly melle politikai
osztalyt szerveznek. Ennek vezetesere berendekek Galocsy Sandort es Havas
N.-t, akik a megye osszes munkastanacsainak tagjairol nyilvantartast fektetnek fel.5*
A politikai osztaly lenyegeben a mai szemelyzeti osztalyok feladatkoret latta el.
Ugyanezen az iilesen Laszlo Arnold kozli, hogy a gazdasagi osztaly hataskorebe az alabbi iigyek tartoznak: a szovetkezetek kozpontosltasa, a termeles
biztositasa, a birtokrendezes, az elelmezesi problema, a mezogazdasagi proletariatus ruhasziiksegletenek a kielegltese, a muszaki munkalatok elokeszltese es vegrehajtasa.®°
A Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag aprihs ho kozepen a miiszaki munkalatok
megszervezesere es vegrehajtasara hatarozottan koriilirt iigykorrel Pest megyeben muszaki hivatalt aUItott fel.®i Miutan a hivatal Pest megyeben bevaltotta a
hozza fuzott remenyeket, ezert kesobb az egesz orszag teriileten minden megyei
tanacs mellett rendszeresltettek, mint „keriileti mezogazdasagi muszaki hivatalt". Ezek a hivatalok a Nepgazdasagi Tanacs I L foosztalya ala tartoztak es azokat
mint muszaki tanacsado szerveket, az egyes varmegyek melle rendeltek. A megyei muszaki hivatal videken jarasi kirendelt muszaki biztosokkal es segederokkel latta el feladatat.

TEVfiKENYSfiGE
PEST MEGYfiBEN

3. A T A N A C S O K

A megyei tanacs politikai m.egbizottak litjan ellenorizte a jarasi tanacsok es a
kozsegi direktoriumok munkajat. Egy juniusbol fennmaradt nevjegyzek szerint a
megyei tanacsnak 72 politikai megblzottja volt. A politikai megbizottak fo feladatat a helyi tanacsok munkajanak segitese es ellenorzese kepezte. Szerepiikkel
mar a megyei intezo bizottsag aprilis 29-i alakulo iilesen is foglalkoztak. Czobel
Erno hangsiilyozta, hogy a videki tanacsok felvilagositasara kiilonosen azert
van sziikseg, mert egyes tanacsok nem ismerik a hataskoriiket.i Joanovics, a
direktorium elnoke szerint „egyes jarasi, kozsegi direktoriumok allamnak kepzelik magukat az allamban: a nepbiztossagok altal kiadott rendeleteket nem hajtjak
vegre, ellentetes rendeleteket adnak k i . . ."^
A pohtikai megbizottak fo feladata az lij forradalmi kozigazgatas helyes kialakitasa volt. A megyei megbizottak nagy resze a munkashatalomert folytatott
harcban kiprobalt mozgalmi ferfiakbol allott, akiknel legfeljebb csak azt lehetett
hianyolni, hogy a politikai ontudat, a proletariatus iigyenek harcos kepviselete
nem parosult kello kozigazgatasi szakismerettel. A politikai megbizottak egy
resze mar nem bizonyult ilyen allhatatosnak es sokszor inkabb gatoltak, mint
segitettek a direktoriumok munkajat. A feladat ezek levaltasa lett volna. Ezzel
szemben a kormanyzotanacs megsziintette az intezmenyt es bevezette a teljhatalmii pohtikai megbizottak rendszeret. E z - bar fejlettebb formaja volt az
instruktori rendszernek - bizonyos zokkenoket okozott, mert megakadalyozta,
hogy a megyei politikai megbizottak elvegezzek a mar folyamatban levo feladatokat.
A Beliigyi Nepbiztossag a teljhatalmii politikai megbizottak reszere sziikseges utasitasokat nagy koriiltekintessel, mindenre kiterjedo figyelemmel fogalmazta meg. Az utasitas harom surun gepelt oldalon het reszben foglalja ossze a
legfontosabb tudnivalokat. A fokerdesek: i . A tanacsok osszetetele. 2. Van-e
proletaregyseg ? 3. Ellenforradalmi jelensegek kezelese. 4. Hogyan all a Voros
Hadsereg szervezese es toborzasa? 5. A Beliigyi Nepbiztossag rendszeres tajekoztatasa. 6. A pohtikai megbizott jogviszonya. 7. A rendeletek vegrehajtasanak
helyes modszere.
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Az utasitas a politiliai megbizott jogviszonyarol a Ic6vetkez61?et mondja:
„On a kormanyzotanacs megbizottja. Nines a direktorium fole rendelve, hanem a
mi utasitasainknak megfeleloen azt tanacsokkal latja el. Reszt vesz a tanacskozasokon, igyekszik helyes iranyba befolyasolni, szavazati joga azonban nines.
Abban az esetben, ha iigy tapasztalna, hogy a direktoriumok megbizhatatlanok
vagy tehetetlenek, azonnal jelentest tesz es esetleges inditvanyt, hogy nem volna-e
sziikseges valakit a direktorium fole helyezni."^
A kormanyzotanacs a teljhatalmu politikai megbizottak munkajaval a helyes
utasitasok ellenere sem erte el a kitiizott celt. E z nem az utasitason, hanem a megbizottak helytelen kivalasztasan miilt, mivel az egyes nepbiztossagokon a forradalmi eberseg nem allt magas fokon. A teljhatalmu politikai megbizottak munkajat
igen sok panasz erte.
Az aszodi kozsegi tanacs elnoke a megyei tanacs Junius lo-i iilesen elmondta, hogy politikai megbizhatatlansaguk miatt tobb esetben kenytelenek voltak letartoztatni a Budapestrol kiildott pohtikai megbizottakat. Ugyanez volt a velemenye a jarasban tevekenykedo politikai megbizottakrol Huszar Jozsefnek, az
aszodi jarasi direktorium elnokenek is. Visszaemlekezeseiben elmondja, hogy ,,a
politikai biztosok es ellenorok raja lepte el a direktorium epiiletet. Ezek zome
csak a sajat es csaladjuk ellatasaval torodott".*
Az alsodabasi jarasban is megtortent, hogy Czegely Dezso politikai megbizott mar egy honapot toltott el a jarasban, amikor az ellene beerkezett panaszok kivizsgalasara a jarasba kikiildott Banszky Ferenc kenytelen volt megallapitani, hogy Czegely miikodese semmi eredmenyt nem hozott. ^ Ilyen koriilmenyek
kozott nem csodalhato, hogy a kozsegi direktoriumokban dolgozo regi szervezett proletarok tiltakoztak a politikai megbizottak kikiildese ellen, mert a helyi
viszonyokat kiilonben sem ismero varosi emberek, mint politikai megbizottak,
a falun „t6bbet artanak, mint hasznalnak".
Nemcsak a helytelen szemelyi kivalasztas okozta azt, hogy a falusi es jarasi
direktoriumok a politikai megbizottakkal szemben foglaltak allast, hanem az a koriilmeny is, hogy a helyi direktoriumok altalaban nem szereltek az eilenorzest.
Mar emlitettiik, a megyei tanacs jiinius 9 - i intezo bizottsagi iilesen Joanovics elnok beszelt azokrol az anarchikus allapotokrol, hogy egyes direktoriumok „allamnak kepzelik magukat az allamban". A megyei tanacs es az intezo bizottsag iilesein is tobb izben elenk vita tamadt abbol, ha a kormanyzotanacs vagy valamelyik
nepbiztossag rendeletet vita nelkiil kellett vegrehajtani. Egy izben pi. a gazdasagi
allando munkasok szegodmenyes bererol szolo rendeletet egyes tanacstagok azzal az indoklassal akartak elvetni, hogy „nem feliilrol jon a diktatiira". Ezzel a
kifejezessel gyakran talalkozunk a megyei munkastanacs es az intezo bizottsag iilesein. A megyei funkcionariusok ugyanakkor, amikor - helyesen - felleptek az
egyes kozsegi direktoriumok anarchikus tenykedesei ellen, a nepbiztossagok ren-
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deleteivel kapcsolatban ok is a „feliilr61 jovo" diktaturat nehezmenyeztek. S6t,
jilnius I I-en a megyei munkastanacs az alabbi hatarozatot hozta: „ A z 1919. Junius I I-en tartott Pest varmegyei Szovjet gyules kimondja es tiltakozik az ellen,
hogy az egyes nepbiztossagok a varmegyenek celiranyos es a proletarsag erdekeinek megfelelS intezkedeseit allandoan keresztiilhuzzak, ezaltal a megyei celtudatos vezetest munkajaban allandoan akadalyozzak. Elvarja a megyei Szovjet, hogy
a nepbiztossagok a jovoben a fontosabb intezkedeseket a kozbeeso tanacsok velemenyenek meghallgatasaval viszik keresztiil, nem pedig a feliilrol jovo diktatura formajaban".®
A megyei tanacs allasfoglalasa elvileg helyes ugyan, de a fegyveres intervencio viszonyai kozott az allamhatalom kozponti szervei sokszor gyors es
hatarozott dontesekre kenyszeriiltek, ami altalaban kizarta az elozetes velemenykeres lehetoseget.
A megyei es kozsegi tanacsok kozotti kapcsolatok helyes kialakitasat akadalyozta a centralizacio elismeresenek hianya, tovabba a varosnak es a falunak a
kapitalista korbol visszamaradt ellentete is. Az agrarproletariatus legforradalmibb
reszet kiveve, a parasztsag zome nem volt meg athatva a munkas-paraszt szovetseg, a varos es a falu kozotti egyiittmiikodes gondolatatol es sziiksegessegetol.
Ha ehhez hozzatessziik, hogy a falusi tanacsok munkajaban a proletardiktatura
helytelen ertelmezese folytan tulzott onallosodasi torekveseket is eszlelhetiink,
akkor nem csodalkozhatunk azokon a zokkenokon es siirlodasokon, amik a
megyei, jarasi es kozsegi tanacsok egyiittmukodeset, valamint a kozponti szervek
ellenorzo munkajat zavartak.
A politikai megbizottak kozott nem kevesen akadtak, akik reszben korabbi
jelentos munkasmozgahni tevekenysegiik reven, reszben a proletarhatalom kivivasa utani idoszakban tapasztalt vezetoi kepessegeik es forradalmi elhivatottsaguk folytan nagy tekintelyre tettek szert az egyes jarasokban. Az egyikre jo
pelda Mikulik Jozsef, a K M P elso ideiglenes Kozponti Bizottsaganak tagja, akit
Joanovics kormanyzotanacs! biztos majus 29-en nevezett ki a monori jaras,
Cegled es Nagykoros varosokba.' A masik tipushoz tartozik Fekete Bela, aki a
teljhatalmu politikai megbizott tisztet aprilis zS-tol a rackevei jarasban toltotte
be.8

Czobel, Fekete, Kellner, Mikulik, Somlo es masok miikodese Pest megyeben
azt bizonyitja a szamunkra, hogy a proletardiktatura feladataihoz felnott, politikailag jol kepzett, kello mozgalmi tapasztalatokkal rendelkezo pohtikai megbizottak
nagy segitseget voltak kepesek nyiijtani a megye forradalmi kozigazgatasanak a
tanacsi munkaban es az ellenforradalom elleni harcban.
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A jarasi tanacsok szervezeti felepitese hasonlo volt a megyei tanacsehoz,
csak kevesebb iigyosztalybol allott. A jarasi tanacsok egyes iigyek szakszerii
ellatasara sziakebb korii szakbizottsagokat kiildtek ki, amelyekbe a tanacstagokon
kiviil szakembereket is bevalasztottak. A proletarhatalom jarasi szervezete fontos
osszekotokapocs volt a megyei es a kozsegi tanacsok kozott. A megyei tanacs
leggyakrabban a jarasi tanacsok litjan hajtotta vegre a felsobb szervek rendelkezeseit. A jarasi tanacsok iranyltottak a kozsegi tanacsok tevekenyseget is, Igy a
kozsegi tanacsok jo munkaja jelentos mertekben attol fiiggott, hogy milyen
volt a jarasi vezetes es iranyltas.
Pest megyeben altalaban ott volt szilard es eros a vezetes, ahol a jaras munkasai vagy agrarproletarjai mar a hatalomatvetelt megelozoen is donto befolyasra
tettek szert a politikai helyzet alakitasaban. Az aszodi jarasi direktorium pi. a
legjobban miikodo szervek koze tartozott a megyeben. Huszar Jozsef, az aszodi
jarasi direktorium elnoke meltan Irhatta visszaemlekezeseiben: „Az oktoberi
forradalom kitorese utan a gyar munkassaga donto befolyast nyert a jaras
vezeteseben."*
A szilard proletariranyitas nemcsak az aszodi jarasi direktorium munkajara
jellemzo. Hasonlo megallapltasokat tehetiink pi. a godolloi jarasi tanacs es direktorium miikodeserol, ahol a matyasfoldi repiilogepgyar munkasai Mosolygo A n talla. az elen biztositottak a munkassag vezeto szerepet.
A jarasi direktoriumok az abonyi es mas ellenforradalmi jelensegek utan
eberen orkodtek azon, hogy az ellenforradalom sehol se iithesse fel a fejet. Ahol
erre sziikseg volt, a jarasi tanacsok preventiv intezkedeseket alkalmaztak. Az
alsodabasi jarasi direktorium elnoke pi. ellenforradalmi magatartas es hivatali
titok elarulasa miatt feloszlatta a helyi, kozsegi munkastanacsot. A helyzet jellemzesere a jarasi direktorium elnoke a megyenek kiildott tavirataban magyarazatkeppen hozzafiizi, hogy „Als6dabas burzsoa feszek, ahol kemeny kezzel kell
megfogni a dolgot''.^" Ha ismerjiik a dabasi dzsentri kiiriak vilagat, akkor csak
helyeselni lehet a jarasi direktorium erelyes eljarasat.
Altalaban nagy siilyt helyeztek a jarasi direktoriumok arra, hogy a felsobb
szervek elott tekintelyiik legyen. Ezert amikor a monori jarasi intezo bizottsag
ligy latta, hogy „a jarasi intezo bizottsag hatarozatait nem respektaljak a megyenel"^^, az egesz vezetoseg lemondott. (Presztizskerdest csinaltak abbol, hogy
a megyei intezo bizottsag visszahlvja-e Medveczky Jeno megyei tanacstagot
vagy sem, mert Medveczky vetomagkukoricaval szabalytalankodott.)
A jarasi tanacsok tevekenysegenek vizsgalatanal nem lehet figyelmen kiviil
hagyni penziigyi nehezsegeiket. Majus 26-an pi. a kiskunfelegyhazi jarasi direktorium jelentette a megyei direktoriumnak - amint Rakosi Matyas nepbiztos
ittletekor errol meggyozodott - , hogy a jarasi direktorium es az oda tartozo
kilenc kozseg penztara teljesen kiiiriilt, ligyhogy ezek a direktoriumok „a legsziiksegesebb kiadasokat sem tudjak fedezni, es a jarasi direktorium Kiskunfel-
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egyhaza varostol loo ooo koronat vett k6lcs6n".i2 A varos siirgeti a visszafizetest. Penzforrasuk azonban nines, ugyanis a loo holdon aluli birtokra ado nem
vetheto ki - mert kozadok alol a kormanyzotanacs rendelete folytan mentesitettek - , viszont az osszes loo holdon feliili birtokokat szocializaltak es igy fo jovedelmi forrasuktol, az adozastol elestek. A jarasi direktorium i millio korona
ellatmanyt ker.
A helyi tanacsok penziigyi nehezsegei es az adozas altalanos problemat jelentettek. A Tanacsok Orszagos Gyiilesen Vojticzky Gyula, a godolloi jarasi
direktorium elnokhelyettese tette szova, hogy a kozsegi direktoriumok - adok
hijan - semmifele jovedelemmel nem rendelkeznek es meg a direktoriumi tagok
napidijait sem tudjak kiutalni. Ezert javasolja, hogy valamilyen jovedelmet biztositsanak a kozsegek szamara, megpedig olyan formaban, hogy „a kozsegekben
bevetelezett osszegek a kozseg celjaira, a kozseg adminisztraciojara es a kozseg
kulturajanak emelesere fordittassanak''.^*
A falusi tanacsok rendszere a proletardiktatura legelobb szervezeti alapjat
kepezte. Soha a magyar tortenelemben falusi kozigazgatas nem vegzett oly rendkiviil sokoldalii tevekenyseget, mint a Tanacskoztarsasag idejen. Nemcsak a kozsegi kozigazgatast vezettek, hanem sokszor a part helyett a politikai nevelomunkat is ok vegeztek. A Tanacskoztarsasag elso heteiben a falusi tanacsokra harult a termeles iranyitasa es a szocialista atalakitas is, de a
kiilonbozo gazdasagi szervek munkajat kesobb is segitettek. A mezogazdasag, a kereskedelem es a kisipar iranyitasaban mindvegig reszt vettek.
Torodtek a kozelelmezessel, kiizdottek az ellenforradalom ellen es tamogattak a
Voros Hadsereg szervezeset es harcait. A kozsegi tanacsok ehhez a rendkiviil
sokoldalii tevekenyseghez csak igen keves segitseget kaptak, sok esetben onalloan,
ontevekenyen kellett eljarniok a proletardiktatura erdekeben.
Minden nehezseg ellenere a Pest megyei kozsegek munkastanacsainak, direktoriumainak tobbsege megallta a helyet es figyelemre melto erofesziteseket
tett a proletardiktatura megszilarditasa erdekeben. Csak ehsmeressel adozhatunk
azoknak a munkasoknak es parasztoknak, akik 1919-ben a falusi tanacsok elen
allottak. Csupan a tanacsi es direktoriumi tagok toredekerol mondhatjuk el,
hogy erkolcsi-politikai okokbol vagy mas miatt alkalmatlanokka valtak a vezetesre es a neptomegek bizalmara.
A falusi tanacsok es direktoriumok iileseinek itt-ott megmaradt jegyzokonyveibol elenk rajzolodik e tanacsszervek sokoldalii tevekenysege. Isaszegen a
tanacs a tomegkapcsolatok megszilarditasa erdekeben megvalosltotta a hazbizalmi rendszert. Minden tiz haz egy bizalmit es minden tiz bizalmi egy fobizalmit
valasztott, akiknek a feladata kiilonbozo osszeirasi munkak vegzese (lakas, folos
ruha, biitor stb. osszelrasa) es „a partba valo belepes eszkozlese".!* Tehat a hazbizalmi egyik fofeladata a part erdekeben kifejtett politikai agitacio volt. E z t az
intezmenyt a forradalmi on tevekenyseg hozta letre, majd a szocialis termeles
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nepbiztossaga szabalyozta a hazbizottsagok megalakitasat. Igy akartak biztositani
az aruellatas megjavitasat es az igazsagos aruelosztast. A lakossag bizonyos cikkeket csak vasarlasi igazolvany elleneben vasarolhatott. A jogosultsagot a hazbizalmiak allapitottak meg. Ezen tulmenoen kiilonbozo nyilvantartasokat keszitettek,
bejelenteseket eszkozoltek, ellenorzo feladatokat vegeztek stb. Ok voltak az allamhatalom es a lakossag kozotti osszekoto kapocs.^^
Ahogyan a Forradalmi Kormanyzotanacs partiigyekkel is foglalkozott,
ugyaniigy a falusi tanacsok is feladatuknak tekintettek a politikai munkat. Rendszeresen targyaltak partiigyeket tanacsiileseken. Az isaszegi munkastanacs julius
5-i iilesen a direktorium elnoke napirend elott bejelentette, hogy mivel a regi
partvezetoseg nem elvezi a tagsag bizalmat, lij, ideiglenes vezetoseget jeloltek ki,
majd hozzatette: „Vegleges formaban a kozeljovoben osszehivando taggyules fog
donteni."!®
A Beliigyi Nepbiztossag a hozza beerkezett jelentesekbol lathatta, hogy a
falusi munkastanacsok es direktoriumok milyen nehezsegek kozepette vegzik
megnovekedett feladataikat. A Beliigyi Nepbiztossag ezert azon faradozott,
hogy az egyes falusi tanacsok munkajaban talalhato hibakat kikiiszoboljek es
minden modon a falusi kozigazgatas segitsegere siessenek.
Ezt a celt szolgalta - tobbek kozott - a Beliigyi Nepbiztossag ottagii brigadjanak kikiildese Pest megye kozsegeibe es varosaiba. A megvizsgalt helysegek:
Vac, Szentendre, Pomaz, Budakalasz, Dunakeszi, Budakeszi, Nagykata, Tapiosag,
Tapiosiily, Tapiosap, Monor, Rad, Penc, Kosd, Maglod, Ecser es Gyomro. A vizsgalat idopontja nem erdektelen: a legnehezebb idoszakban, juhusban keriilt ra a
sor es a reszletes vizsgalati jelentes igy foglalja ossze a legfontosabb megallapltasokat: „A direktoriumi tagok nagyobb resze nines tisztaban kotelessegeivel, es
igy a vezetoi teendoket nem tudjak kelloen ellatni. Megfelelo oktatasra es felvilagositasra volna sziikseg. Egyes esetekben a feladatok vegzese meghaladja kepessegeiket, pedig ezek megblzhato proletarok, es kisebb beosztasban odaadoan dolgoznanak. A felso szervektol kikiildott pohtikai megbizottak agitacioja elhibazott: a vallas es a papok ellen agitalnak, ami a nepre nagyon rossz benyomast
tesz. Ellenforradalmi akciora kiilonosen Nagykata alkalmas."^^
A falusi tanacsok es direktoriumok megnovekedett feladatai valoban megnehezitettek es megterheltek a falusi kozigazgatas munkajat. Huszar Jozsef, az
aszodi jarasi direktorium elnoke irja idezett cikkeben, hogy a kozsegi tanacsokat
annyira elarasztottak rendeletekkel, hogy azok 65-70%-at keptelenek voltak
vegrehajtani. Ezert nem egy kozsegi tanacs foglalkozott az iigyvitel egyszerusitesevel, az esszerubb es celiranyosabb kozigazgatas kialakitasaval. Kisebb jelentosegu szervezeti valtoztatast egyes helyeken vegre is hajtottak.
Kiilonosen Albertin foglalkoztak behatoan a falusi kozigazgatas megjavitasaval. Az intezo bizottsag jiinius 3-i iilesen az elnok eloadja, hogy a kozsegi hivatalban alkalmazott szellemi munkasok szamat igen soknak talalja, es megallapitja,
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hogy ennek ellenere a legfontosabb hivatali teendok ellatasaban „6riasi visszamaradast eszlelt". Ezert javasolja, hogy a kozsegi kozigazgatasi es adoiigyi teendok
koziil az osszes kozellatasi es kozelelmezesi teendoket adjak at egy kiilon szervnek. A fennmarado kozigazgatasi es adoiigyi teendoket osszak aranyosan ketfele s a hivatalvezeto ilyen ertelemben keszitse el az tigykor-beosztast.
A javaslat a funkciokra vonatkozo reszletes iigykorbeosztast is tartalmazza:
kozsegi hivatalvezeto, annak helyettese, penztarnok, kozgyam es kisbirok.^*
A javaslatot az intezo bizottsag teljes egeszeben magaeva tette, de kivitelezesere a
proletardiktatura leverese miatt nem keriilhetett sor. Meg igy is, vegre nem
hajtott hatarozat formajaban, rendkiviil ertekes adalek a Tanacskoztarsasag kozigazgatastortenetehez.
A Tanacskoztarsasag alatt Pest megyeben tobb atszervezes, atcsatolas es
kozsegszervezes tortent. PI. Danszentmiklos kiilonvalasat Albertitol meg aprilis
3-an az ott alakult paraszttanacs jelentette be a megyei kormanybiztosnak.^® A Beliigyi Nepbiztossag 23. szerv. szamii rendelete ertelmeben Soroksarpeteribol megalakult Marxfalva, amelyhez csatoltdk: Alsonemedi hatarabol a Karolyi Laszlofele gyali uradalmat es a Vecses hataraba tartozo Deutsch-fele nagyhalomi
uradalmat. Erzsebetfalva kozseg a majus i-en megtartott nepgyiilesen kimondta,
hogy addigi nevet „Leninvaros"-ra valtoztatja. Igy lett Erzsebetfalva a vilag
elso Leninvarosa. A newaltozast es a varossa alakulast a Beliigyi Nepbiztossag
mar majus 9-en jovahagyta. A nagy jelentosegii esemenyt a varos intezo bizottsaga szeles koru propagandaval kivanta emlekezetesse tenni a lakossag koreben.
Majus 13-an az Orszagos Propaganda Bizottsagtol 500 db Lenin-plakatot igenyeltek es a Lenint abrazolo falragaszok Budapest utcain is feltiintek.^o Cegledbercel
kozseg tanacsa aprilis 26-i rendkiviili kozgyiilesen foglalkozott a kormanyzotanacs nemet megbizottjanak jelentesevel, amely szerint Cegledbercelt a nemet kozepmegyebe osztottak be Soroksar szekhellyel. A tanacs ezt egyhangii hatarozatban nem fogadta el es az onrendelkezesi jog alapjan (Cegledbercelt nem kerdeztek
meg) Cegledbercel az eddigi magyar jarasban maradt. 21
Mindent osszeveve megallapithatjuk, hogy a munkasok es szegenyparasztok
kozigazgatasa rendkiviil sulyos gazdasagi, politikai es katonai helyzetben, a kiilso
es belso ellenseggel szemben vivott kiizdelemben derekasan helytallt es becsiilettel vegezte munkajat. E z a munkasok es szegenyparasztok szervezokepesseget,
tehetseget es aldozatkeszseget bizonyitja. Az intezo bizottsagok tagjai koziil nagy
szamban emelkedtek ki igen tehetseges vezetok, akik sikeresen kiizdottek le a
kozigazgatasi iigyekben valo jaratlansagbol es tapasztalatlansagbol fakado nehezsegeket. Az ertelmiseg egy resze - kiilonosen sok falusi tanlto - ebben a munkaban
a proletardiktatura oldalan allt es segitette a nephatalmat.
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4. K O M M U N I S T A M O Z G A L O M
fiS A Z E G Y E S U L T P A R T
TEVfiKENYSfiGE PEST MEGYfiBEN
A TANACSKOZTARSASAG IDEjfiN
A ket part egyesiilese 1919. marcius 21-en gyakorlatilag azt eredmenyezte,
hogy a munkasosztaly fiatal, egyre izmosodo elcsapata, a K M P megsziint. A kommunista part csupan nehany honapos miiltra tekintett vissza, ezert szervezetileg
gyenge volt es aranylag keves helyen rendelkezett szilard szervezettel. Ennek
megfeleloen az egyesiiles legtobbnyire iigy folyt le, hogy a kommunistak beleptek
az SZDP-szervezetekbe.
Az egyesiiles Pest megye varosaiban es falvaiban is iigy tortent, mint az egesz
orszagban. Ahol voltak kommunista csoportok, ott beolvadtak a szociaidemokrata partba, illetve a szakszervezetekbe. A szociaidemokrata part es a kommunista
part szervezeteinek egyesiileserol nagyon keveset tudunk. Az esemeny nem pontosan ugyanazt jelentette Aszodon, mint Cegleden vagy Vacott.
Aszodon a repiilogepgyari munkasok mar december elejen a kommunistak
befolyasa ala keriiltek. A szakszervezet reven meg a szociaidemokrata parthoz
tartoztak, de a kommunista part pohtikajat kovettek. Ezt igazolja, hogy a proletardiktatura kikialtasa elott - mint arrol mar feljebb szoltunk - a kommunistak fele
orientalodo szociaidemokrata tomegek nyomasara megvalosult a munkastanacsban a munkas-egysegfront a Schossberger baro-fele birtokok kisajatitasara. Ezt
az egysegfrontot szilardan a kommunistak vezettek. Aszodon a ket part egyesiileset mar csak betetozte az arrol szolo hatarozat.
Maskent zajlott le az egyesiiles Cegleden, ahol a kommunistak joval a
diktatura elott kileptek az SZDP-bol. E z ugyan erzekenyen erintette a szociaidemokrata part helyi szervezetet, de a polgari demokratikus forradalom utani rohamos szervezeti erosodest nem allitotta meg. 1919 februarjaban a szociaidemokrata szervezetek 3783 tagot szamlaltak. Ehhez viszonyitva a kommunistak szervezeti ereje viszonylag kicsi volt. Ennek egyik oka, hogy a cegledi munkasok es
szegenyparasztok tobbsege a polgari demokratikus forradalom utan keriilt a munkasmozgalomba es nem rendelkezett meg eleg tudassal es tapasztalattal ahhoz,
hogy megitelje a forradalmi kommunista part es a reformista, megalkuvo szociaidemokrata part kozotti kiilonbseget. Megallapithato az a teny is, hogy a helyi
szociaidemokrata vezetok, koztiik Reiner Albert parttitkar es Urban Pal vezeto95

segi tag (a Tanacskoztarsasag idejen a Pest megyei direktorium elnokhelyettese)
baloldali politikat folytattak, ami a Tanacskoztarsasag kikialtasat megelozo honapok gyors balratolodasi folyamatanak az eredmenye.
Ilyen elozmenyek utan az ideiglenesen letrehozott direktoriumban jelentos
szerepet kaptak ugyan a kommunistak, de a tulsuly tovabbra is a volt szociaidemokrata vezetoseg kezeben maradt. Az egyesiilt part titkara a volt szociaidemokrata part baloldali beallitottsagu titkara, Reiner Albert lett.
Vacott es Nagykoroson tulajdonkeppen nem lehet egyesiilesrol beszelni,
mivel marcius 21-e elott nem volt kommunista szervezet. A kommunistak a szakszervezetekben dolgoztak, partszervezetileg legtobbszor valamelyik budapesti
partszervezethez tartoztak. Az egyesiiles utan jutottak csak igazan fontos szerephez a Munkas-, Katona- es Foldmuvesszegenyek Tanacsaban es az egyesiilt
partban. Mivel kommunista partszervezet nem volt, a szociaidemokrata partszervezet egyszeriien atalakult az egyesiilt part helyi szervezeteve. Ezeken a helyeken a szociaidemokrata part tomegeinek balratolodasa, a kommunistak politikai terhoditasa szervezetileg nem realizalodott; a szociaidemokrata parttal valo
szervezeti szakltas, a kommunista partszervezet letrehozasa nem tortent meg. De
a szociaidemokrata tagsag jelentos resze magaeva tette a kommunista part pohtikajat, a Magyarorszagi Tanacskoztarsasag letrehozasanak eszmejet. E z kifeje- '
zesre jutott abban is, hogy jollehet e ket varosban nem volt kommunista partszervezet, megis szamaranyukhoz viszonyitva a kommunistak viszonylag nagy
szerepet jatszottak mind Cegleden, mind pedig Vacott.
GodoUon sem volt elozetesen kommunista partszervezet, es Igy ott is a szociaidemokrata partszervezet alakult at az egyesiilt part helyi szerveve. A Magyarorszagi Szocialista Part godolloi titkara ennek ellenere a kommunista Knapp
Jozsef lett, aki a matyasfoldi repiilogepgyarban szakszervezeti munkat vegzett
es az ottani kommunista partszervezet tagja volt. Godollon 45 fobol allt az
„egyesiilt" partszervezet. A vezetesben a volt szocialdemokratak koziil a baloldal
jutott eloterbe. E foleg kisiparos, kispolgari elemek - bar becsiiletessegiikhoz
ketseg nem fert - a Tanacskoztarsasag alatt nem tudtak szakitani korabbi, reformista nezeteikkel.
A partszervezet vezeteseben ugyan foleg a munkas- es szegenyparaszt
elemek dominaltak, de kesobb a partszervezet jelentosen felhigult. Tagjainak a
szama meghaladta a 300 fot. Olyanok is beleptek a partba, akiket a jobb elelmiszerellatas es egyeb kedvezmenyek vonzottak.
A partszervezet tevekenysege Godollon is foleg a kulturalis munkara, ideologiai harcra, propaganda- es agitacios tevekenysegre korlatozodott. A nepgyiileseken es egyeb rendezvenyeken szamos esetben megyei es orszagos eloadok
vettek reszt. A godolloi sajto hiradasaibol megtudjuk, hogy a marciusi, aprihsi
es majusi nepgyiileseken a Tanacskoztarsasag belpolitikajat, gazdasagi intezkedeseit ismertettek az egybegyultekkel. Nevezetes partestet tartottak aprilis 24-en,
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amelynek Nyisztor Gyorgy foldmiivelesiigyi nepbiztos volt a foeloadoja. Nyisztor ketoras beszamoloja nagyszabasu elemzest adott a kommunista mozgalom
programjarol es celkitiizeseirol.
A juniusi partkongresszus celkituzeseinek szellemeben valasztottak uj vezetoseget Godollon a jiiliusi taggyulesen es tettek magukeva K u n Bela felhivasat:
„ . . . meg kell tisztitani a partot, meg kell erositeni, szilardda, egysegesse es
fegyelmezette tenni".^
A Kommunistak Magyarorszagi Partja megalakulasatol kezdve leleplezte a
szociaidemokrata part jobboldali vezetoinek arulasat; faradhatatlanul harcolt az
opportunista gyakorlatot alatamaszto helytelen, megalkuvo szociaidemokrata
nezetek ellen. E z a hare marcius 21-e elott jelentos sikereket ert el, de a rovid ido
miatt nem fejezodhetett be. A kommunistak az egyesiiles egyik feltetelenek a szociaidemokrata nezetek feladasat, a kommunista elvek elfogadasat tekintettek. Az
egyesiiles tehat kommunista elvi alapon tortent. Mivel a jobboldali szociaidemokrata nezetek leleplezese marcius 21-ig nem fejezodhetett be, a kommunistak
marxista-leninista felkesziiltsege pedig az adott koriilmenyek kozott hianyos
volt, ezert az egyesiilt part - kiilonosen also szinten - nem miikodhetett a kommunistak altal megszabott elvi alapokon. Az uj part eszmeileg nem volt egyseges.
A szociaidemokrata vezetok szavakban elismertek a leninizmust es megtagadtak a
szocialdemokratizmust, de a centrista es a jobboldali vezetok a valosagban megoriztek reformista, opportunista nezeteiket.
Az egyesiiles elvi platformja videken meg kevesbe volt nyilvanvalo, mint a
fovarosban, raadasul a part osszetetele rendkiviili modon felhigult. Az egyesiileskor az ipari munkasok - videken is - szinte kivetel nelkul szakszervezeti tagok
voltak. Az 1918-as oktoberi polgari demokratikus forradalom utan a falusi
forradalmi fejlodes hajtoerejet kepezo foldmunkassag szervezese is nagymertekben elorehaladt. Ezenkiviil a szociaidemokrata partba tomoriilt a varosi es falusi
kispolgarsag jelentos resze is: kisiparosok, kiskereskedok, hivatalnokok, kisebb
reszben dolgozo parasztok.
Az egyesiiles utan a partszervezetek osszetetele tovabb romlott. E z osszefiiggesben volt azzal is, hogy bizonyos elelmiszer- es egyeb kedvezmenyeket csak
szervezett munkasok, szakszervezeti tagok kaphattak. Kispesten a helyi sajto is
megirta, hogy cipojavitashoz szakszervezeti igazolvany kellett. ^ Meltanyolni valo
a Tanacskoztarsasagnak az a torekvese, hogy a sziikos ipari es elelmiszerkeszleteket elsosorban a proletariatus rendelkezesere bocsatotta, de ennek megoldasara
mas format kellett volna keresni.
Az alapveto hiba azonban az volt, hogy megmaradt a part osszefonodasa a
szakszervezetekkel. Az adott helyzetben kiilonosen a varosi lakossag igyekezett
valamelyik szakszervezet tagja lenni. E jelenseg egyik legjellemzobb peldajaval
a „Vaci Hirlap"-ban talalkozhatunk. A birak, iigyeszek „szakmunkas" szerveze-
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tenek felhivasa ugyanis megallapitja, hogy a birak es iigyeszek mindig (!) a nep
mellett alltak, mert hiszen „6k is proletarok".^
A partszervezet es a szakszervezet szetvalasztasanak az igenye hetek ota napirenden szerepelt es egy majus 19-i ertekezleten Cegleden is felmeriilt. Az elgondolas
szerint a jovoben a „szakszervezetre var egesz gazdasagi eletiink es berendezesiink iranyitasanak nagy es szep munkaja, ezzel szemben a partszervezet lesz
hivatva lerakni az uj tarsadalmi rend politikai, erkolcsi alapjait es kiepiteni a legtokeletesebb emberi tarsadalmat".*
A parttisztitas elmaradasa, a part szakszervezeti jellegenek fenntartasa, oszszetetelenek tovabbi romlasa jo alkalom volt a karrieristak, a helyezkedok szamara. A Monoron megjeleno „K6zerdek", a monori jaras szocialista partjanak
lapja atvette peldaul a lapnak a Tanacskoztarsasag letrejotte elotti foszerkesztojet,
akiegyben a lap kiadotulajdonosavolt. E z a foszerkeszto a Tanacskoztarsasag megdontese utan jjlgazolasul" cimii cikkeben igy „igazolta" magat: „Ennek a lapnak
mindenkor a tiszta hazafias celok szolgalatat tiiztem feladataul, a biizhodt legkorben megis szolgajava kellett lennie annak a rendszernek (a Tanacskoztarsasagrol
van szo - Szerzo), amelyet utaltam . . . "
„Hogy minden utalatom dacara megis megmaradtam a lap vezetesenel, azert
tettem, mert. . . (a rendszer munkajat - Szerzo) . . . igy veltem nemileg gatolhatonak, s ez sikeriik is."^
Erdektelen, hogy Siiveges Jozsef miert maradt a lapnal, gyavasagbol, tudatosan, vagy mert elhitte, hogy a proletaruralom gyozelme vegleges es igy akart
karriert csinalni. E l kell azonban hinni neki, hogy miutan tajekozodott es ijedtsege nemileg csokkent, ott akadalyozott, ahol tudott.
A parttisztitas sziiksegesseget azonban nehany helyen felismertek Pest megyeben. Cegleden egy jiinius 7-i nagygyiilesen keriilt szoba, hogy a szakszervezeteket az oda nem valo elemektol siirgosen meg kellene tisztitani.® Ezekben a napokban szervezeti kerdesekkel is foglalkozott a cegledi kozponti partszervezet
es a szakszervezeti, valamint partbizalmiak osszevont ertekezleten elhataroztak
a keriileti partszervek kiepiteset. A munka egyelore abbol allt, hogy - megfelelo
parthelyisegek hijan - igyekeztek megvalasztani a keriileti partszervezetek vezetoseget, mert iigy kepzeltek: ez a valasztott szervezet alkotja majd az lij varosi
vegrehajto bizottsagot.'
Ahghogy a munka megindult, a szervezest le kellett aUitani, mert a kozponti
utasitas iigy intezkedett, hogy „addig, amig az orszagos partkongresszus a partprogramrol es a part szejrvezeti szabalyzatarol nem hataroz, a helyi szervezeteket
nem lehet letrehozni".*
Kozben belso szemelyi vitak zavartak a politikai munkat. Matyas Jozsefet,
az SzDP egykori titkarat, a munkastanacs es az intezo bizottsag tagjat, kozmunkaiigyi megblzottat a vorosorok az egyik utcaban szeszes allapotban talaltak. Bekisertek a forradalmi torvenyszekre, amely hivatalvesztesre Itelte es megfosztotta
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osszes tisztsegeitoL* E z az itelet egyediilallo. Matyas Jozsefnek a cegledi munkasmozgalom sokat koszonhet, mert elszantan kiizdott a proletariatus erdekeben a
nehez idokben. A part mersekeltebb szarnyanak kepviselojekent ismertek es az
a kozvekmeny alakult ki Cegleden az Iteletrol, hogy a „ket es fel deci bor" jo
iiriigyet szolgaltatott a baloldali tulzoknak Matyas eltavolitasara.
Szervezeti teren a Junius 12-13-i budapesti partkongresszus dontesei segitettek a cegledi problemak megoldasaban. Reiner Albert kiildott hazajovetele
utan ugyanis bejelentettek, hogy a kozeli napokban egybehivjak a part tagjait es
keriiletenkent megalkotjak a partszervezeteket.^" Mas vonatkozasban viszont
a partkongresszuson felszinre keriilt politikai-ideologiai ellentetek hatasa Cegleden
is megmutatkozott. Az SzDP regebbi helyi vezetoi a vegrehajtas soran csendesen
szabotaltak a kiadott intezkedeseket. Ehhez a tevekenyseghez jo segitseget nyujtott a szakszervezetek torzsgardaja es a regi tisztviselogarda.
A budapesti partkongresszuson - amelyen 143 budapesti es 82 videki szervezet kepviseltette magat, es olyan kis hely, mint Szigetszentmiklos 344 koronaval jarult hozza a koltsegekhez^^ - megalakult a Szocialista Kommunista Munkasok Magyarorszagi Partja, amelynek elso jegyzojeve az erzsebetfalvi Stark
Petert valasztottak. Stark tagja volt a Pest megyei intezo bizottsagnak. A kongresszusi vitakbol azonban kideriilt, hogy a part nem volt kepes egyseges ideologiai
platformot letrehozni.
A partkongresszus utan, julius i6-an Cegleden is megalakult a Szocialista
Kommunista Munkasok Partja Cegledi Szervezete. Az lij partnak csak az lehetett tagja, aki:
1. harom evi szakszervezeti tagsagot tud felmutatni;
2. lijdonsiilt szakszervezeti tag, de harom szakszervezeti vezetoseg ajanlja,
avagy a part vezetosege megbizhatonak talalja;
3. aki partiskolat vegzett es vizsgat tett;
4. a partvezetoseg a harom szakszervezeti vezetoseg altal ajanlottat is visszautasithatja, ha a partvezetoseg egyharmad resze az illetot megbizhatatlannak
tartja.
Cegleden az lij 11 tagii partvezetoseg vegrehajto bizottsagaban ott talaljuk
Braun Somat, Horompo Istvant es Zsadon Miklost.^^
Nehany nap mulva kozoltek, hogy rovidesen felallitjak a partiskolat, amelyen szociologiarol, nemzetgazdasagtanrol, tanacsalkotmanyrol es az osztalyharcrol tartanak heti 2 oraban eloadast.
A forrasanyag tanulmanyozasakor azt tapasztalhatjuk, hogy Pest megyeben
is nagy sulyt fektettek lij parttagok szerzesere. Nyilvanvaloan ezt abban a tevhitben tettek, hogy aki a part tagja lesz, az egyben mindjart a rendszer toretlen harcosava is valik.
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Egyes helyeken, foleg falun elegedetlenkedtek, hogy nem sikeriilt a lakossag
tobbseget beszervezni a partszervezetbe. Volt olyan hely, ahol erre sor keriilt, de
ott a formatlan tomegben csak szetforgacsolodott a valoban tudatos elemek ereje.
E z tortent pi. Gyon kozsegben. A hadifogsagbol hazatert Pakozdi parttitkar
1918 vegen azonnal hozzalatott a kommunista part szervezesehez. Vele egy idoben
szervezte a kisgazdatomegeket Garzo Sandor volt kozsegi jegyzo a Szabo Istvanfele kisgazdapartba. A ket part eles harcban allt egymassal. A Tanacskoztarsasag
letrejotte utan, nehany nappal a tanacsvalasztasok elott, a volt ellenpart hivei
beiratkoztak a szocialista partba. A valasztas eredmenye az lett, hogy a regebbi,
valoban szocialista erzelmii foldmunkasok, mintegy 395-en, Pakozdira szavaztak,
aki ennek ellenere megsem keriilt be a tanacsba, mert - mint mar mas osszefiiggesben emlitettiik - Garzo jegyzo „szocialista" parti hivei szavazataikkal kibuktattak.i3

Szamos egyeb pelda is azt bizonyitja, hogy az egyesiilt part osszetetelenek
felhigulasa Pest megyere altalanossagban jellemzo folyamat. Az elso idoben, kb.
majus kozepeig, a parttagok legontudatosabbjai magukkal tudtak vinni az ingadozokat, el tudtak szigetelni a diktatiiraval vagy annak egyes intezkedeseivel
szemben alio elemeket. Ekkor meg nem volt annyira erezheto a part felhigulasa.
Ahogy azonban nottek a nehezsegek es csokkent a diktatura kikialtasa utani
elso lelkesedes, nyilvanvalova valt a part elcsapat jellegenek megszunese. Ehhez
hozzajarult, hogy a legontudatosabb munkasok nagy resze a Voros Hadseregben
harcolt, a munkastanacsok tagjainak is jelentos resze - a legtobb helyen a fele kiment a frontra.
Meg inkabb igy volt ez, amikor a fronton aratott sorozatos gyozelmek
ellenere, az antant kovetelesere megkezdodott a visszavonulas. A munkassag
ingadozo resze egyre inkabb a diktatiiraval szemben alio egyenek befolyasa ala
keriilt. A diktaturat nem tagadtak meg, meg kevesbe a szocializmus eszmejet, de
az egyszeru emberek kozott egyre nagyobb visszhangra talaltak olyan illiiziok,
hogy a tanacskormanyzast nem burzsoa diktatura fogja felvaltani, hanem munkaskormany, amely beket kot az antanthatalmakkal, feloldja a blokadot es ezzel
lehetove teszi a munkassag jobb ellatasat. Ezeket az illuziokat elsosorban a jobboldali szocialdemokratak terjesztettek, de kapora jottek az ellenforradalmaroknak is, mivel csakhamar kenytelenek voltak belatni, hogy nyiltan ellenforradalmi
jelszavakkal a munkasok tobbsegenel nem erhetnek el eredmenyt. A diktatura
bukasa utan leleplezodott a „munkaskormany" iUuzioja. Kideriilt, hogy a Peidlfele „szakszervezeti" („munkas")-kormany csak elokeszitoje, szallascsinaloja volt
a magyar nepnek annyi szenvedest hozo ellenforradalmi rendszernek.
Nehez osszefiiggo kepet alkotni es ertekelest adni az egyesiilt part tevekenysegerol Pest megyeben. Ennek egyik oka, hogy a partszervezeteknek semmifele
irattaruk nem volt. (A visszaemlekezesek ezt nem potolhatjak.) Masik oka, hogy
a legfontosabb dolgok nem a partszervezetekben, hanem a direktoriumokban
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doltek el. E z igy volt feliilrol lefele, a diktatura minden fokozatan. A part szerepe
joreszt csak a kulturalis munkara szoritkozott. Igaz, a kulturalis fronton az egesz
ideologiai harcot ertettek - a propagandat es az agitaciot egyarant - , megis, a part
tevekenysegenek ilyen sziik teriiletre korlatozasa arra mutat, hogy mennyire
nem ertettek meg 1919-ben a part vezeto szerepet.
Mindebbol nem az kovetkezik, hogy a part szerepe teljesen negatlv. Nem
veletlen, hogy az ellenforradalmi uralkodo osztaly kesobb csak a gyiilolet hangjan beszelt a part agitacios es propagandatevekenysegerol.
Mar emlitettiik, hogy az egyesiilt part agitacioja szamara felhasznaltak a hazes utcabizalmiak rendszeret. A bizalmiak, amellett hogy ellattak bizonyos hivatalos
feladatokat is, tobbe-kevesbe rendszeres agitacios munkat is vegeztek a hozzajuk
tartozo lakosok kozott. Ilyen rendszerrel foleg a varosokban talalkozhatunk. A
legtobb helyen, hogy feladataikat jobban elvegezhessek, idonkent tajekoztato
jellegu eloadasokat tartottak szamukra. A cegledi „Nepakarat" 1919. aprilis 25-i
szama hirt ad egy ilyen tanacskozasrol. A mintegy 400 resztvevo meghallgatta
a parttitkar felvilagosito eloadasat az aktualis politikai kerdesekrol, utana pedig
tajekoztatot kaptak a kiutalasoknal kovetendo eljarasrol. Vacott a partszervezet
majus 15-en rendezte meg a voros sajto iinnepet. A sajtoagitaciot azutca-es hazbizalmiak vegeztek. Vacott is tobb mint 400 utca- es hazbizalmi volt.
A kommunistak es az egyesiilt part nevelo munkajaban igen nagy szerepiik
volt a nepg)uleseknek is apdrtnapoknak. A Tanacskoztarsasag idejen ezt az agitacios
format alkalmaztak a leggyakrabban. A videk foleg ilyen modon ismerkedett
meg a kommunistak allasfoglalasaval, mivel a sajto a falvakban kis szerepet jatszott, terjeszteset a kozlekedesi nehezsegek is nagyban gatoltak. A Tanacskoztarsasag idejen nagyon sok nepgyules volt. A rendkiviil nehez viszonyok ellenere,
a tanacshatalom szamos ismert vezetoje jart videkre es allt a neptomegek ele.
Pest megye varosaiban es falvaiban szervezett gyiileseken K u n Bela, Nyisztor
Gyorgy, Rabinovics Jozsef, Rakosi Matyas, Szamuely Tibor, Szaton Rezso, Vago
Bela es masok tartottak agitacios beszedeket. Emehett a helyi vezetok is gyakran
tartottak beszamolokat. A legtobb esetben a helyi szonok akkor is beszelt, ha
kozponti eloadot is kikiildtek. A gyuleseken mindig a proletardiktatura elott alio,
tehat idoszerii feladatokrol volt szo.
Fontos szerepet jatszottak a part eleteben a partnapok, amelyeket - kiilonosen
a varosokban ~ hetenkent vagy kethetenkent eleg rendszeresen megtartottak. A
partnapok temajat mar akkor is az aktualis nemzetkozi es belpolitikai helyzet
szabta meg. Az eloado tobbnyire kozponti kiildott volt. Nem egy helyen a partnapokon hallgattak meg a lakossag biralatat, ami feltetleniil ujszeru kezdemenj'^ezesnek tekintheto. Elofordult, hogy a partnapok napirendjen elmeleti kerdesek
is szerepeltek. Cegleden pi. a kozponti kikiildott a demokracia es a diktatura kerdeseirol tartott eloadast. Ujpesten Spartacus-kor alakult a partszervezet kereteben,
ahol kimondottan elmeleti kerdesekkel foglalkoztak. A tanulas formaja teljesen
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szabad, eloadasos propaganda volt. Tanulmanyoztak - tobbek kozott - Lenin:
„A szovjethatalom soron levo feladatai" cimii cikket is. A falusi partnapokrol
szinte semmit sem tudunk, nagyon valoszinu, hogy nem is voltak. Ennek fo oka
a helyi kaderek hianyaban keresendo, a kozponti eloadok pedig csak a nagyobb
falvakba jutottak el.
A taggyiilesekrol nagyon keveset tudunk. Mivel a falu vagy a varos fo kerdesei nem a partszervezetben, hanem a direktoriumban doltek el, nem jatszottak
nagy szerepet. Ahol gyakrabban volt taggyiiles, ott a partnapokhoz hasonlo kerdesek szerepeltek a napirenden. Jellegeben, tartalmaban a taggyulesek nem sokban
kiilonboztek a partnapoktol.
Az egyesiilt part es a kommunistak agitacios munkajaban igen nagy szerepet
jatszottak a helyi lapok. Ha csak a mai Pest megye teriiletet vessziik: Abonyban,
Cegleden, Godollon, Monoron, Nagykoroson, Szentendren es Vacott jelentek
meg helyi lapok, de a csepeli „Proletar", a „Kispesti Munkas", az „Ujpest es
Kornyeke" es az akkori Del-Pest megyei sajto is foglalkozott Pest megyei esemenyekkel. E lapok altalaban a helyi vagy jarasi szociahsta part, illetve a kongresszus utan a szociahsta-kommunista part lapjai voltak.
A helyi lapok kozoltek vagy ismertettek a legfontosabb kormanyzotanacsi
es nepbiztosi rendeleteket, a megyei es helyi direktorium hatarozatait, felhivasait. A politikai es kulturalis tartalmii cikkekben, tudositasokban a lakossagot
erinto kerdesekkel foglalkoztak es jelentos teret szenteltek a kozellatassal kapcsolatos problemanak. Rovid hireket kozoltek a part szervezeti eleterol. A cikkeket,
tudositasokat helyi szerzok, sokszor a helyi pohtikai elet vezetoi irtak. A lapok
szerkeszteseben kiemelkedo szerepiik volt a kommunista vagy baloldali erzelmii
ertelmisegieknek, nagyobbreszt tanaroknak, tanitoknak. Az irasok elvi batorsagot es onallo velemenyalkotasi keszseget arulnak el a pohtikai, gazdasagi es
kulturalis kerdesek kifejteseben, a szocializmus eszmeinek nepszerusiteseben.
Ugyanakkor az elvi kerdeseket tartalmazo cikkek tiikrozik a partszervezetek, a
kommunistak elmeleti, politikai felkesziiltsegenek fogyatekossagait, gyengesegeit
is. Neha erezheto a politikai es gazdasagi kerdesek megiteleseben bizonyos provincializmus is. Mindezekkel egyiitt hasznos dokumentumai a Tanacskoztarsasag helyi tortenete megismeresenek.
A part es a proletardiktatura allamhatalmi szerveinek viszonya megegyezik
az orszagos tapasztalatokkal. A legfontosabb kerdesekben nem a partszervezetek, hanem a direktoriumok dontottek. A direktorium tagjai az egyesiilt part tagjai voltak, a parttitkar legtobbszor tagja volt a direktoriumnak. A parttitkarok
szerepere inkabb az volt jellemzo, hogy a direktoriumot kepviseltek a parttagsag
fele, s nem a partszervezet velemenyet a direktoriumban. A parttitkar csak nagyon
keves helyen jatszott olyan kimagaslo szerepet a direktoriumban, mint Cegleden
Reiner Albert.
Majus kozepetol a fovarosban es videken is tobb helyen a kommunistak es
102

a baloldali szocialdemokratak kezdtek eszrevenni: valami hiba van a partszervezetekben.
Az eltero nezetekre jellemzo Revai Jozsef ket cikke a part es a szakszervezetek szereperol. (Voros Ujsag 1919. majus 24. es 25. szamaiban: A part a proletardiktaturaban; A szakszervezet a proletardiktaturaban) A partnak es a szakszervezetnek az osztalyharcban korabban elfoglalt helye elvesz - veil Revai es kifejti, hogy a proletardiktaturaban „az osztalyharcot ma a tanacsok vivjak es
a proletarallam intezmenyei a Voros Hadsereg, a forradalmi torvenyszekek stb".
A part feladata csak az „eszmei iranyitas" marad. A szakszervezetek - szerinte a szociahzmusban „sziiksegleteket szamontarto hivatalnokok lesznek..."
A Revaietol eltero, s a kommunista vezetok tobbsegenek nezeteit tiikrozo
allaspontot, amely - ahogy Kende Janos hangsulyozza e tematol irt cikkeben „kozel allt a baloldah szocialdemokratak (Varga Jeno), sot a centrum egyes
kepviseloinek (Bohm Vilmos) felfogasahoz", K u n Bela fejtette ki.i*
K u n Bela ebben az idoben „ A partszervezetek, szakszervezetek viszonya a
diktaturaban" cimmel eloadassorozatot tartott Budapesten a regi kepviselohazban. A Tanacskoztarsasag vezetojenek elvi allasfoglalasa es javaslatai azt mutatjak, hogy a proletariatus vezetoi jol lattak a hibak nagy reszet es jo uton kerestek
a problemak megoldasat. K u n Bela egyik legfobb megallapitasa Igy hangzott:
„ . . .ha a szakszervezet egyiittal a partszervezeti tagsagot is jelenti, akkor ez
semmi egyebet nem jelent, mint a proletarpartnak teljes mertekii elkispolgariasodasat..."
Eloadassorozata vegen K u n Bela Igy foglalta ossze a part elott alio feladatokat: „ . . .el kell valasztani a szakszervezeteket a partszervezetektol es meg
kell teremteni a tiszta proletarszervezeteket, meg kell tisztitani a partot, meg kell
erositeni szilardda, egysegesse es fegyelmezette tenni."!*/''
Varga Jeno is ugy velte, hogy a szakszervezeteknek jelentos szerepet kell betolteniiik a proletardiktaturaban. A Nepgazdasagi Tanacs elnoke a Nepszava
1919. Junius 3-i szamaban hasznos utmutatast vart a szakszervezeti vezetoktol a
termeles szervezese es altalaban az orszag gazdasagi iigyeinek intezese teren. A
munkasigazgatasrol szolo brosiirajaban is azt hangsulyozza Varga Jeno, hogy „a
szakszervezeteknek, mint a termelest iranylto tenyezoknek a szerepe csak most
van kialakuloban".
£s ha mar a szakszervezetek feladatairol szolunk a Tanacskoztarsasagban,
igazat kell adnunk Kende Janos ama megallapitasanak is, hogy a szakszervezetek
lij feladatai kozt „fontossagi sorrendben elso hely illeti meg a hadseregszervezest".i5

K u n Bela utmutatasai nyoman Kalocsan, Vacott, Godollon, Cegleden hozzalattak a partszervezet munkajanak megjavltasahoz. E torekvesiikben a legkiilonbozobb eredmenyekre jutottak. Vacott pi. a Junius 5-i taggyulesen elhataroztak,
hogy siirubben tartanak partnapokat.i^/a Godollon a julius 6-i taggyulesen lij veze103

toseget valasztottak es lij erok bevonasaval probaltak javitani a munkan. E celbol
felallitottak a part panaszirodajat is. A panasziroda vezetoje a partvezetoseg egyik
tagja lett. Intezkedeseiket igen nagy jelentosegtieknek tartottak es a helyi lapban
„uj era" cimmel beszamoltak az esemenyekrol. A cikkben a partszervezet szerepenek uj felfogasa ervenyesiil, jollehet ezt meg nagyon tapogatozo, inkabb praktikus meggondolasok sziiltek.
Cegleden megkisereltek elvileg is megfogalmazni a problemat. A partszervezet lapjaban, a „Nepakarat"-ban e kerdesrol ket honap alatt 12 cikk es nagyobb
kozlemeny jelent meg.
Az elso cikk majus 20-an „ A partszervezetek es a szakszervezetek kiepitese"
cimet viselte. Az iras a korabbi ismert nezeteket fogalmazza lijja az alabbiakban:
„ A gazdasagi elet szive lesz a szakszervezet, a kulturalis elet szive a partszervezet,
amelynek ma az a nagy horderejii munkaja van: tanitani, oktatni, nevelni a mai
munkasokat. Es a jovo szempontjabol fontos az, hogy egyetlen nap sem telhessek
el anelkiil, hogy a partszervezet ne vegezze a maga eletado munkajat."i®
A hibas nezetek megitelesenel nem szabad elfelejteni, hogy az osszehasonllthatatlanul t()bb tapasztalattal rendelkezo bolsevik partban joval kesobb folyt le
az un. szakszervezeti vita. A vita soran Lenin tisztazta a szakszervezetek szerepet
a proletardiktatura viszonyai kozott. A cikk iroja nem erti a part vezeto szerepet
sem, megis mutat bizonyos elorelepest, mert felveti az egyesiilt part egyik fo
gyengejenek, a part es a szakszervezetek egeszsegtelen osszefonodasanak megsziinteteset. Az indokolasban egyelore nem a kozvetlen, hanem a tortenelmi
tapasztalatokbol indul k i : „ . . . a magyar munkasmozgalom egyik fo hibaja a
miiltban az a rendszer volt, amelyet nemet peldara hoztak be nalunk is, hogy nem
valasztottak el a legelesebben, iigy amint ez sziikseges lett volna, a munkassag
osztalyharcanak politikai szervezetet a munkassag gazdasagi szervezetetol, a
szakszervezettol. E z aztan azt eredmenyezte, hogy a munkassag az elkiilonites
hianya folytan majdnem teljesen gazdasagi harcoknak adta magat, mig a pohtikai
hare nem volt olyan intenziv ennek kovetkezteben, amint amilyennek lennie
kellett volna.""
A fenti megallapitasokkal is lehet vitazni: valojaban e szervezeti opportunizmus csak kovetkezmenye volt a programban megnyilvanulo opportunizmusnak.
De a szakszervezetek es a partszervezetek szetvalasztasanak gondolata elvitathatatlan.
A lap Junius i - i szamaban megjelent „Proletar partszervezet" cimii cikk felteszi a kerdest: milyen legyen az lijonnan kiepiilo szervezet? „ A partnak tiszta
proletarpartnak keh lennie, a partban csakis olyan proletarok lehetnek bent, akikre
minden koriilmenyek kozott szamitani lehet."i*
A cikkben a szerzo tehat megallapitja, hogy osszetetelet tekintve a partnak
elcsapatnak kell lennie, ahova csak a prolatariatus legjobbjait szabad felvenni.
Nem helyes azonban a cikknek az a megallapitasa, hogy a part tagjai csakis pro-
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letarok lehetnek. Igaz, ez az allaspont olyan idopontban sziiletett, amikor a partnak igen sok ingadozo kispolgar lett a tagja. E z ugyan nem menti, de legalabbis
magyarazza ezt az allasfoglalast.
A partmunka megjavitasara, a partelet ujjaszervezesere iranyulo kiserlet nem
sikeriilt. A tendencia, a szandek a problemak megoldasara megis jelentos, mert
azt bizonyitja, hogy a tapasztalatok alapjan a kommunistak - ha lett volna ra
idejiik - megoldottak volna a part ujjaszer\^ezesenek nehez problemajat.
Osszefoglalva: a Pest megyei kommunistak es partszervezetek tevekenyseget, nezeteit ugyanazok az erenyek es fogyatekossagok jellemeztek, amelyek az
orszagos mozgalomet. Pest megye kommunistai, forradalmar munkasai es parasztjai nem maradtak el hosiessegben, aldozatkeszsegben, a dolgozo nep iigyenek
es hatalmanak szolgalataban az orszag tobbi reszetol, sot peldamutatasukkal, kezdemenyezesiikkel, helytallasukkal joggal erdemeltek ki a „vor6s Pest varmegye"
megtisztelo jelzot. Tevedeseiket nem rohatjuk fel csupan az 6 hibajuknak. Nem
akarjuk felmenteni a mulasztasokat elkovetoket a felelosseg alol, de igaztalanok
lennenk, ha nem hoznank fel mentsegiikre s bizonyos ertelemben igazolasukra
azt, hogy oly rovid ido alatt nem is tudhattak helyesen eldonteni a tarsadalom
evtizedek, sot evszazadok alatt felgyiilemlett ezernyi kerdeset. Forradalmi idoben,
szinte „pillanatok" alatt valtak a hare vezetoive, elharcosaiva, nem rendelkeztek
sem kello elmeleti felkesziiltseggel, sem kello tapasztalatokkal ahhoz, hogy bolcsebben vegezzek munkajukat. A marxizmus-leninizmus elmeletenek elsajatitasara sem idejiik, sem eleg lehetosegiik nem volt. Leninnel es a leninizmus nehany alapveto kerdesevel - K u n Belaekat kiveve - a magyar kommunistak es mas
forradalmarok csak a hatalom kivivasat koveto idoben ismerkedhettek meg, s
akkor is igen sziik keretek kozott.

Az elso szabad mdjiis megiinneplese
A proletar nemzetkoziseg immar hagyomanyos iinnepet - a varosokban es
a falvakban egyarant - a partszervezetek aktiv kozremiikodesevel keszitettek elo
es szerveztek meg.
Majus elsejen az orszag katonai helyzete kedvezotlen volt. A „Vor6s Ujsag"
majus I - i szamaban a Voros Hadsereg harcairol kiadott hivatalos jelentesbol kitunik, hogy majus i-e kiiszoben az ellenseg minden oldalrol elonyomult hazank
foldjen. A szerbek es franciak elfoglaltak Hodmezovasarhelyt, a romanok Mezoturt es a Tiszafiiredtol eszakkeletre levo teriileten a Tiszantult. A csehek altalanos
tamadasba mentek at es megkozelitettek Satoraljaujhelyt.
A kedvezotlen hadihelyzet ellenere a magyar proletariatus a remenyseg es
bizalom legkoreben, impozans kiilsosegek kozott iinnepelte meg a proletar nemzetkoziseg napjat. A remenyseg es a bizalom nem volt alaptalan. Ezekben a napok-
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ban a magyar Voros Hadsereg tamogatasara egymas utan alakultak es siettek
a frontra a gyari munkasezredek, hogy megalhtsak az ellenseg elonyomulasat. A
magyar munkassag es szegenyparasztsag tudataban volt erejenek, erkolcsi-politikai
folenyenek a tamado burzsoa csapatokkal szemben. A majusi es juniusi gyozelmes
harcok is bizonyitjak, hogy a majus elsejen tapasztalt optimizmus nem volt alaptalan.
Budapest utcain mintegy hatszazezer dolgozo - koztiik tobb ezren Pest
megye kozeli varosaibol es falvaibol - vonult fel a majus elsejei iinnepsegen, hogy
hitet tegyen a Tanacskoztarsasag, a proletar nemzetkoziseg mellett. A felvonulas
felejthetetlen latvanyt nyujtott. A „V6ros Ujsag" irta majus elsejei tudositasaban:
„Emberemlekezet ota Budapest ilyen szepen meg nem volt feldiszitve."
A videk - legalabbis ami a lelkesedest illeti - felzarkozott a fovaros moge.
Pest megye varosaiban es falvaiban is soha nem latott nagy tomegek vettek reszt
az iinnepsegeken. Kiilonosen a varosokban tartottak szinpompas felvonulasokat.
Cegledrol, Nagykorosrol, valamint Hatvanbol indultak el azok a voros csapatok, amelyek levertek az abonyi ellenforradalmat es visszafoglaltak Szolnokot.
E z a harci elszantsag es gyozniakaras lelkesitette a tiizvonalba keriilo Cegled es
Nagykoros nepet.
Cegleden a helyi munkastanacs mar aprilis 27-en kinevezte a majus elseje
megiinnepleset elokeszito bizottsagot. Ebbol is latszott, hogy ez a nap kiemelkedo
esemeny lesz a varos tortenelmeben.
Igy is tortent. Soha olyan hatalmas es lelkes tomeg nem volt az Arpad teren,
mint akkor. A gyiilekezes mar reggel 6 orakor - hat ciganyzenekar kisereteben a Marseillaise es az Internacionale hangjai mellett kezdodott, s a varos kiilonbozo
reszeibol Cegled szive fele aradt a tomeg. Az utcakat a majusi plakatok es dekoraciok boritottak el. A Kossuth-szobor elotti emelvenyt kb. 15 000 fonyi tomeg
vette koriil. Az iinnepseg egyik szonoka Urban Pal, az agrarszocialista mozgalom
orszagos hirili veteranja, meltan mondhatta, hogy mar 21-szer iinnepelte Cegleden
majus i-et, de e ket evtized alatt nem latott annyi munkast, mint akkor.
A voroskatonak diszszemleje a Vasarteren zajlott le. A harcosokhoz eloszor
Arky hadosztalyparancsnok szolt. Felhivta figyelmiiket az elkovetkezendo nehez
harcokra. Levai Oszkar varosparancsnok kerte, hogy vessek szlviikbe a jelszot:
„Voroskatonak elore!" - A part es a munkastanacs neveben Reiner Albert es
Gabor Karoly szolaltak fel. Az I . Nemzetkozi Voros Ezred katonait anyanyelviikon, oroszul es nemetiil iidvozoltek. A varos lakossaga lelkesen bucsuztatta a
frontra indulo voros harcosokat.
Az iinnepseget delutan sportverseny (futballmerkozes) es trefas versenyek,
tarsasjatekok kovettek. A tancmulatsag a keso esti orakban ert veget.
Nagykoroson sem kevesebb gonddal rendeztek meg az elso szabad majus
elsejet. A Cegledi lit, tovabba a Cifra kert zoldje valosaggal egett a munkasszolidaritas gyozelmes voros szinetol. A „Nagyk6r6si Nepujsag" voros fejes
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iinnepi szamaban szamos cikk es kozlemeny foglalkozott a nap nagy jelentosegevel. Kozolte a lap az Aradrol szarmazo es Nagykoroson tartozkodo kolto,
Csetei Ferenc verset, mely az intervencio elleni harcra mozgositott:
Feg)verrel Fegyverre !
Hog/ha e^er karom, dkldm volna,
Minden karom, dkldm ma fegyvert markolna.
S^ttronji ragadnek fel ezernyi ke^embe,
Cgi' dllnek ki harcra, ga^ horddkkal s^efnbe.
Ho^ha e^er lelkem, e-^er s^fvem volna,
E^er lelkem, s^ivem i^^ana, Idngolna.
Ldngba boritandm rab nepeknek lelket,
Melyek eddig rabsdg Idncait viseltek.
Hogiha e^er nyelvem, e^er ajkam volna,
E^er Idzito s^p dorogne, harsogna.
Felkeltenem, rdt^ndm nepek millioit,
TSrje oss^e Idncdt, hitvdny elnyomoit.
Abba a nagy sirba, melyet nekiink s^dntak,
Temessiik a hoherit a neps^abadsdgnak.
Feg)verre, fegyverre I Fel a vegso harcra
Piros harag Idngja gmljon minden arcra.
Mdjus voros napjdn fel, fel proletdrok,
Olasz, cseh testverek fel, fel. . . Mire vdrtok ?
Ragadjatok fegvert ti rabs^plga nepek,
Romdn igavonok, francia cseledek.
Voros mdjiis napjdn a kisertet reme
A kommiin szelleme mintha kozfiink elne.
Na^ monddsa Marxnak jdrja dt lelketek:
Vildg proletarjai, egiesiiljetek.
A „Nepujsag" majus 3-i szama hosszu, szines tudositast kozol a nagykorosi
proletarok iinneperol:
„Legel61 otven fonyi lovasbanderium, utana egy hatokros, aratos szeker,
kalasz koszoriikkal es csokrokkal feldiszitve, rajta nyolc panthkas marokszedo
leany. Majd sziireti kocsi kovetkezett hatalmas hordokkal, lopotokos, felrecsapott
kalapii, vigado legenyekkel. Utanuk a biciklisek csapata kovetkezett. Joval le107

maradva muzsikalt a hatvan tagii ciganyzenekar, Farkas Menyus primaskodasaval, akiket feherruiias leanyok hatalmas csoportja kisert. S mint lij szakasza
a felvonulasnak, tiizpiros selyembe oltozott nyiilank, szep arcii leany lepdelt,
mint megszemelyesitoje a gyonyorii napnak. . . Azutan kovetkezett az otmeteres,
nehez selyembol keszitett, egovoros partzaszlo. . . Oldalt lepkedtek a zsinort
tarto leanyok, egyik szebb volt, mint a masik. Utanuk a szakmai csoportok: foldmunkasok, nocsoport, komiivesek, acsok, famunkasok, szabok, vasasok, kozalkalmazottak, kereskedelmi alkalmazottak es magantisztviselok. A menetet az
ifjiimunkasok es a diakok nepes csoportjai zartak be.''^* Az iinnepi beszedet a
partkozpont kikiildotte tartotta.
Delutan a kiilonbozo nepmulatsagok es kabarek szorakoztattak a varos nepet.
A gyerekek reszere az egyik tisztason nagy mesedelutant tartottak. Ilyen gazdag
es valtozatos miisorral iinnepeltek Nagykoroson majus elsejet.
Vacott is a helyi sajto ad szamot az elso szabad majus elseje gondos elokesziteserol. A Vaci Hirlap aprilis 30-i szamaban „ V o r 6 s majus elseje" cimmel megjelent iras jelzi a nagy esemeny elokesziileteit. A rendezo bizottsag mintegy hiiszezer kis voros zaszlocskat keszittetett, amit iigy elkapkodtak, hogy a szervezett
munkasoknak a felvonulasra mar nem jutott elegendo. A gyiilekezes a Vasarteren
volt reggel 8 orakor, ahol a munkasok - akar masutt - szakmankent csoportosultak. Az egyes csoportok kozott zenekarok is vonultak es felvaltva jatszottak. A
tanuloifjiisag eloszor vett reszt politikai demonstracion Vacott. A felvonulok a
48-as emlekmiihoz meneteltek, ahol Kovacsik Mihaly, a varosi direktorium elnoke
mondott beszedet. A ligetben Klein Karoly, a nagytemplom elott Petrasovics
Jozsef meltatta a nap jelentoseget az egybegyiilteknek.
A ligetben soskiflivel vendegeltek meg a gyerekeket, a Kiiria nagytermeben
proletar kabaret rendeztek, a mozikban ingyenes eloadas volt.
A varoshaza elotti teren - amit akkor Fo ternek neveztek - hatalmas, kivilagitott voros szobor jelkepezte, hogy a piispokvaros az elso szabad majus elsejet
iinnepelte. 20
Szentendren az iinnepi alkalomra jelent meg az Uj K o r majus elsejei rendkiviili kiadasa. Az iinnepseg a fiivos zenekar hajnali ebresztojevel kezdodott, majd
a felvonulok a Foteren at az lij parthelyiseg (a Weresmarthy-haz) ele vonultak. A
Marseillaise eleneklese utan a Szentendren elo Abranyi Emilnek 1877-ben irt
verset, az Internacionale kareneket szavaltak. Ime, nehany sor a koltemenybol:
Megsziint a sdpadt, biis nyomor
Kitelt a rabsdggydva here!
Romokba hullt a regi borton.
Jog es iga^sdg les^ a fdlddn. . .
Raj funk a sor! Megvdltjuk a vildgot!
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Nines lane, nines trontis.
Nines ce^ari vadsdg!
Szabad a fold I Gyoz a
Vildgs^abadsdg !
Tobb lelkes hangu szonoklat, szavalat es enekszam utan ingyen ebed, majd
a Duna-parton kotetlen vidam nepiinnepely kovetkezett. A napot este a moziban
rendezett kabare es a dunai tiizijatek zarta be.^i
Pest megye tobbi varosaban es kozsegeben is a magyar nepnek sajat erejebe
vetett hitet, valamint a tokes es foldesuri elnyomas aloh felszabadulas boldog es
onfeledt erzeseit tiikroztek a majus elsejei iinnepsegek.

5. M E Z O G A Z D A S A G I P O L I T I K A P E S T M E G Y f i B E N
A TANACSKOZTARSASAG IDEjfiN
A Kommunistak Magyarorszagi Partja meg a Tanacskoztarsasag Icikialtasa
elott kidolgozta agrarprogramjat, amely reszet kepezte a proletardiktatura egeszerol kialakitott allaspontjanak. E z a program a szocialista mezogazdasagi rendszer
letrehozasat is a forradalom kozvetlen celkitiazesei koze sorolta.
K u n Bela es a Szovjetoroszorszagbol hazatert kommunista vezetok helytelenitettek a foldosztast. K u n a „Kie a fold ?" c. agitacios ropirataban egyarant kikel
Prohaszka piispok es Karolyi Mihaly foldosztasi terve ellen, holott Prohaszka a
hazatero katonak reszere megvaltassal torteno foldparcellazast javasolt, mig
Karolyi foldosztasi terve az orszag demokratikus atalakitasat celozta. Annak egyik
fontos lancszemet kepezte volna. A reszben luxemburgianus nezeteket vallo,
reszben Buharin „baloldali kommunista" frakciojanak hatasa alatt alio magyar
kommunistak ( K u n Bela, Szamuely Tibor stb.) nem ismerhettek Leninnek az
agrarkerdessel foglalkozo munkait. Ezert pi. a magantulajdonnak minden formajat
osszeegyeztethetetlennek tartottak a szocializmussal. Mentsegiikre legyen mondva: Szovjetoroszorszagban 1917-18-ban meg nem allhatott „kesz" agrarprogram
rendelkezesiikre.
A Tanacskoztarsasag vezetoi a foldtulajdonnal rendelkezo parasztsagot - legyen az 5 holdas kisparaszt vagy 100 holdas gazda - egyszeriien „birtokos parasztnak" tekintettek es nem vettek figyelembe a birtokos parasztsag egyes
retegei kozotti kiilonbsegeket. A parasztsagban csak a magantulajdonost lattak,
akit „semlegesiteni6k" kell.
Abbol a helytelen ideologiai elgondolasbol kiindulva, hogy a folddel rendelkezo parasztsag egyseges osztalyt alkot, a Tanacskoztarsasag nem tett kiilonbseget kis-, kozep- es gazdagparaszti reteg kozott. Helytelen rendelkezesnek bizonyult, hogy pi. minden paraszt adojat elengedtek. Ugyanis a szegenyparasztsagban vissatetszest keltett, hogy a tanacskormany meg a 100 holdas gazdak adojat is
elengedte.
A „birtokos parasztsag" egyseges kezelese vegiil is azt eredmenyezte, hogy
az engedmenyek fo haszonelvezoje a gazdagparaszt lett, a megszorltasok pedig
egysegbe kovacsoltak a kis-, kozep- es modosparasztokat. Az elhibazott rendel-
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kezesek es kezelesi mod kovetkezteben a gazdagparasztsag befolyasa erosodott a
dolgozo parasztsag koreben, amit arra hasznalt fel, hogy egysegfrontot alakitson
ki a proletardiktatura ellen.
A K M P 1926-ban - a bukas okairol szolva - kello onkritikat gyakorolva,
megallapitotta: „Nem voltunk tisztaban azzal, hogy a parasztsag kozepso retegeinek semlegesitese a szocialista forradalommal szemben nem mond client, hanem
egyenesen feltetelezi ezeknek a retegeknek a tamogatasat a feudalizmus maradvanyai elleni harcban.
A K M P I . kongresszusan hangsiilyoztak, hogy a proletardiktatura leverese
vilagosan megmutatta a magyar munkasosztalynak: a parasztsag mint szovetseges
es forradalmi tartalek nelkiil nem tarthatja meg a hatalmat.
A mezogazdasagnak a szocializmus iranyaba torteno fejlodeserol megallapitotta, hogy ez csak a „parasztsag foldigenyenek . . . kielegltese es a parasztgazdasagok szovetkezese litjan" mehet vegbe. ^ E problema melyebb politikai oszszefiigeseit azonban csak kesobb, a Komintern V I . kongresszusat elokeszito
vitak soran ismertek fel. Nevezetesen azt, hogy a proletarforradalom gyozelme
utan a szocializmust nem lehet kozvetleniil „bevezetni". K u n Bela irta errol a
kerdesrol: „Megtanultuk, hogy a diktatura sokkal hosszabb atmenet a kapitalizmus
es a szocializmus kozott, mint ahogy azt valamennyi bolsevik hitte annak idejen.
A Tanacskoztarsasag vezetoinek az elkepzelese arrol, hogy a diktatiira csak
rovid atmeneti szakasz lesz, amelyet hamarosan a kommunizmus valt fel, eredmenyezte a munkas-paraszt szovetseg jelentosegenek a lebecsiileset, a kisgazdasagok letjogosultsaganak tagadasat, e koncepcio jegyeben kivantak teljes egeszeben felszamolni a piaci viszonyokat es helyebe iktatni a kozvetlen arucsere rendszeret.* - Lengyel Gyula joggal allapitotta meg tiz evvel a Tanacskoztarsasag kikialtasa utan, hogy a sziikseg sziilte hadikommunizmust a proletardiktatura
„normahs" gazdasagi rendszerenek tekintettek.^

A foldkerdes
A proletardiktatura kikialtasa utan a tanacskormany vezetoi iigy dontottek,
hogy a foldkerdest nagyiizemi gazdalkodassal kell megoldani. Abbol a helytelen
elvi allaspontbol indultak ki, hogy a proletardiktatura mar maga a megvalosult
szociahzmus. Nem tudtak, hogy ez csak atmeneti idoszak, amelynek feladata: a
kisarutermeloket atvezetni a szociahzmus litjara.
A Tanacskoztarsasag aprilis 3-i rendelete a nagybirtokrendszer megsziinteteserol Pest megyeben is azt jelentette, hogy a megye parasztsaga: a foldmunkasok, a gazdasagi cseledek es a dolgozo parasztok megszabadulnak evezredes
szipolyozoik, a nagybirtokosok uralmatol.
A Tanacskoztarsasag kikialtasat bejelento „Mindenkihez!" c. proklamacio a
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foldkerdesrol kimondta: „ A foldreformot nem torpebirtokokat teremto foldosztassal, hanem szocialista termelciszovetkezetekkel hajtja vegre."® Ennek ellenere
az a teny, hogy a folddekretum kiadasara csak aprihs 3-ankerultsor,azagrarkerdes
koriili bizonytalansagot tiikrozi. A foldreformtervezet vitaja - amely a Forradalmi
Kormanyzotanacs marcius 27-i iilesen zajlott le - azt bizonyitotta, hogy a folszolalok koziil sem K u n Bela, sem Varga Jeno es Vantus Karoly nem ismertek fel a
forradalmi uton vegrehajtott foldosztas jelentoseget, hanem ezzel szemben
elonyben reszesitettek a feliilrol, rendeleti uton vegrehajtott tarsadalmasitast.'
A foldtorveny es a kesobbi hivatalos allasfoglalasok sem fejtettek ki konkretan a „tarsadalmi tulajdon" fogalmat, habar kimondtak, hogy a kis- es torpebirtok a hozza tartozo hazzal es mellekepiiletekkel egyiitt tovabbra is megmarad
az eddigi magantulajdonban. Bizonytalansagot okozott azonban, hogy a foldtorveny nem foglalt egyertelmiien allast a magantulajdonban meghagyando birtok
felso hatarat illetoen. Csak a kesobb kiadott rendeletek (pi. a penziigyi rendelet)
szabta meg a magantulajdon felso hatarat 100 holdban. A kerdes rendezetlensegere
mutat, hogy az akkor Pest megyehez tartozo Kecskemeten a birtokhatar eloszor
100 hold szanto es 10 hold szolo volt, majd kesobb 150 hold szantora es 20 hold
szolore emeltek fel.* Ugyanakkor Veszprem megyeben a megyei direktorium mar
kezdetben 200 holdban allapitotta meg a felso hatart, mig Vas megyeben minden
kozep- es nagybirtokot szocializalni akartak. A megyei birtokrendezo es termest
biztosito bizottsag viszont csak azoknak a 100 holdon feliili birtokoknak a szocializalasat kivanta, amelynek a miivelesehez nines elegendo toke.*
A Tanacskoztarsasag vezetoi a parasztpolitikaban azzal kovettek el a legnagyobb hibat, hogy nem szamoltak a tobbseget kitevo dolgozo parasztsag evszazados foldehsegevel es nem osztottak fel a foldet. Holott Lenin vilagosan megirta a foldosztasrol: „nyiltan megmondottuk, hogy ez nem felel meg a mi nezeteinknek, hogy ez nem kommunizmus, de mi nem eroszakoltuk ra a parasztsagra azt,
ami nem az 6 nezeteinek, hanem csak a programunknak felelt meg".!"
Hamburger Jeno nepbiztos ezzel szemben a Tanacsok Orszagos Gyulesen
arrol beszel, hogy „ . . . sikeriilt atugrani... a fejlodesnek egy etapjat, a foldosztas etapjat". Mindehhez meg hozzafiizi: „ . . . joggal es biiszken mondhatjuk
el, hogy mi itt a foldbirtokreformot kommunisztikus szempontbol sokkal melyrehatobban valositottuk meg, mint ahogy sikeriilt megvalositaniok orosz elvtarsainknak".!!
Nem kellett sok ido ahhoz, hogy a Szovjetunio es a Magyar Tanacskoztarsasag tortenelmi tapasztalatai bebizonyitsak: milyen melysegesen igaza volt
Leninnek a foldkerdesben. A tanacskormany vezetoit tevekenysegiikben a gyorsabb szocialista fejlodes erdekel vezettek, meg voltak gyozodve arrol, „hogyha a
foldbirtokparcellazas barmilyen formaban keresztiilvitetett volna, ma a tanacskoztarsasagot ehinseg fenyegetne . . ."^^
Mivel nem a meglevo viszonyokbol indultak ki, „eppen az ellenkezojet ertek
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el annak, amit a k a r t a k " . A szegenyparasztok a fold megvaltas nelkiili felosztasat
vartak a proletardiktaturatol, es akkor igazan lelkes, odaado hivei lettek volna a
Tanacskoztarsasagnak. Igy azonban, mivel a Tanacskoztarsasag foldbirtokpohtikaja kovetkezteben a parasztsag szeles retegei nem reszesiiltek a proletardiktatura
gazdasagi vivmanyaibol - ugyanakkor viszont a forradalom terheit nekik is v i selniok kellett - , ezert zomiikben egyre inkabb passzivak lettek. A munkas-paraszt
szovetseg lesziikiilt a volt gazdasagi cseledsegre, a nincstelen agrarproletariatusra.
A falusi szegenyseg tomegeibol mar az oktoberi polgari demokratikus forradalom idejen is elemi erovel tort fel a szocialis fesziiltseg. A Tanacskoztarsasag
agrarpolitikaja nem volt alkalmas arra, hogy kielegitse a szegenyparasztsag szocialis igenyelt, foleg a foldehseget. Bar a tanacskormany torekedett a foldehseg
levezetesere, de fellepett a foldfoglalasok ellen is. Ezt mutatja az a teny, hogy a
beliigyi nepbiztos Pest megyei megbizottja a szodi foldfoglalasok hirere marcius 27-en a szodi neptanacsot arra utasitja, hogy „a foldmuvelesiigyi nepbiztos
rendeletenek kiadasaig tilos a birtokoknak barmifele birtokbavetele, felszerelesenek es ingosagoknak rekviralasa".i* Kesobb modositotta ezt az allaspontjat
es egy bizalmas rendeletben engedelyezte a parlagfoldek felosztasat. A foldehseg
sok helyen olyan mereteket oltott, hogy a falusi direktoriumok - a legtobbszor
ontevekenyen - a parlagon hevero foldek egy reszet kiosztottak a nincstelenek
kozott.
A Pest megyei direktorium olyan utasitast adott ki a tanacsoknak, hogy „ha
valamely gazda nem szorgalmazza a munkat es annak kovetkezteben foldje megmiiveletlen maradna, minden tovabbi nelkiil el kell venni es atadni masnak megmunkalas celjabol, aki azutan a hasznot is maga viszi haza".!^
Az isaszegi direktorium aterezte a nincstelenek fold utani vagyat es igen
rovid ido alatt felosztotta a 6268 holdas koronauradalom bevetetlen reszet, elsosorban a rokkantak, hadiozvegyek, valamint a foldtelenek kozott. Az igenylok
nagy szamara es a foloszthato fold csekely voltara mutat, hogy aprilis 14-en a 342
foldigenylo kozott csak 160 hold keriilhetett kiosztasra.
Ugyanakkor viszont a godohoi jaras teriileten a foldek 40%-a bevetetlen
maradt. Pecelen nem csupan sok volt a bevetetlen fold, de sok helyen meg a termest sem takaritottak be. A foldbirtokosok ezt a munkaerohiannyal es az oktoberi
forradalom hatasaval probaltak magyarazni.1®
Szamos helyen - mint pi. Budajenon, Budakeszin, Zebegenyben - a heiyi
direktoriumok felosztottak a parlagfoldeket.^'
Kiskunhalason az Allami Birtokrendezo Bizottsag helyi kepviseloje mar
marcius 29-en jelenti a Foldosztas es Birtokrendezes Allami Ellenorzesi Kozpontjanak, hogy a foldigenylok szama osszesen 1963. Ebbol csaladi birtokra 544,
haztelekre 614, csaladi kertre 466, csaladi szolokertre 95, munkasbirtokra 235,
egyebre 9 igenylo jelentkezett.1* - Maglodon is foldoszto bizottsag jott letre es
bar a foldosztast a kormanyzat nem engedelyezte, a parasztok onkenyesen el113

foglaltak a Wodianer-fele birtokot es mint a sajatjukat miiveltek meg 1919 tavaszan es nyaran.^*
Egyes kozsegek a foldehseg es a rendeletek szuk korlatai miatt - az erosebb
jogan - a szomszed kozsegek rovasara igyekeztek megoldani a foldigenylok kielegitesenek nehez problemajat. Igy tortent ez Danszentmikloson is. A direktorium panaszaval egyenesen Landler beliigyi nepbiztoshoz fordult, hogy Pilis,
Alberti, Irsa es Nyaregyhaza kozsegek Danszentmiklos terhere hatarkiigazitast
akartak elerni. Ugyanezek a kozsegek viszont Danszentmiklost arra biztattak, hogy
a toliik elvett foldteriiletert a pusztavacsi hatarban keressen karpotlast. A danszentmiklosiak arra valo hivatkozassal, hogy a kozsegek kozti hatarokat mar 70
eve megallapitottak, a Beliigyi Nepbiztossag intezkedeset kertek a nyugtalansag
megsziintetese erdekeben.20
Csomoron a helyi birtokrendezo es termelest biztosito bizottsag tagjai - minden szentnek maga fele hajlik a keze alapjan - elsosorban maguk kozott osztottak
fol a parlagfoldeket es a Lukacs-fele birtokhoz tartozo 26,5 kat. hold herefoldet.
Jellemzo a csomori helyzetre, hogy a falu legmodosabb parasztjanak fia is kapott
foldet. A megyei direktorium vizsgalata a fold nelkiil maradtak panasza alapjan
kideritette a fenti tenyeket es megallapitotta, hogy a kiosztott foldeken kiviil meg
50 hold felszantatlanul maradt a hatarban.21 Az iratok hianyossaga miatt nem
tudjuk, vajon orvosoltak-e a csomori szegenyparasztok serelmet.
Szamos tiilzo, balos intezkedesre is sor keriilt a foldkerdessel kapcsolatban.
Ezek koze tartozik a szentendrei eset. A varosi direktorium elnokenek, Vasarhelyi
Kalmannak a javaslatara itt a munkastanacs elhatarozta: „a torpebirtokosok
1-8 holdig terjedo azon foldjei, melyek megmiivelesere kotelezettseget vallalnak, atmenetileg tulajdonukban meghagyhatok, a tobbi elvonando es a megmiivelesere jelentkezok kozott szetosztand6."22
A februari es marciusi esemenyek utan az aszodi jaras szegenyparasztjai is
foldosztast remeltek a Tanacskoztarsasagtol. Mar a nagykartali foldfoglalasok
alkalmaval bekiildott jelenteseben Sarkany Jeno kenytelen volt megirni: „ . . . vannak hivei a termeloszovetkezet eszmejenek, de meg valoszinubb, tobben a fold
felosztasanak".23 A foldosztas elmaradasa nem egy helyen elegedetlenseget keltett
a falvakban. A szociahzalas idoszakaban pi. Turarol elzavartak az aszodi munkassag szonoklo agitatorait.24
A Foldmuvelesiigyi Nepbiztossag a helyzetre valo tekintettel aprilis 22-en
arra utasitja Horvath Istvant, az aszodi jarasi gazdasagi biztost, hogy Mogyorospusztabol az aszodi foldnelkiiliek altal igenyelt cca 300 holdat - „a fehzgatott
kedelyek lecsillapitasa erdekeben" - a megyei birtokrendezo fomegbizott litjan
ossza fel.25
A foldosztas vagya a Tanacskoztarsasag egesz fennallasa alatt athatotta a
szegenyparasztokat. E z t a tomeges ohajt tiikrozi a politikai megbizott helyzetjelentese Turarol julius 9-en: „nagyon szeretnek a foldeket elosztani, hogy ok
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mindnyajan maguk szeretnenek gazdalkodni, es ezert a Karolyi-kormanyt visszarendelni es azt hozsannaval fogadnak."^®
A hdzheljakcio paratlan sikere is a foldehsegrol taniiskodik Pest megyeben es
az egesz orszagban. Junius elejen a tanacskormany az egesz orszagra illetekes lin.
kozsegrendezesi osztalyt allitott fel. Ennek minden egyes megyeben alosztalya letesiilt, hogy a munkaslakasok es hazhelyek rendezeset egyontetuen vegezzek.
A Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag a munkalatok celjaira 3 millio korona hitelt
engedelyezett.
A Pest megyei direktorium iigy hatarozott, hogy csak a termes betakaritasa
utan oszt hivatalosan hazhelyet az egesz megyeben. Jiiniusban mar arrol szamoltak be, hogy azokon a helyeken, ahol a fold megmiiveleset az akcio nem
akadalyozta, a hazhelyeket kiosztottak.2'
Az egesz akciot Pest megye miiszaki hivatala a jarasi mernokok segitsegevel
bonyolitotta le, akik az egyes kozsegek igenyloinek nevjegyzeket a vazrajzzal
egyiitt bekiildtek a megyei direktorium „F6ldbirtokreform Miiszaki es Adminisztrativ Csoportjanak".
A Pest varmegyei direktorium miiszaki hivatalahoz tomegesen erkeztek az
igenylesek. A Nepgazdasagi Tanacs I I . (foldmiivelesiigyi) foosztalyanak birtokreform csoportja a miiszaki hivatalhoz kiildott atirataban julius 15-en kozolte, hogy
az aszodi Magyar Lloyd Repiilogepgyar bemutatta naluk kervenyet, amelyben
munkaslakotelep szamara hazhely kihasitasat keri. Az epitesi engedelyt a gyar megkapta. A birtokreform csoport a kihasitas ellen nem emelt kifogast, es felkerte a
megye miiszaki hivatalat a kihasitas vegrehajtasara.2* A sziikseges foldteriiletet keszpenzfizetes elleneben - a kartali termeloszovetkezet birtokteriiletebol kivantak
kihasitani.29
Vacszentlaszlo hazhelyigenylese julius 24-en erkezett a muszaki hivatalba.
Az igenylokrol felvett jegyzokonyvben a direktorium megallapitja: „Megfelel6
lakasuk nines, sot annyira tiilzsiifoltan laknak, hogy egeszsegi okokbol kifolyolag
egyenesen kifogasolandok. Az igenylok nagy resze leszerelt katona, s jelenleg a
szomszedos szociahzalt birtokokon nyernek alkalmazast. Mas resziik hadiozvegy."30

Godollon meg a Karolyi-kormanyzat idejen, februar 20-an, a foldoszto
bizottsagi ertekezlet hatarozatanak megfeleloen, fontossagi sorrendben osszeirtak az igenyloket. Az osszeirast alapos indokolassal ellatva, tovabbitottak a megyei direktorium miiszaki hivatalaba.^i
Az aszodi jaras kozsegei koziil Bagon a tanacs julius 19-i iilesen hatarozatot
hozott a kozseg delnyugati kijaratanal elhelyezkedo, mintegy 34 holdnyi teriilet
hazhely celjaira torteno felosztasara. Stirnath Karoly jarasi mernok vazrajza alapjan
a 100 db 150 negyszogoles telket harom kategoriaba soroltak: az elso ara 5 korona,
a masodike 3, a harmadike 2 korona. A telekarat azert allapitottak meg ily akcsony-
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ra, mert azt akartak elerni, hogy a szegeny emberek is megvasarolhassak. A hatarozat ertelmeben az elosztast sorshuzas utjan kell lebonyolitani.^2
A rackevei jarasban - Szigetszentmikloson, Szigetujfalun, Rackeven, Kiskunlachazan - osszesen 441 hazhelyet igenyeltek, de a tobbi kozsegben is sor keriilt a
parcellazasok bejelentesere.^^
Foleg a volt koronauradalmakon nyomoriisagos lakasviszonyok kozepette
elo gazdasagi cseledek akartak megszabadulni megalazo szocialis helyzetiikbol.
Gyors intezkedesekre volt sziikseg. Az isaszegi munkastanacs elhatarozta a volt
koronauradalom munkaslakasainak renovalasat.^* A torokbalinti szociaiizalt
Svab-fele uradalom kastelyat megnyitottak a termeloszovetkezeti tagsag szamara.
A kastely nagy reszet - a nagy helyisegek (konyvtar, tarsalgo stb.) kivetelevel - lakassa a l a k i t j a k . A nagykatai jarasi birtokrendezo bizottsag miiszaki osztalyan
elkesziilt a Pronay-uradalom epiileteinek feliijitasi terve es reszletes muszaki
leirasa.36

A Pest megyei falvakban szazszamra jelentkeztek a parasztok, a munkasok, a
dolgozo kisemberek, hogy a Tanacskoztarsasag segitsegevel csaladi hazhoz
jussanak. A miiszaki hivatalhoz beerkezett, az igenylok nevet tartalmazo nevjegyzekek beszedes bizonyitekai a hazhelyakcio sikerenek. Egy julius vegi sajtokozlemeny szerint mintegy 18 600 szemely igenyelt hazhelyet.3' A Tanacskoztarsasag leverese azonban nem tette lehetove ennek az akcionak a sikeres lebonyohtasat.
A parlagfoldek kiosztasa, az „illegalis" foldosztas, valamint a hazhelyakcio
sikere megerositi azt a legfobb tanulsagot, hogy sulyos hiba volt 1919-ben a foldosztas elmaradasa.
A mezogazdasag heljzete Pest meg'ehen
A mezogazdasag helyzeterol Pest megyeben teljes, mindenre kiterjedo,
atfogo kepet nem tudunk bemutatni. Ket alkalommal: aprilis es majus vegen
azonban osszefoglalo jelentesek kesziiltek a megyerol, amelyek - ha hianyosan
is - meglehetosen huen tiikrozik a mezogazdasagi helyzetkepet.
A varmegyei direktorium melle rendelt Birtokrendezo es Termelest Biztosito Bizottsag az aprihs 24-ig beerkezett munkakataszterek alapjan 80 kozseg
jelenteserol nyiijt osszefoglalo kepet.^*
Ezekben a kozsegekben parlagon maradt 18789 kat. hold
Vetomaghiany miatt vetetlen a tengeri 15 kozsegben
Vetomaghiany miatt vetetlen a burgonya 16 kozsegben
Nem vetettek el a takarmanyt 2 kozsegben
Munka nelkiili munkas van 17 kozsegben, osszesen 3695 ember. Ezek koziil
egyediil Zagyvarekason 600, Misken 633, Jaszkarajenon 700 es Abonyban 1800
volt munka nelkul.
A vetomaghiany megsziintetese erdekeben a bizottsag a volt Metternich-fele
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bia-bajnai uradalomban lefoglalt 1500 mazsa tengerit, melyet az uradalom serteshizlalasra akart felhasznalni. E z a tengerimennyiseg legfeljebb 250 db sertes
hizlalasara lett volna eleg, mig vetomagkent felhasznalva 7800 kat. hold bevetesere volt elegendo. A bizottsag aprilis vegeig kiosztott 3 5 00 mazsa tengerit, 200
vagon burgonyat, 180 vagon vetoarpat es 50 vagon zabot. Egy marcius 31-i
jelentes szerint a foldmiivelesiigyi nepbiztos „a varmegye gazdakozonsege reszerol benyujtott kervenyek alapjan" a rendelkezesre alio burgonyakeszletbol
375 vagon vetogumot engedett at a megyenek.^*
A tehenek szam 67 kozsegben 19090 db. A tejhozam osszesen 48388 liter.
E z mindossze napi 2,5 3 liter atlagos tejhozamnak felel meg. Ezt a csekely tejhozamot csak a takarmanyhiannyal nem lehet magyarazni. Kesobb kideriilt: a valosagos
adatokat eltitkoltak, mert a tejjel iizerkedtek.
A majus 29-i jelentes mar 137 kozseg adatai alapjan kesziilt, ezert csak nagyon
ovatosan es nem minden vonatkozasban lehet osszevetni az aprilisival.
E majus vegi helyzetkep szerint parlagon maradt 19,999 ^^^t. hold, szantofold es jelentos teriiletek ahtak viz alatt kiilonosen a Kiskunsagban (pi. Kiskunhalas hataraban 4,600 kat. hold szanto es Kunszentmikloson 20050 kat. hold
legelo es kaszaloteriilet). Aranytalanul nagy teriiletek maradtak vetetleniil a silany, a homoktalajii kozsegek hataraban. Igy pi. Nagykoroson 8640 kat. hold.
A tehenallomanyrol es a tejtermelesrol 110 kozseg kozolt adatokat. E szerint
30118 db tehen napi 69193 liter tejet adott. Egy tehen atlagos napi tejhozama
2,29 liter. A legmagasabb tejatlagii kozsegek koze tartozott Dunakeszi, Nagykovacsi, Torbagy, Szentmartonkata. Ezekben a kovetkezokeppen alakult a tejhozam:
Dunakeszin
Nagykovacsin
Torbagyon
Szentmartonkatan

130 tehen
460 tehen
80 tehen
343 tehen

adott 780, atlag
adott 2820, atlag
adott 540, atlag
adott 1715, atlag

6, 1 tejet
6,11 tejet
5,61 tejet
5 1 tejet

A legkisebb napi atlagii kozsegek kozott talaljuk Pilist, Danszentmiklost,
Tortek, Fiilopszallast. Ezekben a kozsegekben a tejhozam egeszen valoszinutleniil alacsony atlagot ert el:
Fiilopszallason
1122 tehen adott 500
Pilisen
476 tehen adott 365
Danszentmikloson 151 tehen adott 127
Tortelen
540 tehen adott 500

atlag
atlag
atlag
atlag

0,44!
0,7 1
0,8 1
0,9 1

tejet
tejet
tejet
tejet

A fenti „kimutatott" adatok valotlansagahoz nem ferhetett ketseg. Ezt nem
utolso sorban az is bizonyitja, hogy a kedvezotlen koriilmenyek (hadszinter, arviz
stb.) ellenere a tejfelhozatal a fovarosba emelkedett*"
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A szigetszentmiklosi direktorium is azt jelenti a megyei direktoriumnak,
hogy a kozsegbol nagyobb mennyisegii tej es mas elelmiszer keriilt feketen
forgalomba. A tejbol - becslesiik szerint - naponta 3-400 htert csempesznek ki
a fovarosba.*!
Lenyegeben a majusi jelentes adatai alapjan foglalkozott a kozgazdasagi
osztaly vezetoje a megyei szovjet Junius lo-i iilesen a mezogazdasag helyzetevel.
Elmondta, hogy Pest megyeben 257542 kat. hold, volt oszivel bevetve, tavaszival pedig 82989 kat. hold. Tengerivel 80230, burgonyaval 20556, konyhakerteszettel 9415 kat. hold., legelo es vetett takarmany osszesen 153772 kat.
hold. Meglepo, hogy - kozlese szerint - a csatornazasi munkak miatt parlagon
hevero foldeket kiveve, nines parlagfold Pest megyeben. Mivel ez ellentmond a
ket, fent idezett jelentesnek, ezert a kozgazdasagi osztaly vezetojenek a kozleset
nem tekinthetjiik megalapozottnak.
A tejtermelessel kapcsolatban Fischer Geza tanacstag tesz erdekes megallapltasokat a megyei tanacs iilesen. Szerinte a tejtermeles csokkenesenek harom oka
van: i . a foldreformmal kapcsolatos bizonytalansag (tobb helyen a tehenet is kiosztottak), 2. a hamis bevallas, 3. a katonasag hussziiksegletenek minden gazdasagi
erdek mellozesevel torteno kielegltese. A z aprilis adatok szerint a tejmennyiseg
50%-at teszi ki a konvencio, mig azelott az ossztejtermelesnek csak 7,5%-at
tette ki. Mig 1918 augusztusatol oktoberig a konvencio 5642 liter volt, addig 1919
aprihsaban mar 13089 liter, ugyanakkor 1918-ban az ossztejmennyiseg 82000
litert tett ki, mig 1919 aprihsaban a hivatalos kimutatas csak 26000 liter tejrol
tud.42

Ezek az adatok nemcsak arrol nyiijtanak vilagos kepet, hogy hoi is kell
keresniink a tejhozam csokkenesenek az okat, hanem arra is ramutatnak, hogy a
parasztsag tejkonvencioja a Tanacskdztarsasag alatt tobb mint 100%-kal megnovekedett.
A mezpgat(dasdg heljzete at^ allami gazdasagokban
es a szpvetkezetekben
A varmegyei Birtokrendezo es Termelest Biztosito Bizottsag jelentesei nem
szolnak a szociaiizalt allami birtokok es szovetkezetek allapotarol. Ha teljes
kepet klvanunk kapni a megye mezogazdasagi helyzeterol, behatoan kell foglalkoznunk azokkal a gazdasagi, szervezesi es munkaiigyi kerdesekkel, amelyek
Pest megyeben a szociahzalas utan jelentkeztek. A megyei munkastanacs es intezo
bizottsag iilesein kiilonosen a szociaiizalt birtokok vezetesenek es munkasellenorzesenek a problemaja allt az erdeklodes kozeppontjaban.
A megyei direktorium es altalaban a helyi tanacsok intezkedeseit korlatozta
az a koriilmeny, hogy hataskoriik nem terjedt ki a termeles iranyitasara. A termelest - es Igy a mezogazdasagi munkat is - az egyes nepbiztossagok iranyltottak.
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helyi megbizottaikon keresztiil. Ennek ellenere a Pest megyei munkastanacs
mindent megtett, hogy a mezogazdasagi termeles a tanacskormany altal ertelmezett szocialista atepites erdekelt szolgalja.
A „Pestvarmegyei Direktorium Hivatalos Lapja" aprilis 24-i szamaban
jelent meg a direktorium felhivasa a megye foldmiiveseihez. A megyei direktorium a proletarszolidaritas jegyeben felhivja a foldmiivesproletarokat, hogy egy
darab fold se maradjon megmiiveletleniil. Ugy latszik, a felhivas nem hangzott
el hiaba, mert a Pest megyei munkastanacs intezo bizottsagi iilesen Laszlo Arnold,
a kozgazdasagi iigyosztaly vezetoje a mezogazdasag helyzeterol szolva kijelentette : „Az egesz varmegye teriileten a munka a legnagyobb kedvvelfolyik. A mezogazdasagi proletariatus - minden ellenvelemennyel szemben - szilardan all a
helyen . . ."^^ Abonyban pi. a helyi tanacs gondoskodott arrol, hogy minden
talpalatnyi foldet megmiiveljenek, ezert „elrendelte, hogy minden munkanelkiili
egyen, nemre valo tekintet nelkiil, 14 eves kortol 6o-ig siirgos mezei munkalatokat teljesitsen, megfelelo napidij mellett".** A mezogazdasagi munka jo megszervezese meghozta a maga gyiimolcset, errol tudosit nehany hettel kesobb a „V6r6s
Ujsag": „Abony Pest megyei nagykozseg emlitesre melto peldaszeriiseggel jart
ebben a munkaban elo . . . es atlagnal magasabb termeseredmeny mutatkozik.
Soha a foldet meg igy ki nem hasznaltak Abonyban, mint most. Ebben nagy
erdeme van a direktoriumnak."*5
A szocializalast - a megyei direktorium iranyitasaval - a Foldmiivelesiigyi
Nepbiztossag altal kikiildott gazdabiztosok vegeztek. A megyeben 17 jarasba es
3 varosba kiildtek ki gazdasagi biztost, 13 korzetben pedig kozsegi, illetve
korzeti biztos mukodott. E gazdabiztosok zome meg a Buza Barna-fele foldreform
idejen birtokrendezo es termeloi biztos volt.
Majus elejen megalakult a megyei termeloszovetkezeti kozpont is, amelynek
vezetesere Horvath Jenot, a Pest megyei Gazdasagi Egyesiilet volt iigyvezeto
igazgatojat neveztek ki. Horvath a Tanacskoztarsasag kikialtasa elott - mint
errol feljebb reszletesebben szoltunk - a foldbirtokosok vedelmeben inditott
reakcios szervezkedes egyik vezeralakja a megyeben. A proletardiktatura kikialtasa utan azonban tiistent felajanlotta szolgalatait, sikeresen megszervezte a tiszantiili reszek evakualasaban rabizott feladatokat es ezert kapta meg ezt a megbizatast is.*®
A Foldmuvelesiigyi Nepbiztossag altal kinevezett apparatus mellett a megyei
intezo bizottsag is fenntartotta maganak a jogot, hogy e teriilet munkajat is ellenorizze es elvileg iranyitsa. Az intezo bizottsagon beliil a kozgazdasagi osztaly
hataskorebe tartoztak a kozelelmezes iigyei es a szociaiizalt birtokok (illetve a
szociahzalasra keriilo kozep- es nagybirtokok) iranyitasa. Az osztaly vezetoje pedig egyuttal a megyei birtokrendezo es termelest biztosito bizottsag elnoke is
volt. Igy szeles korii attekintessel rendelkezett a mezogazdasagot erinto minden
iigyben es vitas kerdesekben allast tudott foglalni.
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A megyei kozpont es alarendelt szervei azonban nem voltak alkalmasak arra,
hogy a mezogazdasag szocializalasat sikerre vigyek. Horvath a kozpont kiilonbozo
tisztsegeibe regi baratait helyezte, akiknek legtobbje menekiilt foldbirtokos volt.
A gazdabiztosok munkajat meg a legjobban a kiskunhalasi modszer jellemezte.
Itt a birtok tulajdonosait, illetve felelos vezetoit utasitottak, hogy a leltart felvegyek,*' majd ezt kovetoen hirlapi uton felszolitottak oket, hogy a gazdabiztosnal jelentkezzenek, mert „a termeles erdekel kozponti szervezest tettek sziiksegesse".48

Altalaban arra torekedtek, hogy a birtok vezetese a regi birtokosok vagy
azok intezoi kezeben maradjon. A megyei kozgazdasagi osztaly vezetoje a megyei
intezo bizottsag Junius 9-i iilesen panaszolta: „Ezek a foldbirtokot magukenak tekintik, es olyan hatalmat vindikalnak maguknak, ami oket nem illeti meg."**
A feliigyelosegek igyekeztek magukat kivonni a megyei tanacs hataskore alol es
ehhez a nepbiztossagon maradt reakcios elemekhez fuzodo kapcsolataikat hasznaltak fel.
A megyei tanacs es intezo bizottsag - atlatva a helyzetet - a jarasok es a legnagyobb gazdasagok melle politikai biztosokat kiildott ki. A biztosok legfobb
feladatkore eloszor a „szemelyi tisztogato munka" volt. Tobb esetben levaltottak
a basaskodo es szabotalo gazdasagi vezetoket, mert iigy veltek, hogy ha oket
tisztsegiikben meghagyjak, „a cseledsegben benne marad az a tudat, hogy tulajdonkeppen csak a cim valtozott, maskiilonben a regi gazda maradt".5" A levaltas
nem ment konnyen, mert szamos esetben a helyi tanacs a levaltasra itelt birtokos
segitsegere sietett.^i Elofordult olyan eset is, amikor a politikai biztosnak kellett
megvedenie a szakembereket a helyiek tiilzasaitol. A pusztavacsi 17000 holdas
birtokon peldaul valamennyi intezot elzavartak, koztiik olyat is, aki mar korabban
ismert volt szocialis gondolkodasmodjarol. Itt az intezo bizottsagi kiildottnek
kellett a dolgozokkal megertetnie, hogy ekkora birtok vezetesevel onmaguk szakember segitsege nelkiil - nem tudnak boldogulni.^2
A Foldmuvelesiigyi Nepbiztossag a szocializalasokkal kapcsolatban utasitast
adott ki a kozsegi birtokrendezo es a termelest biztosito bizottsagoknak a gazdasagok lekarozasara. E z a munka rendkiviih haszonnal jart, mert a felmeres soran
az illetekes szer^^ek tiizetesen megismerkedhettek a szociaiizalt birtokok minden
problemajaval. Sor keriilt a kastelyokban talalhato ertekes ingosagok reszletes leltarainak felvetelere is. (Az erre vonatkozo rendelet megjelent a „Pestvarmegyei
Direktorium Hivatalos Lapja" Junius 5-i szamaban.) Ennek soran kesziil el tobbek kozott - Nagykovacsiban a Tisza Istvan-fele kastely ingosagainak reszletes leltara, melynek becserteke kb. 600 000,- korona volt.
Nem tartozott a ritka esetek koze Pest megyei, sot orszagos viszonylatban,
ami Szobon tortent. Az ottani Luczenbacher-birtok gazdasagi vezetoje az osszes
ertektargyakat 93 000,- koronara becsiilte. Az lijraleltarozas alkalmaval azonban
kozel negyedmillio korona ertekre es eredeti Rafael-festmenyre stb. bukkantak.53

Gyakori jelenseg volt, hogy a gazdasagi intezo az ertektargyakat igyekezett megmenteni a volt tulajdonos szamara. Meg a termest is elrejtettek es igy kivontak a
kozelelmezesbol. Pest megye kozsegeiben ennek soran i 6 ezer mazsa elrejtett
gabonat talaltak.^4
A Tanacsok Orszagos Gyiilesen a videki kiildottek hiaba tiltakoztak a regi
birtokosok es gazdasagi vezetok visszaelesei ellen es koveteltek azok levaltasat, a
Tanacskoztarsasag vezetoi - mivel nem akartak a termelesi eredmenyeket az aratasi idoben szemelycserekkel veszelyeztetni - a gazdasagi vezetok lecsereleset csak
oszre terveztek. A zommel regi vezetok jelenlete a nagybirtokon hozzasegitette
az ellenforradalmat ahhoz, hogy egyetlen rendelet kiadasaval visszaallithatta a
nagybirtokrendszert.
A szocialista nagyiizemek vezetesevel megbizott intezok koziil csak azokat
menesztettek, akik a miiltban nepellenesen viselkedtek. Igy pi. az isaszegi munkastanacs iilesen olyan hatarozatot fogadtak el, hogy a volt koronauradalmi
intezo hagyja el allasat, „miutan a cseledseg ezt a miiltban valo viselkedeseert hatarozottan kivanja."55
Sok esetben a regi tulajdonost, mint megblzottat meghagytak a birtok elen,
ezert iigy tiint, mintha semmi sem valtozott volna. A helyi direktoriumok a legkiilonbozobb okokbol olykor-olykor tamogatoiva is valtak a regi foldbirtokosoknak. P I . a tapioszentmartoni direktorium es a Blaskovich-fele gazdasag
bizalmi ferfiai aprilis 18-an arra kertek a varmegyei birtokrendezo fomegbizottat,
hogy a kb. 8000 hold teriiletu gazdasag vezetesevel es feliigyeletevel Blaskovich
Aladar volt tulajdonost bizzak meg.^® Ugy latszik, ez gyakori jelenseg lehetett,
mert Joanovics elnok a megyei intezo bizottsag Junius 9-i iilesen kenytelen szova
tenni: „ . . . szomoriian kell liitnom, hogy a nagygazdasagok elen meg mindeg a
regi gazdanak berloje vagy rokonai allanak. E z igy tovabb nem mehet . . . "^7
A fold-szocializalasi rendelet utasitasait nem tartottak be mindeniitt. Szamos
esetrol tudunk, amikor nem szocializaltak 100 holdon feliili birtokokat. Igy pi.
Domsodon nem szocializaltak Kiss Balint 150 holdas es Hajos Jozsefne 112 kat.
hold teriiletu birtokat.^* Sot, Nagy Imre 365 holdas nag^^gazda birtokahoz sem
nyiiltak. A tulajdonos ezen felbuzdulva, nem adta ki a cseledeknek jaro konvenciot I ^ *
Volt pelda arra is, hogy torpebirtokokat szocializaltak. Egy rakosligeti nyugdijasnak pi. 4,5 holdnyi szolojet es foldjet is szocializaltak, holott - a megyei direktorium elvi allaspontja szerint - „nevezett mint szellemi munkas maga is proletar, aki nyugdljabol megelni nem tud.®°"
A szociaiizalt nagybirtokok helyzeterol, gazdalkodasarol elegge sziikszaviiak
leveltari forrasaink. A godolloi volt koronauradalomrol azonban egy helytorteneti munkabol nyerhetiink atfogo kepet. E szerint a megyei Direktorium melle
rendelt Foldbirtokrendezo es Termelest Biztosito Bizottsag mar marcius 25-en
kerte a munkastanacsot a volt koronauradalom keszleteinek felmeresere s a birtok

121

termeleserol muvelesi agak szerinti kimutatas elkeszitesere. Termeszetesen sor
keriilt a kastelyban talalhato ertekek lekarozasara is.
A munkastanacs a birtok munkasai reszere aprilis 26-an gyiilest tartott,
amelyen ismertettek a megyei direktorium felhivasat a mezogazdasagi munkalatok
maradektalan elvegzesere. Ezen a gyiilesen tavozasra szolitottak fel az intezot es
az uradalmi tisztviseloket. A munka folyamatossaganak biztositasara a munkastanacs az erdohivatal fogatait atcsoportositotta a gazdasag foldjeire. A nagyobb
termelesi eredmeny erdekeben pedig a vadaszhivatal gazdasagaban evek ota
felgyiilemlett 40 kocsi mennyisegii tragyat lefoglalta es atadta a gazdasag vezetoinek, akik kihordattak a talajeroben szegenyes foldekre, a tavaszi vetemenyek ala.
Julius I I-en az allami birtok munkasai gyiilest tartottak, ahol Keresztessy
Geza, a kozsegi munkastanacs elnoke ismertette a megyei direktorium allaspontjat a gazdasag helyzeterol. Az elnok megallapitotta, hogy a szociaiizalt birtokok
elen allok nem ertenek a nagyiizemi gazdalkodashoz. Addig is, amig a tanacshatalom nem kepez ki megfelelo szakembereket a nagyiizemek szamara, egy 3 tagu
munkastanacsot alakitanak a volt koronauradalom vezetesere. Igy keriilt a godolloi uradalom elere a Tanacskoztarsasag fennallasanak utolso heteiben Legendi
Istvan foldmunkas, Kellner Janos gepesz es Pesti Istvan alkalmazott.®^
A szociahzalt uradalmak munkasai sok esetben meg formalisan sem keriiltek
be a vezetcsbe. Az apaji volt Coburg-uradalom foldmunkasainak helyi csoportja a
Pest varmegyei direktorium elnoksegehez cimzett leveleben is azt serelmezi,
hogy semmi beleszolasuk sines a gazdasag vezetesebe. Tehetetleniil keh tudomasul venniiik azt is, hogy a volt tulajdonos ma is a sajat es csaladja reszere hasznalja ot darab parades lovat es parades kocsisat, amikor a gazdasag bizalmi emberei meg hivatalosan sem vehetik igenybe a lovakat. „Ket kulcsar is valtozatlanul a regi szolgalatot vegzi az urak oldalan" - olvashato a panaszlevelben.®^
A szociahzalt iizemek iranyitasa es ellenorzese sem Pest megyeben, sem orszagosan nem volt megoldva. A Foldmuvelesiigyi Nepbiztossag erre vonatkozo
rendelete egyre kesett; ugyanakkor a nepbiztossag a varmegyei kozpontban
olyan szervezeti valtoztatast rendelt el, aminek kovetkezteben a megye funkcioja
kizarolag bizonyos adminisztrativ teendokre korlatozodott. Czegledi, a miiszaki
osztaly vezetoje, felismerve a tulzott centralizaciobol credo veszelyt, ramutatott
arra, hogy „ha igy tortenik meg ennek a szervnek a megalkotasa, akkor elszakadna ez a szerv a varmegyetol". A megyei intezo bizottsag felismeri az ellenorzes
fontossagat es magaeva teszi Czegledi allaspontjat.
A szociaiizalt iizemek vezetesenek es ellenorzesenek nehez problemajat
Gyurias Jozsef, a kozgazdasagi osztaly lij vezetoje latja a legvilagosabban. Velemenye szerint a fo hiba az, hogy a volt birtokos es az intezo nem megblzhato,
ugyanakkor pedig a falusi proletarok es a kisgazdak nem ertenek a nagyiizemi
gazdalkodashoz. A pillanatnyi helyzetben csak egy megoldas van: eber szemu pro-
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letarokat kell a vezetok melle iiltetni, mindaddig, amig a tanacshatalom nem kepezi
ki az lij, becsiiletes es politikailag megblzhato proletar-szakembereket.®*
Joanovics elnok is helyteleniti a kozponti szervek tulzott centralizacios torekveset es nagy jelentoseget tulajdonit a munkasellenorzesnek. „Nem akarjuk, hogy a
gazdasagokat feliilrol intezzek - hangoztatta - , hanem elsosorban ott legyen a
kozsegi, a jarasi direktorium, mely intezkedik, masodsorban a megyei direktorium
es vegiil olyan esetekben, amelyekben altalanos erdekii vonatkozasok vannak,
intezkedjek a Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag".®*
Ezert az elnok javaslatara az intezo bizottsag allast foglal a politikai megbizotti rendszer mellett a mezogazdasagban, tovabba tiltakozik a Tanacskoztarsasag alkotmanyaban lefektetett elvek megsertese ellen, amikor kijelenti, hogy „a
szociaiizalt birtokok kerdeseben nem lehet megkeriilni a szovjetrendszert, hogy
elo szervnek kell lennie a jarasi es megyei gazdasagi tanacsnak, hogy vegig meg
kell lennie az ellenorzesnek . . ."®5 A hatarozat koveteli, hogy minden nagyobb
mezogazdasagi iizem elere a termelesi biztos melle egy megblzhato politikai
megblzottat allitsanak, aki kozvetleniil a megyei direktorium ala tartozik.
A megyei intezo bizottsag biralja a Foldmuvelesiigyi Nepbiztossagot azert
is, mert a szocializalas formajanak kialakitasaban bizonytalan. Errol a megyei tanacs kozgazdasagi osztalyanak vezetoje igy nyilatkozik a Junius lo-i iilesen:
„ . . . a Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag meg ma sines tisztaban azzal, hogy termeloszovetkezetek lesznek-e vagy kommunizalt iizemek." Szerinte, ha kommunizalas
lesz, akkor a szovetkezet tulhaladott allaspont... A tanacsiiles hangulatanak
megfeleloen Varga Jozsef tanacstag helyteleniti a szovetkezeti forma elveteset es
a foldmunkas kongresszusra hivatkozik, ahol a kiildottek a szovetkezeti forma
mellett szalltak sikra.
A szociaiizalt mezogazdasag jovojet illetoen a Pest megyei munkastanacs es a
foldmunkas kongresszus kiildotteinek biralata es aggodalma nem volt alaptalan.
A Foldmiivelesiigyi Nepbiztossagon valoban bizonytalankodtak ebben a
tekintetben, ami a termeloszovetkezetek felepitesebol is latszik. A Tanacskoztarsasag termeloszovetkezetei - Pest megyeben is - atmenetet kepeztek a mai allami
gazdasagok es a mai termeloszovetkezetek kozott. A szovetkezetek kezen levo
foldet allami tulajdonnak tekintettek, amelyet az allam hasznalatra adott at a szovetkezeteknek. A szovetkezetek a termeles, a munkaszervezes es az igazgatas
teren is szinte azonosak voltak az allami iizemekkel. A termeloszovetkezetek elen
ugyaniigy kinevezett termelesi biztos allt, mellette ugyamigy ellenorzo foldmunkastanacs mukodott. Az egyes termeloszovetkezeteket korzeti, jarasi es megyei
kdzpontok fogtak ossze.
Varga Jeno szerint a tanacskormanynak a termeloszovetkezetekkel az volt a
terve, hogy a kisajatitott nagybirtokokat nyiltan allami tulajdonna, a munkasokat
allami alkalmazottakka nyilvanitsa, ugyaniigy, mint az ipari munkasokat.®®
A mezogazdasag szociahzalasaval mutatkozo nehezsegek a Foldmiivelesiigyi
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Nepbiztossagot es a megyei intezo bizottsagot egyarant arra kesztettek, hogy
olyan szervezeti kereteket hozzanak letre, amelyek majd megbirkoznak a jelentkez6 problemakkal. Ilyen meggondolas alapjan jott letre Junius elejen a szociaiizalt
gazdasagok budapesti keriileti (megyei) kozpontja es a megalakulas nyoman
megkezdodott a kozpont hataskorebe tartozo teriileten a nagy- es kozepbirtok
szocializalasa. Kozel ket het alatt egymillio katasztralis hold teriiletet szocializaltak a hozzatartozo gazdasagi felszerelessel es iizemekkel egyiitt. A kozpont nem a
szorosan vett Pest megye kozigazgatasi teriiletet egyesitette, mert a Foldmuvelesiigyi Nepbiztossagnak az volt az allaspontja, hogy gazdasagi teren olyan teriileti
egyseget kell megalkotni, amely egy kozpontbol konnyen kezelheto. fippen ezert a
budapesti keriileti kozponthoz csatoltdk Heves, Bacs es Fejer megyek ama reszeit
is, amelyek belenyultak Pest megye kozigazgatasi teriiletebe, es igy gazdasagi
szempontbol konnyebben igazgathatok Budapestrol.
A Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag a kozpont vezetesere Erdelyi Miklos es
Szabo Lajos fomegblzottakat nevezte ki. A kozpontot foleg ket szempont vezerelte munkajaban: a tobbtermeles es a fovaros dolgozoinak az ellatasa. A hataskoroket illetoen a kozponti igazgatas a szociaiizalt birtokok igazgatasat latta el, a
mezogazdasagi iizemosztaly a talajmiivelessel, novenytermelessel, vetomaggal es
takarmannyal osszefiiggo kerdesekkel foglalkozott. Nagy jelentoseget tulajdonitottak a szolo- es borgazdasagi osztalynak is, mert a kozponthoz tartozo teriileten szazezer holdnal nagyobb szektoron termeltek szolot. Meg a kereskedelmi,
munkakozvetito es ellenorzo osztaly tartozott a kozpont ala.
A Tanacskoztarsasag mezogazdasagi szempontbol legjelentosebb teriileten
23 jarasi feliigyeloseg megszervezeset terveztek. A legtobb meg is alakult. Igy
Abonyban, Alsodabason, Aszodon, Bian, Dunavecsen, Godollon, Kalocsan,
Kiskoroson, Kiskunfelegyhazan, Kispesten, Kunszentmikloson, Monoron, Nagykatan, Pomazon, Szentendren, Rackeven, tovabba Vacott, Cegleden, Nagykoroson es Kecskemeten (ez utobbi negy helyen csak a varosokra korlatozva).®'
A szociaiizalt gazdasagok eme budapesti kozpontjat gyakorlott gazdak vezetesere kivantak bizni, azonban a Junius kozepen letrehozott szervezet mar nem volt
kepes betolteni a Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag altal elkepzelt fontos szerepet.
Mire az egesz apparatus valoban elo organizmussa valt volna, a Tanacskoztarsasagot a Junius vegi eUenforradalom es a juliusi sulyos honvedo harcok elvontak a gazdasagi epitomunkatol.
A Tanacskoztarsasag idejen szervezett termeloszovetkezetekrol szolva, a
Somogy megyeben letrejott szovetkezeti rendszer a pelda, mert egyreszt ott alakult ki a legkorabban a szocialista mezogazdasagnak ez a formaja, masreszt a
kesobb letesiilt szocialista gazdasagok - igy a Pest megyeiek is •- a Somogy megyei
szovetkezeteket tekintettek mintanak.
Somogyban mar a Tanacskoztarsasag kikialtasanak idoszakaban lenyegeben
befejezodott a nagybirtokok kisajatitasa. A szovetkezeti forma melletti allas124

foglalas egyik fontos oka a magantulajdon vedelmenek jelszava alatt szervezkedo
reakcio visszaverese soran es a szegenyparasztsag kiilonbozo csoportjai kozott a
foldert vivott harcban letrejott kompromisszum eredmenye volt. A foldbirtok
szocializalasaval parhuzamosan ugyanis a szegenyparasztsag egy resze a parcellak
kiosztasat kovetelte. A somogyi vezetok nem utasitottak vissza ezeket a koveteleseket, hanem - elve a „bizalmas" rendelet adta lehetoseggel - eleg jelentos
mennyisegii foldet osztottak ki az igenyloknek. Ezt Somogy megyeben megtehettek, mert az ottani gazdasagokban nem fold-, hanem munkaerohiany volt.
Gazdasagi es politikai okokbol Somogyban a termeloszovetkezetekben a
proletardiktaturat az „allamma szervezett proletariatus" a megyei tanacson keresztiil gyakorolta. A kozpontosltott vezetest az is sziiksegesse tette, hogy a termeloszovetkezeti tagok (a volt cseledek) es szegeny-, valamint kisparasztok
kozott tovabbra is fennmaradtak az ellentetek. Ezzel a kozpontosltott vezetessel
nem allt ellentetben, hogy a szovetkezetek ugyanakkor a demokracia iskolaiva is
valtak. A falvakban hetenkent nepgyuleseket tartottak, ahol megvitattak az
idoszerii kerdeseket. Nagy sulyt helyeztek a bizalmi halozat kiepitesere es azok
rendszeres tajekoztatasara. Ettol eltekintve, a Tanacskoztarsasag folyaman az
onkormanyzat szerepe egyre sztikiilt es az allamapparatus iranylto szerepe szinte
kizarolagosan ervenyesiilt.
A szovetkezetek szervezesenek tapasztalatai mas megyekben mas kepet
mutattak. A kozponti varmegyeben - ahol Kecskemet varosa kozvetleniil a kozponti tanacsszervek ala tartozott - tajegysegenkent is lenyeges kulonbsegek
mutatkoztak.
Politikailag ugyan a varmegye elen jart a megyek kozott, de ezt annak koszonhette, hogy a budapesti proletariatus (bele ertve a megyebol jaro „ingaz6kat") forradalmasitotta a megye jelentos videkeit: fcileg az eszaki reszet es altalaban a fovarosi ovezetet koriilvevo pestvideki telepiileseket. A megyeben levo
jelentosebb iizemek (pi. a matyasfoldi es aszodi repiilogepgyarak) munkasai is
forradalmasito hatast gyakoroltak az agrarszegenysegre. PI. az aszodiak a Galgavidekre. Vegiil ide kell szamitanunk a nagy agrarszocialista es szocialista multtal
rendelkezo parasztvarosokat: Cegled, Kiskunfelegyhaza, Kiskunhalas. Ugyanakkor viszont a megye foleg deli reszein es a nagy tanyavilagban tarsadalmilagpolitikailag elmaradott viszonyokat talalunk.
A megye teriiletenek tobb mint a fele (kb. i millio hold) t o o holdon feluh,
ebbol 60% 1000 holdon feliih birtok volt. Feudalis eredetu nagybirtok, varosok
tulajdonaban levo nagybirtok es gazdagparaszti birtok egyarant jellemezte a
megyet. A Tanacskoztarsasag elotti idokben a megye eszaki reszen vegbement
foldfoglalo mozgalmak (Kerepesen, Godollon, Aszodon, Kartalon, Hevizgyorkon, Bagon) a megye forradalmi arculatat mutattak. Az aszodi „kommunizalas" szovetkezetesites formajaban ment vegbe. Itt is tapasztalhato a fold utani
vagy, amelyet meg a februari esemenyek erositettek meg. A helyzetre jellemzo
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Lajos Sandor politikai megbizott 1919. aprilis 8-i jelentese Aszod kornyekerol:
„Sulyos rombolo munkat vegzett az elozo kormany foldreformpolitikaja a jaras
szegenyei kozott. Mindenki foldet es palinkat kovetel, miert is terrorisztikus
alapon kell fenntartani a munkasok, katonak es foldmiivesek tanacsait..."®*
A Tanacskoztarsasag kikialtasa utan a mezogazdasag szocializalasa es a
termeloszovetkezetek letesitese eleg vontatottan indult meg Pest megyeben.
Majus kozepen meg csak a nagybirtokok teriiletenek alig tobb mint 10%-a,
130 000 hold volt szocializalva es csupan 30 000 hold termeloszovetkezette szervezve.®*
A Pest megyei termeloszovetkezetek megalakulasaval es szervezesevel
gyakran foglalkozott a fovarosi sajto is. „ A z Ujsag" 1919. majus 8-i szamaban
kozolt jelentes szerint a szovetkezetekbe tomoriilt proletarok „el61egiil megkapjak a kollektiv szerzodesekben kikotott konvenciot, tovabba az evvegi eredmeny terhere hitelbe az iparcikkeket, cipot es ruhat is". „ A z Ujsag" hiradasa
szerint a fovaros kornyeken alakult vagy alakuloban levo szovetkezetek az alabbi
birtokokat erintettek:
Az aszodi jarasban 18 301 hold (a volt Schossberger es Hatvani-fele birtokok),
'Dunavecsen 5722 hold, Kenyermezon (volt megyeri Krausz-fele birtok) 504 hold,
Vecsesen (Halomi puszta) 1500 hold, Kiskunhalason (kozsegi birtok) 400 hold,
Rackeven (Coburg-birtok) 3000 hold, Cegleden ket kisebb birtokon szovetkezeti alapon konyhakerti gazdasag alakult a fovaros sziiksegleteinek fedezesere.
A sajtokozlemeny szerint alakuloban van a termeloszovetkezet Erzsebetfalvan
a Kapitany-pusztan, tovabba Pusztavacson a 10 000 holdas Coburg-fele birtokon,
valamint Karolyi Laszlo grof es Farkas Laszlo egykori birtokain, Ocsan 5000 holdon. Megkezdtek a termeloszovetkezetek szervezeset Kalocsan, Nagykoroson,
Nagykatan, Pomazon, Bekasmegyeren, Uriban es Szodon.
Jiiniusban - egy statisztikai kimutatas szerint - Pest megyeben tovabb novekedett a szociaiizalt gazdasagok szama.'° Pest megye foldbirtokviszonyai ekkor
a kovetkezo kepet nyujtottak:
Pest megye terjedelme kat. holdban
A nagybirtokok szama
A 100 holdon feliili birtokok teriilete
Kisbirtokok (100 kat. holdon alul) teriilete
Ebbol a szociaiizalt gazdasagok es kisbirtokok teriilete kat. holdban

2 288 710
i 853
i 129 677
1 109 741
i 205 846

Orszagos viszonylatban tobb mint 7 millio kat. hold volt szocializalva es 6,3
millio kat. hold maradt magantulajdonban.
Termeloszovetkezetek leteslteset neha negativ tenyezok is elosegitettek. Igy
tortent ez a kecskemeti jarasban. A kerekegyhaziak iigy talaltak, hogy a tatarszentgyorgyiek (dabasi jaras) nem torodnek a baracspusztai Batthyany-birtokkal,
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ahol 2500 hold jo minosegu fold maradt muveletleniil. Miutan ennek megmiivelesere a tatarszentgyorgyieknek nem volt munkasuk, a kerekegyhaziak pedig munkaero-felesleggel rendelkeztek, onhatalmulag elfoglaltak a birtokot es termeloszovetkezetet alakitottak rajta. A tatarszentgyorgyi gazdabiztos visszakovetelte ugyan
a foldet, habar annak megmiiveleset nem tudta biztositani.
A fenti egyedi peldaval szemben altalanossagban megallapithatjuk, hogy az
eroteljesen fejlodo termeloszovetkezetek gyakoroltak kedvezo hatast a mellettiik
levo paraszti gazdasagokra. Ennek kovetkezteben „kiil6n6sen Pest megyebol
mind szamosabban fordultak a megyei direktoriumhoz kisgazdasagoknak termeloszovetkezetekbe valo tomoritese irant". Ezzel a jelenseggel kapcsolatban
Urban Pal, a Pest megyei direktorium elnokhelyettese, a kovetkezoket mondta a
fovarosi sajto kepviseloinek:
,,Mi tudjuk jol, hogy a kisgazdak hamarosan belatjak, hogy csak iigy tudnak
igazan sokat termelni, s csak iigy tudnak igazan boldogulni, ha termeloszovetkezetekbe allnak ossze. Amit vartunk, az most bekovetkezett. A kisgazdak siiriin
jonnek kiildottsegbe a direktoriumhoz es ok maguk mondjak el, hogy a kisgazdasagokban csak akkor lehet rendes a munka, ha megfelelo gazdasagi gepek es
tenyeszallatok allnak rendelkezesre.
Mi termeszetesen a hozzank fordulo kisgazdakat meg jobban felvilagositjuk
a termeloszovetkezetek elonyeirol, s igy meggyozo ervekkel elerjiik azt, hogy
Pest megyeben a legrovidebb idon beliil olyan termeloszovetkezetek is lesznek,
amelyek nem a nagybirtokok szocializalasa reven keletkeztek, hanem a torpebirtokokbol es kisbirtokokbol alakultak meg."'^
Urban Palnak a szovetkezetek gyors letrejottehez fiizott remenyei tulzottak
voltak. E z az optimizmus azzal magyarazhato, hogy a szegenyparasztsag legforradalmibb es leghaladobb reszenek torekveset - elsosorban ok leptek be a szovetkezetekbe - johiszemuen altalanositotta es nem figyelt fel a falusi szegenyseg
nagy tomegeinek foldehsegere.
A mezogazdasagi termeloszovetkezetek fejlodese a jiiniusban osszeiilt partkongresszust is foglalkoztatta. Itt elhangzottak olyan javaslatok, hogy a termeloszovetkezeteket allamosltani kell. Ezekkel a javaslatokkal szemben K u n Bela
kijelentette: „ . . . mindaddig, amig a termeloszovetkezetek reven meg nem kedveltetjiik a parasztsag kisgazda elemeivel a tarsas termelest. . ., addig maradjunk
meg a termeloszovetkezeti rendszer mellett, es csak azutan vezessiik be a tiszta
tanacsgazdalkodast. A fejlodes dialektikus menete nem jelenti azt, hogy atugorhatunk egyes fejlodesi fazisokat, csak azt jelentheti, hogy . . . nagymertekben megrovidithetjiik a fejlodes egyes etapjait".'*
K u n Bela allaspontjanak megfeleloen a partkongresszus elvetette a termeloszovetkezetek allamositasat.
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A mezogazdasagi kultura fejlesztese
A tanacskormany a mezogazdasag szocializalasaval parhuzamosan a korszeru termelesi modszereknek, a magyar mezogazdasag adottsagai maximahs
kiaknazasanak is nagy figyelmet szentelt. Hatasos intezkedeseket tettek a belterjesseg novelese, az ontozeses gazdalkodas es kiilonbozo mezogazdasag-tudomanyi
kiserleti allomasok letesitese erdekeben.
Mig pohtikai teren alapveto hibak es mulasztasok jellemzoek a parasztkerdes,
a foldkerdes megoldasaban, ugyanakkor a mezogazdasag fejleszteseert hihetetlen
erofesziteseket tettek. A legalapvetobb feladatnak a tervszeru termeles megteremtese mellett a kiilterjes gazdalkodasrol az intenziv, belterjes gazdalkodasra valo
atterest tartottak. E z t celoztak azok a rendeletek es intezkedesek, amelyek a
nagyobb munkaigenyii ipari novenyek (dohany, kender, len, cikoria, napraforgo stb.) fokozottabb termeleset szorgalmaztak.'^ E rendelkezesek csak reszben
jartak eredmennyel. Foleg az olajos magvak termelese teren sikeriiltek az erofeszitesek, de igen nagy sulyt helyeztek a Budapest koriil kialakltando ,,z6ld6vezet" megszervezesere. Ebbol a celbol a Voros Hadsereg reszere is juttattak
foldteriileteket. PI. a Pestszentlorinc hataraban fekvo Szemere -birtokbol looo holdat adtak at az ottani voros ezred katonainak, akik koteleztek magukat, hogy
ebbol I C O holdon a kozseg reszere termelnek zoldseget. Vacott 150 holdat adtak
at a Voros Hadsereg 3. hadosztalyanak. A Hadiigyi Nepbiztossag albertfalvai
mintatelepet pedig a hadbavonultak csaladtagjainak elelmezesere fordltottak.
Pest megyeben, amelynek nagy resze Budapest „z6ld6vezetehez" tartozott,
9415 kat. hold konyhakerteszet volt.'® A zoldovezettel egyiitt a fovaros koriili
hizlaldakkal es baromfitelepekkel akartak biztositani Budapest elelmiszer-sziiksegletet. E z t a celt szolgalta, hogy Budapest kornyeket kozelelmezesi szempontbol
a fovaroshoz csatoltdk. Majusban 28, julius kozepen mdr 5 3 kozseg tartozott a fovdroshoz es a tovdbbiakban meg 6 kozseget szandekoztak dtcsatolni."
Mdjus kozepetol szarmazo hiradas szerint Budapesten es kornyeken 15 kerteszeti termeloszovetkezetet alakitottak. Ezek a szovetkezetek mar majus vegetol
kezdve ellattak a fovdrost zoldseggel. Budapesten ket kerteszeti szovetkezet
letesiilt, az egyik 225, a mdsik 80 holdon; Csepelen 400 kat. holdon. Kerteszeti
termeloszovetkezetek voltak meg Monoron, Szabadbattydnban, Pestszentlorincen,
Tokolon, Nagytetenyben, Budafokon. A Vaci uti Wolfner Borgyar munkasai
Ujpesten letesltettek kertgazdasagot.'*
A Tanacskoztarsasdg ideje alatt tag lehetoseg nyilt agrotechnikai klserletekre is. A godolloi burgonyatermelesi hivatal pi. ontozesi kiserletet folytatott a
burgonyatermeles fokozasara. Pest megyeben 150 q atlagos burgonyatermes
elereset tiiztek ki celul, holott akkortajt - kiilonosen nagy szarazsag idejen - meg
20 q-t sem termeltek.'* A burgonyaval egyidejiileg mas novenyfajokndl is vegeztek ontozesi kiserleteket.
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A godolloi baromfitenyeszto telep munkaja is megujult a Tanacskoztarsasag
alatt. A baromfitenyeszto munkasnoket kikepzo tanfolyamon a novendekek mar
nemcsak baromfitenyesztest, hanem konyhakerteszetet is tanultak. Ezert a tanfolyamhoz kapcsoltak az allami meheszetet es az allami konyhakerti telepet. A tanfolyamra elsosorban proletarlanyokat vettek fel i 8 es 30 ev kozott, akik a Foldmuvelesiigyi Nepbiztossagtol a tanfolyam idejere teljesen ingyenes ellatast es
zsebpenzt kaptak.*" A godolloi es kornyekbeli kis- es nagygazdasagok reszere
ez a telep vegezte a baromfikeltetest. Az ehhez sziikseges fiitoolajat es a zavartalan miikodes egyeb felteteleit az ellatasi nehezsegek ellenere a munkastanacs
biztosltotta.*!
A Tanacskormany az allatallomany haboru alatti leromlasaval osszefiiggo
nagymervii hiishiany potlasara siirgos es celszerii intezkedeseket tett. A nagytetenyi
serteshizlaldaban pi. jiiniusban mar 60 000 sovany sertes volt.*^ Szorgalmaztak
ezenkiviil a gyors eredmennyel kecsegteto baromfi- es hazinyiiltenyeszetet, valamint a halaszat fejleszteset. A baromfitenyesztesre osztonzo felhivas eredmenyekent megalakult a Baromfitenyesztok es Rokonszakmabeliek Szovetsege, amely a
Pest megyei tanacs tamogatasaval a Sziinyog-szigeten allitott fel egy nagymeretii
baromfifarmot. A Foldmuvelesiigyi Nepbiztossag tervei kozott szerepelt az Agardon letesitendo nagyszabasu viziszarnyas-telep; F.rd, Rakosszentmihaly es Magyarovar hataraban egy-egy nagy baromfitelep.*^
Pest megyeben a korszerti agrotechnika, a fejlett szocialista mezogazdasag
iigyet meg tobb kiserleti allomas, telep es szakiskola szolgalta: Budafokon a kozsegi intezo bizottsag mezogazdasagi tobbtermelesi es vegyeszeti kiserleti allomast
szervezett. Kalocsan paprikakiserleti es vizsgalo allomas miikodott es megszerveztek a Kalocsa videki gyiimolcsfeldolgozo telepet. Godollon - a volt kiralyi uradalomban - tejkiserleti es gyogynovenykiserleti allomast letesltettek. Kecskemeten foldmiivesiskolat szerveztek, ahol a szociahzalt gazdasagok fiataljait reszesitettek mezogazdasagi szakoktatasban. Lajosmizsen gazdasagi szakiskolat allitottak fel. A tanacskormany szervei egy mezogazdasagi egyetem siirgos felallitasara is eloterjesztest tettek.**
A Tanacskoztarsasag rovid fennallasa alatt rendkiviil sokat tett a mezogazdasag fejleszteseert es a belterjes gazdalkodas erdekeben. Az intezkedesek
hatekonysagat azonban csokkentettek, gatoltak az agrarpolitika alapkerdeseben elkovetett hibak. Habar remenykedtek abban, hogy perspektivikusan megnyerik
a rendszernek a parasztsagot, annak passziv ellenallasatol fiiggetlenkeni akartak a
kozelelmezest. Ezert keriilt eloterbe a centralizalt termelesi apparatussal rendelkezo onellatas szervezete: a zoldovezetek, a hadsereg, a gyarak, a kiilonbozo intezmenyek onellato gazdasagai, az allatallomany koncentralasa a hizlalo- es tejellato
telepekre. Igy kivantak Budapest ellatasat megszervezni es fuggetleniteni azt a
parasztsagtol s a fovaros 30-40-50 kilometeres korzeteben a legintenzivebb kertgazdasagi miivelest letesiteni.*^
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A mezogazdasagi dolgozok heljzete
A Tanacskoztarsasag - a bankok allamositasa reven - megszabaditotta a
parasztsagot regi adoterheitol es a bankadossagtol. A Forradalmi Kormanyzotanacs majus lo-i rendelete eltorolte a dolgozo parasztok minden adoterhet. A jo
ertekesltesi lehetoseg folytan a parasztsag penzhez juthatott.
A korabban kivivott elonyos kollektiv szerzodesek biztositottak az agrarproletariatus kedvezo ellatasat. Altalaban a felnott ferfiak szamara 22-26 q gabona,
2-2^/2 hold kapasfold (megszantva, bevetve), 2-400 negyszogol kerti fold, allattartas (2 diszno szaporulataval, i tehen borjaval, baromfi korlatlanul - liba kivetelevel), 1000-1600 korona keszpenz, ezenkiviil tiizelo, petroleum, so, csizma
jutott.*®
Pest megyeben a szociaiizalt birtokokon a volt gazdasagi cseledek helyzete
nem alakult egyforman. Ahol az ipari proletariatus segitseget nyujtott az agrarproletariatusnak, ott jobb sorsa lett a foldmunkasnak is. Ha az uradalmi cseledseg magara maradt problemaival, akkor az osztalyellenseg megkeseritette a dolgozok eletet.
A foldmunkas-napszamber es jarandosag megallapitasat sokszor vitattak.
A Foldmuvelesiigyi Nepbiztossag majus elejen hatarozatot hozott, hogy a megyei
tanacsok intezo bizottsaga koteles megallapitani „a megye teriileten alakult mezogazdasagi termeloszovetkezetek munkastagjainak megszabott (fix) penzbeli es
termeszetbeli jarandosagat. . . A gabonajarandosag nem lehet tobb, mint amennyi
hazi sziiksegleteik fedezesere elegendo.. . Annak, aki igy netan rovidseget szenvedne, mas termeszetbeni jarandosaggal vagy keszpenzzel karpotlast lehet nyujtani".*'
A Pest megyei intezo bizottsag foglalkozott a termeloszovetkezetek dolgozoinak penzbeli es termeszetbeni jarandosagaval. Az intezo bizottsag tagjai a
megyei plenumon tolmacsoltak a 2 5 koronas foldmunkas-napszam miatt elhangzott panaszokat. Bakonyi Ferenc megyei tanacstag elmondotta, hogy ezert a gyakorlatban alig mennek el dolgozni. Abonyban, a megye egyik agrarproletar fellegvaraban ezt a bermegallapitast nem is tartjak be, hanem tovabbra is a 40 koronas
napszamber mellett dolgoznak.**
A felszolalok legtobbje az ipari dolgozokkal veti ossze a foldmunkas-keresetet es 60 koronas napi munkabert kovetel a foldmunkassag szamara. Az intezo
bizottsag eme tagjai az osszehasonlltaskor elhallgattak a termeszetbeni jarandosagot, pedig a foldmunkasok termeszetbeni jarandosaga soha nem volt olyan
magas, mint a Tanacskoztarsasag idejen. A gazdasagi allando munkasok szegodmenyes bererol szolo - es a megyei tanacs iilesen reszletesen vitatott - rendelet
szerint a mezogazdasagban dolgozok a kovetkezo juttatast kaptak egy evre:
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1. Keszpenz: looo K .
2. Gabona: 8 q buza, lo q rozs, 6 q arpa, osszesen 24 q. (1918 6sz€n osszesen
csak 12-16 q-t kaptak.)
3. Fold: 2000 negyszogol tengeri- es burgonyafold, 300 negyszogol kertfold.
4. Szalonna: 32 kg.
5. So: 32 kg.
6. Petroleum: 24 1.
^
7. Allattartas: 2 db kocadiszno es annak szaporulata 9 honapos koraig. A szaporulatbol 2 db hizlalasi celra 9 honapos koran tul is megtarthato. i db tehen,
bikaborju 3 honapos, iiszoborjii feleves korig tarthato. Szabad baromiitartas,
lud es pulyka kivetelevel. Az allattartashoz sziikseges minden egyeb a munkaadot
terheli.
8. I par bakancs.
9. Tiizeloanyag: 8 q kemenyfa, 12 q puhafa vagy 100 koteg rozse vagy 24 q
barnaszen vagy szabad tozegfiites.
10. Allatorvos dijtalan.
A rendelet kiilon szabalyozza az aratasi munka alatti konvenciot. Paronkent
jar 60 liter buza, 60 liter rozs, 6 kg szalonna, 6 kg hus, 7 liter bab vagy kasa, 2 kg
so, 2 liter ecet es 60 kg kenyersiiteshez valo anyag. Az aratomunkase a learatott
termes 1/6 resze, szemben a korabbi i/ioes 1/12 resszel. Ezenkiviil minden arato
kap 2000 negyszogol feles tengerifoldet megszantva, vetomaggal egyiitt.**
Nehany helyi pelda kelloen kiegesziti a fenti adatokat. Isaszegen, a volt
koronauradalmi cseledek szabalyozott munkabere a szocializalas utan Igy alakult:
ferfiak napibere
nok napibere
15-18 eves fiuke-lanyoke
fiatalabbake

25 korona
20 korona
15 korona
10 korona

A mezogazdasagi munka a regi szokasoknak megfeleloen „napkeltet61 napnyugtaig" tartott. Delelott egy, delben ketto, delutan fel ora piheno jart.*°
A kisparasztsag helyzete termeszetesen sokban kiilonbozott a tobbi paraszti
retegtol. Habar a tanacskormany helytelen parasztpohtikaja kovetkezteben elmosodtak a gazdag, valamint a kis- es szegenyparasztsag kozti ellentetek, az igauzsora
kerdeseben kielezodott koztiik a helyzet. Ugyanis a gazdagparasztok - kihasznalva a szegenyparasztok szorult helyzetet - igasallataikat es felszereleseiket csak
uzsoraaron voltak hajlandok a szegenyparasztsagnak kolcsonozni. Nehany megye
- igy pi. Somogy es Pest - gondoskodott az igauzsora eltorleserol. A Pest megyei
intezo bizottsag a fold minosege es a vegzendo munka jellege szerint reszletes artablazat alapjan szabalyozta az igabereket. A fogatok es szantogepek felett a ren131

delkezesi jogot a birtokrendezo es a termelest biztosito bizottsagokra ruhaztak,
amelynek intezkedeseit vegre kellett hajtani.^i A szegenyparaszti tobbsegii tanacsok sok esetben elesebben is szembefordultak a gazdag parasztokkal. Kiskunhalason, Cegleden es nehany mas helyen is kenyszeradot vetettek ki a gazdagparasztokra. A cegledi kisgazdak ezert egyenesen Landlerhez fordultak panaszukkal, hogy a direktorium „tul szigoru es goromba veliik". P I . ha valaki elkesik a
fuvarozasrol, annak elk(jbozzak a kocsijat es lovat, valamint dnkenyesen adot
vetnek ki rajuk.*^
Altalaban az adopolitikaval Pest megyeben sem ertett egyet a parasztsag.
A tanacskormany vezetoi is iigy veltek, hogy - mint Varga Jeno kijelentette - a
foldado es altalaban az adok elengedese „nem volt kelloen atgondolt rendszabaly". Videkrol olyan jelentesek erkeztek - mint mondja - , hogy „maga a kisgazda-lakossag evvel a rendszaballyal kibekiilve nincsen, mert azt hiszi, hogy
ez azt jelenti, hogy most mar a foldjet elvettek".*^
Keves olyan nepszeriitlen rendelete volt a tanacskormanynak, mint a szesztilalomrol szolo, amelyrol ma mar megallapithatjuk, hogy sok kart okozott. A mezogazdasagi lakossag tulnyomo tobbsege helytelenitette a rendeletet es nem csoda,
hogy az ellenseg is felhasznalta a proletardiktatiira elleni agitaciojaban.
A megye legfobb testiileteben, az intezo bizottsag es a munkastanacs plenumain is igen sokan vitattak ezt a temat. A megyei politikai megbizott csomori
helyzetjelenteseben is azt olvashatjuk, hogy „a foldmunkasok minden masodik
szavukbanbort kernek".** A mogyorodi direktorium 6 fonyi kiildottsege egyenesen a Beliigyi Nepbiztossaghoz fordult azert, hogy a kozsegi szovetkezeti kocsmaban a nem szolotermelo poletarok reszere - tekintettel a vegzett nehez fizikai
munkara - korlatozott mennyisegben, nem kocsmai fogyasztasra kiszolgalhassanak bort.*5 A Kisorosziba kiildott politikai megbizott is azt jelenti, hogy „a helybeli foldmuves lakossag erelyesen koveteli a bor ihatasat, legalabb megszabott
mennyisegben, tekintettel a nyari nehez munkalatokra".*® A szesztilalom ertekesltesi gondokat is okozott es siilyosbitotta az orszag gazdasagi-penziigyi nehezsegeit. A nagykorosiek panaszabol mindez kitiinik. Szova tettek ugyanis, hogy
hiaba volt jo a szolotermes 1918-ban, az ertekesitesnel nagy nehezseget okozott,
hogy a mustot nem lehetett eladni, sem felhasznalni - a szesztilalom miatt. Miutan
37 000 hektoliter bor termett, az osszes hordok megteltek. A polgarmester e
sulyos problema megoldasara majus 30-i leveleben azt javasolja a helybeli direktoriumnak, hogy intezzen felterjesztest a Foldmiivelesiigyi Nepbiztossaghoz
„a bornak kiilfoldre leendo kiszallltasara".*' Ezek utan nem csoda, hogy a
megyei tanacs Junius lo-i iilesen az egyik tanacstag kijelenti: „a legnehezebb es a
legkenyesebb problema az alkoholtilalom". A gyakorlatban termeszetesen csak
az nem ivott bort, akinek nem volt, ezert barmennyire is nemes szandek vezette
a tanacskormanyt a szesztilalom bevezeteseben, sem a kivant erkolcsi, sem a
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politikai celt nem erte el vele. Felette keson, julius 22-en jelent meg a Nepgazdasagi Tanacs 94. sz. N . T . rendelete, mely szerint minden 18 even feliili dolgozo
napi fel liter bort fogyaszthat.**

Miiszaki letesitmenyek Pest meg^wben
A mezogazdasag fejlesztese erdekeben a Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag
keriileti muszaki hivatalokat allitott fel, amelyek termelesi statisztikakat keszitettek, meteorologiai, agrologiai es hidrologiai adatokat gyiijtottek stb. Orszagosan 23 muszaki hivatalt terveztek azzal a perspektivaval, hogy a hozzajuk tartozo korzeti halozatot is kiepitik.**
Az elso es legnagyobb keriilet, a Pest megyei Muszaki Hivatal, illetoleg aprilis kozepetol lij newel: Keriileti Mezogazdasagi Miiszaki Hivatal volt. Munkajarol beszamolo hangzott el a Pest megyei direktorium 1919. Junius 9-i iilesen,
amely szerint megkezdtek a dunavecsei, kunszentmiklosi, kalocsai es kiskorosi
jarasok belvizlecsapolasat s ennek kovetkezteben tobb ezer hold szabadult fel.
Elkezdtek a Tapio szabalyozasat, amely a nagykatai, abonyi es monori jarasokat
mentesiti a belvizektol. Nagykcirosnel megtortent a Koros es Gogany-erek rendezese, tisztitasa. Ezzel a miivelettel Nagykoros kornyeken mintegy 10-12000
hold viz alatti teriiletet sikeriilt mentesiteni az artol. Vegiil sor keriilt a sokat szenvedett kiskunsagi teriilet armentesitesere is.!""
Meginditottak a Duna-Tisza csatorna elomunkalatait is Tass alatt; megkezdodott a gyomroi, godolloi, monori es alsodabasi jarasok teriileten a gyali
vizszabalyozo tarsulat vizmiiveinek kiepitese, a Rakospatak rendezese. E legsiirgosebb munkalatokra 3 millio koronat utaltak ki, igy a szokasos karbantartasi
feladatokat is megkezdhettek. Kiilonos gondot fordltottak a gazdasagi epiiletek
es a munkaslakasok tatarozasara. A legtobb munkat igenylo vizrendezesen tobb
mint ezer munkas dolgozott.i"!
A megye miiszaki hivatalara azert vartak ilyen rendkiviil nagyaranyii feladatok, mert a tanacsszervek kenytelenek voltak az elozo rendszer sulyos orokseget
atvenni. Kiilonosen vlziigyi teren okozott sok nehezseget a Dunavolgyi Armentesito Tarsulat felbehagyott munkaja es altalaban az armentesito munkalatok elhanyagolasa, tovabba az a koriilmeny, hogy Pest megyeben immar ot ev ota minden
karbantarto munka sziinetelt.
A kozsegi direktoriumok is atereztek e feladatok megoldasanak nagy, tavlatos jelentoseget es nem vartak tetleniil, amig a megyei muszaki hivatal megkezdi
munkajat, hanem ontevekenyen hozzalattak a legsiirgosebb teendok megoldasahoz. Igy pi. a kokai direktorium aprihs 8-an a Beliigyi Nepbiztossag megyei megbizottjahoz fordult a kozepiiletek (a kozseghaza, a fiiiiskola, az orvosi, a tanitoi
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es az osszeomlott segedjegyzoi lakas) allapotanak megvizsgalasa es megjavltasa
erdekeben.
Megterveztek az Isaszegen letesitendo nagyfesziiltsegii villamos eroatviteli
tavvezetek munkalatait. A tervek kozott szerepelt a Pecel fele vezeto ut es a Rakoshid megjavltasa. Gazdasagi vasiit epiteset terveztek erdokitermeles celjaira. A munkat a M A V Gepgyar munkasai vallaltak. Az Ilka-majorhoz es az Urge-majorhoz
vivo utat is ki akartak epiteni. Felmertek a gazdasagokban sziikseges epitkezeseket, osszesen kb. 15 000 negyzetmeter teto befedeset es egyeb epitkezeseket a
gazdasagi epiiletekben. Tervbe vettek a Szentgyorgy-major mellett tozeggyar
bovlteset es az ott dolgozo idenymunkasok szamara barakk-lakas epiteset.ioa
Kiilon kell szolnunk - mint jo peldarol - a rackevei jarasi miiszaki hivatal
mukodeserol. Iranyitasaval a jaras teriileten het miiszaki mernok tevekenykedett.
A szigeten negy, a masik oldalon harom. Feladatul kaptak, hogy az utak, hidak,
kozepiiletek, vasutak, csatornak, lakasok stb. allapotaval torodjenek, javitasukrol
es fenntartasukrol gondoskodjanak. Rendszeres jelentest kiildtek a megyei miiszaki hivatalnak.
A Forradalmi Kormanyzotanacs X L . sz. rendelete hivta eletre a Kozsegi
Birtokrendezo es Termelest Biztosito Bizottsagokat. E 5-3 taggal rendelkezo
bizottsagok minden kozsegben muszaki munkakatasztert toltottek ki aprilis masodik feleben, amelyben - kerdesekre valaszolva - beszamoltak a kozsegek miiszaki helyzeterol, az utak, epiiletek allapotarol, a lakashelyzetrol, az ipari gepek
szamarol, iizemanyagsziiksegleterol.ios
A mernokok es bizottsagok egyiittes munkaja nyoman alakult ki, hogy milyen
epitkezesekre van sziikseg, bol keU az utakat megjavitani, mennyire biztositott
az aratasra es a cseplesre valo elokesziilet.
A legnagyobb problemat az utak allapota jelentette. A koves utakat 5-6 ev
ota nem javitottak, helyenkent jarhatatlanok voltak. A diiloutak is elhanyagolt
allapotban vartak a tavaszi es nyari munkakat. Eppen ezert nagyra kell ertekelniinkaztamunkateljesitmenyt, aminek a kovetkezteben ezeket az utakat ket honap
alatt feltoltottek, kijavitottak, a kozsegeket osszekoto (un. vicinalis) utakat a
rackevei allomasrol elhordott salakkal rendbe hoztak.i"®
A rackevei jaras egyeb feladatairol szolva, Dunaharaszti kozseg szennyvlzlevezeto csatorna epltesere adott be igenyt, amelynek terveit jiinius i3-t61 julius
13-ig kozszemlere tettek ki a kozseghazan. A hatarban altalanos alagcsovezest
terveztek a melyebb teriileteken. A rackevei muszaki megbizott mernok javasolta,
hogy Makad kozsegnel 200 kat. hold teriiletii reti foldet csapoljanak le, illetve
viztelenitsenek. A peregiek meg 1913 jiiliusaban egy kozsegi csatornazasi tervet
kuldtek be, amelyet julius 23-an a Magyar Tanacskoztarsasag Epitesi Direktoriuma
azzal kiildott vissza, hogy a munkalatokat kozegeszsegiigyi szempontbol igen
kivanatosnak tartja, az epitesi anyagot kiutalja. A tervrajzok reszletesen tartalmazzak az elkepzeleseket.
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A Rackeve-Makad vasiitvonal tervevel is foglalkoztak. A loreviek is beterjesztettek vasutepitesi kerelmet. Villanyvasutat javasolt a jarasi mernok Budapest-Dunaharaszti-Aporka-Kiskunlachaza-Domsod-Tass vonalon.^"'
A rackevei jarasban szamba vettek a malmokat is. Miutan megallapitottak,
hogy a jaras teriileten mukodo ot gozmalom, i motoros iizemu es i vlzimalom
napi osszesen 20-25 q orlemeny teljesitmenye nem elegendo, hozzalattak a rackevei malom rekonstrukciojahoz, uj gepekkel sziiksegesse valt felszerelesehez.!***
A fentiekben egy jarasban folyo tevekenyseg bemutatasa is - iigy veljiik kello bepillantast enged nyiijtani a Tanacskoztarsasag alatt miikodott muszaki
hivatalok munkajaba.
A lahdsheljzet Pest megyeben
A Pest megyei tanacs intezo bizottsaga, a falusi direktoriumok fontos feladatnak tekintettek a mezogazdasagi dolgozok lakashelyzetenek a javitasat.
Laszlo Arnold, a kozgazdasagi osztaly vezetoje, a megyei intezo bizottsag
majus lo-i iilesen elhangzott tajekoztatojaban elmondotta, hogy egy nyomoriisagos cseledlakasban, egyetlen szobaban sokszor harom csalad is lakik. Becslese
szerint a falvakban - foleg az uradalmakban - kb. 18 000 lakast kellene siirgosen
epiteni ahhoz, hogy a legegetobb lakasproblemak megoldodjanak.
A varmegyei direktorium a jarasi, varosi es kozsegi direktoriumoknak meg
aprilis 23-an megkiildott utasitasaban iigy intezkedik, hogy - addig is, amig a Forradalmi Kormanyzotanacs a lakasiigyet a varmegye egesz teriiletere kiterjedoen
rendezi - „a helyi tanacsok kozsegi, illetve varosi lakashivatalt kotelesek siirgosen
felallitani. Ennek tagjait valasszak meg es direktoriumi jelleggel harom tagbol
alljon. Az osszes lakasiigyekben a lakashivatalok illetekesek donteni. Hatarozataik
ellen a felek a jarasi, illetve varosi lakasbiztossaghoz fellebbezhetnek".!"*
A Forradalmi Kormanyzotanacs mar marcius 28-an intezkedett a Magyar
Tanacskoztarsasag Kozponti Lakasbiztossaganak a megszervezeserol, amely
azonnal megkezdte a munkajat. Ennek soran aprilis 4-en targyalt 28 Budapest
kornyeki varos es kozseg (Albertfalva, Bekasmegyer, Budaors, Budafok, Budakalasz, Budakeszi, Teteny, Cinkota, Matyasfold, Csepel, Csomor, Dunaharaszti,
Erzsebetfalva, Kispest, Nagyteteny, Pesthidegkut, Pestszentlorinc, Ujpest, Pomaz,
Rakoskeresztiir, Rakosliget, Rakospalota, Rakoscsaba, Rakosszentmihaly, Soroksar, Soroksarpeteri, Szentendre, Torokbalint) direktoriumi kiildotteivel a direktoriumok mellett mukodo lakasbiztossagok felaUitasarol.ii"
A megyei intezo bizottsag es altalaban a tanacshatalom illetekes szervei
rendkiviil nagy osszegeket aldoztak lakasepitkezesekre. Az ujpesti lakohazak
tatarozasara 100 ezer korona eloleget utaltak ki. Ceglednek epitkezes celjara
150 ezer koronat folyositottak. Kalocsa lit- es csatornazasi munkak vegzesere kapott nagyobb osszeget.
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A megyeben a legjobban a kecskemeti epitesi direktorium dolgozott. Mivel
a tatarozasok es epitkezesek felemesztettek a lakberbol befolyt osszegeket, a
Penziigyi Nepbiztossaghoz fordultak kiilon ellatmanyert. A Kozponti fipitesi
Direktorium mintegy 5 millio koronat adott a varosi direktoriumnak a lakasok
javitasara. Ebbol aprilis vegeig mar 2 milho 456 ezer koronat koltottek el tatarozasi munkara, a varoshaza es a kozepiiletek javitasara, barakkok munkaslakassa
alakitasara. Kecskemeten mintegy 350 kislakas felepiteset terveztek. Tataroztak
az iskolakat es folytattak a haboru elott megkezdett hat tanyai iskola epiteset.
A munkalatoknal 1600-1700 munkast foglalkoztattak.
A Pest megyei tanacs tobb esetben is foglalkozott a munkaslakasok es a gazdasagi epiiletek tatarozasaval es epitesevel. A megyei direktorium majusban palyazatot irt ki egy- es ketcsalados tipus-munkaslakasok epltesere, es a fovaros kornyeken idenymunkasoknak szant barakklakasok tervezesere. Egyelore a regi es
meg hasznalhato epiileteket alakitottak at lakohazakka. Pest megyeben 18 600
lakohazra jelentettek be igenyt.m
Godollon is a legegetobb szocialis problema a lakaskerdes volt. A koronauradalom birtokan levo tanyak, majorok elhanyagolt lakaskoriilmenyein meg az
1907-ben kiadott cseledtorveny ertelmeben kellett volna valtoztatni, de a kis
ablakos, nedves, foldes padlozatu, alacsony, levegotlen lakasok atalakitasa igen
lassu iitemben folyt, majd a haboru alatt teljesen leallt. A haboru befejezesekor a
cseledek es csaladjaik meg a korabbinal is rosszabb lakaskoriilmenyek koze jutottak. Az egy szoba, kozos konyhas sziikos cseledlakasban maradt es meghazasodott gyermek csak novelte a csaladtagok szamat es igy ezek a cseledlakasok a
rosszul taplalt emberek es gyerekek szamara csak a betegsegek melegagyaul
szolgaltak.
Ezen a helyzeten a munkastanacs sem tudott segiteni. Lakas celjaira viszonylag gyorsan csak a kastely nehany gazdasagi jellegu epiiletenek atepitese latszott
megfelelonek. A munkastanacs - a Godollo-Aszod kozti helyierdekii villamosvasiit megepitese erdekeben is - segitseget nyujtott az epitkezeshez. A nagyszabasu munka a Tanacskoztarsasag leverese utan leallt.
A lakasproblema megoldasa teren Pest megyeben csak a legsiirgosebb es a
legfontosabb intezkedesekre keriilhetett sor. A lakossag tarsadalmi osszetetelebol
kovetkezett, hogy a tanacshatalom elsosorban a volt gazdasagi cseledek, a falusi
szegenyseg siilyos lakashelyzeten kivant enyhiteni. A miiszaki hivatalokban
elkesziilt tervek azonban arra mutatnak, hogy a Tanacskoztarsasag rovid fennallasa ellenere nagyszabasu es minden erdekelt reteget felolelo lakaspolitikai
koncepcio bontakozott ki.

6. A

K O Z E L L A T A S

Mar emlitettiik, hogy a tobb mint negy evig tarto haboru, a hadigazdalkodas
milyen szornyu nyomorba taszltotta a tomegeket. Kiilonosen sulyos volt az elelmezesi helyzet, ami a polgari koztarsasag alatt tovabb romlott. A Tanacskoztarsasag
kozellatasi nehezsegeit fokozta a fegyveres intervencio megindulasa es az, antant blokddja.
A tanacskormany elelmezesi politikajat az egesz termenyfelesleg kotelezo
beszolgaltatasara vonatkozo rendelet jellemezte.^ Az intervencio megindulasa
(aprilis 26-an) utan megjelent rendelet ertelmeben zar ala vettek a hiivelyeseket, a
gabonanemiieket, a mezet. Juliusban kenytelenek voltak a mezogazdasagi dolgozoknak fejadagot megallapitani. ( i 5 even feliil havi 20 kg, a 15 even aluliak
reszere havi 16 kg kenyergabonat allapitottak meg.) Az orszag tobbi lakosanak
fejadagjat napi 240 g hsztben szabtak meg. A banyaszok, ipari es kozlekedesi
dolgozok meg potadagot is kaptak. Kiilonos nehezseget jelentett a husellatas,
ezert 1919 majusaban rendeletet hoztak a nelkiilozheto szarvasmarhaallomany
5%-anak igenybevetelerol.^
Az elelmezesi helyzet - barmennyire is kedvezotlen kepet mutatott - aranylag jobb volt, mint Szovjet-Oroszorszagban az intervencio evei alatt. Hogy ennek
ellenere nem sikeriilt urra lenni a nehezsegeken, azt - az emlitett kiilso tenyezokon
kiviil - foleg az agrarkerdes helytelen megoldasa okozta.
Pest megye kozponti fekvese miatt a Tanacskoztarsasag egyik legfobb elelmezesi tartalekteriilete volt; a fovarosi proletariatus ellatasat is elsosorban a varmegye biztosltotta. A Pest varmegyei direktorium intezkedeseiben kifejezesre
jut a fovarosi proletariatus megfelelo ellatasaert erzett felelosseg. Igy pi. a csepeli
munkastanacs es Vago Bela beliigyi nepbiztos keresere a megyei direktorium aprilis 4-en kortaviratot intezett a rackevei jaras kozsegeihez, hogy engedjek fel Budapestre es Csepelre az elelmiszerszallitasokat.^ Ugyanilyen jellegii tavirati utasitast
kiildott a megye aprilis 14-en valamennyi varosi es jarasi direktoriumnak. „ A direktoriumok kotelessege, hogy a Budapestre valo szallitast minden telheto eszkozzel elosegitse" - hangzik a tavirat.*
A rackevei jaras kozsegeibol Csepelre es Budapestre szallitottak az elelmiszerfelesleget, erosen felemelt aron. Az ehatottsag azonban nem volt kielegito. A csepe137

li munkastanacs panaszolta, hogy az oda iranyulo elelmiszerszallitmanyok feljutasat - a megyei direktorium tavirati utasitasa ellenere - egyes kozsegekben akadalyozzak.^
Nehany kozseg a fentiekkel kapcsolatban valaszolt es kozolte a nehezsegeket. Lorev jelentette, hogy nem a kozseg akadalyozza az elelmiszerszallitast,
hanem a Kozvagohidnal a vasutasok elkobozzak, ha par liter tejnel tobbet szalHtanak fel, mint amennyi az igazolvany szerinti elolrt mennyiseg. Taksony es
Lachaza is ugy valaszolt, hogy ok nem akadalyozzak a felszallitast. Szigetszentmiklos arra hivatkozik, hogy „lelketlen kufarok" naponta 300-400 liter tejet
csempesznek ki a kozsegbol. Landler nepbiztos aprihs i - i tavirata - amelyet a
gyomroi jarasi direktorium valamennyi kozsegnek megkiildott - bizonyitja, hogy
mennyire nem volt alaptalan a rackevei jaras kozsegeinek panasza a vasiitallomasokon torteno eroszakossagok miatt. A tavirat ugyanis megallapitja, hogy a vasiitallomasokon az elelmiszerszallitmanyokat eroszakkal lefoglaljak es elfuvarozzak.
A tavirat utasitja a direktoriumokat es a vasutallomasokat az elelmiszerszallitas
szabadda tetelere.®
Az elelmezesi helyzetre jellemzo Fenyes Bela mernoknek, a jarasi tanacs
muszaki hivatala vezetojenek a panasza, hogy a jarasi direktorium reven nem volt
kepes Rackeven a sajat szemelyere szolo ellatast biztositani.'
Pest megye direktoriuma Budapest dolgozoinak a megsegitese erdekeben felhivast intezett a megye nepehez, amelyben hangsiilyozta a munkas-paraszt oszszefogas fontossagat, es a budapesti munkassag hallatlan erdemeit a proletardiktatura kivivasaban. „Rajtatok a sor, testvereink, hogy megmutassatok, mire
kepes a fold nepe . . . minden kozsegben, varosban ossze kell gyiijteni a keszleteket, amelyekbol elsosorban az illeto kozseg, varos, azutan a jaras ellatatlan szegenyei kapjak a nekik jaro fejadagot, es ezek kielegltese utan a megmarado feleslegeket a fovaros proletarjai reszere adjuk . . . Testvereink! Elvtarsak! A voros varmegye proletariatusa biztosan kitesz magaert" - fejezodik be a felhivas.*
A Pest megyei munkastanacs a felhivassal egy idoben elrendelte az elelmiszerfeleslegek osszegyiij teset. A rendelet szerint a falusi tanacsok eloszor az 6nkentes beadas erdekeben folytassanak agitaciot es csak abban az esetben jarjanak
hazrol hazra, ha egyaltalaban nem halad elore a feleslegek begyiijtese.*
Ha a rackevei jaras peldaja a nehezsegek oldalarol vilagitja meg Budapest
ellatasanak nehez problemajat, megis azt mondhatjuk, hogy a felhivas nyoman a
fovarosi sajto jelentos eredmenyekrol szamolhatott be: „ . . . a megyeben nagyaranyii akciot inditottak Budapest kozellatasanak tamogatasara. Egyelore 200
vagon elelmiszert biztositottak a fovarosi proletarsag szamara."^" „Nincs olyan
nap - irja a Voros Ujsag - , hogy valamelyik kozseg jelentos mennyisegii elelmiszert ne ajanlana fel a Tanacskoztarsasag fovarosanak. Tegnap pi. a Pest megyei
Hajos kozseg munkastanacsanak ket kikiildotte, Kovacs Kalman es Mundig K a roly erkeztek meg Budapestre egy vagon elelmiszerrel, amelyet a kozseg prole138

tarjai ingyen, minden ellenszolgaltatas nelkiil ajandekoztak Budapest proletarjainak. Az elelmiszereket a kozsegben gyiiitottek ossze, a falu lakosai kozott nem
volt egyetlen egy sem, aki a gyujtesbol kivonta volna magat. Az elelmiszerekert
a fovaros haztartasi cikkeket, sot es petroleumot kiild viszonzasul Hajos kozsegnek."ii - Isaszegrol is jelentos szallitmanyt kapott a fovaros. Julius 26-an 3000
birkat kiildott fel a kozseg Budapestnek. Ugyanakkor az uradalombol a hiitogepek reven a rendszeres tejszalhtast is biztositani tudjak.
Aprihs folyaman kiilonosen Nagykoros nyujtott a fovarosnak komoly segitseget. A helybeli sajtoban, a Nagykorosi Nepiij sagban nem eredmenyteleniil
jelenik meg felhivas a varos lakossagahoz: „Budapest most segitseget ker, mert
ehezik. A varos segiti a falut, de a falunak is kotelessege a varos segitese. Lisztet,
hiivelyest, fozeleket, zsirt, szalonnat, vagomarhat, juhot az ehezo proletariatusnak."i3

A helyi direktorium elnoke a megyei direktoriumnak kiildott aprilis i 6 - i jelenteseben beszamol arrol, hogy milyen lazas gyorsasaggal folyik a gyiimolcs-,
tojas-, baromfi-, zoldsegkivitel szervezese, amit az a szandek vezet, hogy „Budapestnek a leheto legtobbet nyiijtsuk . . . " A felvasarlo szerv aprilis kozepen alakult meg, de mar a megalakulas elott is 20 000 db tojast, 30 q borjuhiist es 5000
db csirket szallitottak Pestre, tovabba engedelyt szereztek 18 db elomarha kivitelere.i*
Nagykoros elelmezesi helyzete meg aprihsban kedvezo volt, ami lehetove
tette a fovaros megseglteset, de majusban ~ kozel 10 000 (!) katona beszallasolasa
kovetkezteben - a varosban elelmiszerhiany keletkezett. A varos - ennek ellenere - meg juliusban is tesz erofesziteseket a fovarosba iranyulo elelmiszerszallitasok
biztositasara. A varosi direktorium azonban joggal kifogasolja, hogy a Nagykoroson felvasarolt uborkat, zoldseget es gyiimolcsot a pesti fogyasztoknak a helyben
kifizetett osszeg tlzszereseert adjak! A Nagykoroson 4-5 korona egysegarban
osszevasarolt zoldseg es gyiimolcs 30-40 korona egysegarban jut el Budapesten a
fogyasztohoz. Javasolja a direktorium, hogy a termeloktol kozvetleniil jusson el
az aru a budapesti fogyasztokhoz - a lanckereskedelem es a budapesti kozponti
szervek kikapcsolasaval.i^
A fovarosban elharapodzo feketekereskedelem a Pest megyei kozsegek egy
reszeben visszatartja az elelmiszerfelesleg felszallitasanak engedelyezeset. A torteli
munkastanacs a megyei direktoriumnak kiildott jiinius 6-i jelenteseben aggodalmaskodik, mert „ . . . felo, hogy a Pestre vitt elelmet nem a munkassag kapja
meg . . , hanem maganhazakhoz, kereskedokhoz" jut.^®
A megyei munkastanacs jiinius lo-i iilesen Nagykoros varos kiildotte, direktoriumanak tagja, Sasi Gyorgy, joggal kifogasolja, hogy a videk altal felkiildott
elelmiszer nem keriil a proletariatushoz, mert a zoldsegkozpont mukodese nem
megfelelo. „Ha ezen a teren nem lesz javulas - , hangsulyozza
akkor a videk
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szovetkezni fog a munkasokkal es kozvetleniil a gyarnak fog szallitani ipari termekek fejeben."!''
A kiskunfelegyhazi munkastanacs mar nemcsak fenyegetozik, hanem valora
is valtja azt a modszert, amirol a nagykorosi kiildott felszolalasaban olvashattunk.
A munkastanacs a lanckereskedelem kikapcsolasa erdekeben a felesleges elelmiszert a Kozellatasi Nepbiztossag megbizottja litjan kozvetleniil a fovarosi elelmiszer-iizemeknek es munkasfogyasztasi szovetkezeteknek juttatja.^*
A kormanyzotanacs, a megyei, jarasi es kozsegi tanacsok erofeszltesei ellenere, Budapest elelmiszer-ellatasat csak nagy nehezsegek kozepette tudta biztositani. Nem Pest megye segitokeszsegen miilott, hogy Budapest nepere meg igen
sulyos idok vartak es a Tanacskoztarsasag leverese utan a helyzet szinte katasztrofalisra fordult.
A kozellatasi helyzet megjavltasa egyebkent Budapest es Pest megye kozos
erdeke volt, mivel a fovarosi lakashiany miatt a Pest kornyeki gyarak munkasai a
kozelben fekvo kozsegekben kerestek lakast. Az ott lako munkassag elelemmel
es kozsziiksegleti cikkekkel valo ellatasat a Kozellatasi Nepbiztossag a Budapest
kornyeki Kozellatasi Biztosra bizta. A biztossag miikodesi kore majus i-ig 28
fovaros koriih kozsegre, illetve varosra terjedt ki. A peremteriileteken kiviil Budakalasz, Budateteny, Dunaharaszti, Dunakeszi, Felsogod, Pomaz, Szentendre,
Torokbalint es Vecses kozsegek tartoztak e szerv hataskorebe.
A biztossag celja az volt, hogy e kozsegek munkasainak „ugyanazt az
ellatast biztositsa, mint amilyent a fovarosban lako munkasok kaptak". A biztossag 600 000 ellatatlanrol gondoskodott.
Majus i-tol a Kozellatasi Nepbiztossag a biztossag miikodesi kcirebe ujabb 10
kozseget utalt. Ezek: Pecel, Isaszeg, Monor, Ullo, Ecser, Peteri, Maglod, Gyomro,
Budaors es Budakeszi. Ii kozsegek maguk kertek a Kozellatasi Nepbiztossagot
arra, hogy a Budapest kornyeki Kcizellatasi Nepbiztossaghoz tartozhassanak,
mert „annyira meg voltak elegedve a bizottsag miikodesevel". Juhus i-tol - a
Voros Ujsag ertesiilese szerint - ujabb kozsegeket utalnak ehhez az ellatasi
korzethez. Ezek: Szod, God, Fot, Veresegyhaza, Kerepes, Szada, Mogyorod,
Godollo, Csomor, Kis- es Nagytarcsa, valamint a Cinkotatol kiilonvalt Ehmanntelep, amely Sashalom neven kiilon kozsegge alakult. Igy tehat az emlitett kozsegek dolgozoi a budapesti munkassag ellatasanak megfelelo elelmezesi es kozsziiksegleti cikkeket kaptak.1*
Pest megyeben a kozelelmezesi helyzet majusban volt a legsiilyosabb. A gazdasagi ev vegen meg a termelo kozsegek is gabona- es liszthianyra panaszkodtak.
Csak novelte a nehezsegeket, hogy a katonai esemenyek kovetkezteben elakadtak a burgonyaszalHtasok es a mar kifizetett 240 vagon burgonyabol is csak jelentektelen mennyiseget kaptak meg a kozsegek.
Majus 15-161 Junius 15-ig a megyei direktorium felhatalmazza a jarasi tanacsokat, hogy egyik kozseg hianyat a masik feleslegebol potoljak. Ahol ez nem
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volt lehetseges, ott a megyei direktorium a kozponti keszletekbol nyujtott segitseget. A megyei kozelelmezesi iigyosztaly jelentese szerint ily modon kb. 20 vagon gabonafolosleg keriilt elo.20
A tapioszentmartoni munkastanacs a varmegyei direktoriumhoz intezett
leveleben^i kozolte, hogy mivel a helybeli Blaskovich-uradalom 200 q gabonafolosleget jelentett be es a kozseg lakossaga el van latva gabonaval, ezert gabonafoloslegiiket felajanljak Tapiobicske, Nagykata es Irsa ellatatlanjai reszere.
A dunabogdanyiak majus 13-an a pomazi jarasi tanacshoz fordultak keresiikkel: „k6zsegiink nepe ehezik. A rekviralt 4092 kg gabona a 2386 szemely
havi lisztsziiksegletet nem fedezi. Siirgos intezkedest kerunk". A jaras a dunabogdanyiak reszere kiutalt Kisoroszibol 20 q es Budakalaszrol 6 q lisztet.
A maradek keszletek felelese nem sokaig tartott es junius-julius folyaman
az elelmezesi helyzet rendkiviil sulyossa valt. A Tanacskoztarsasag megdontese
elotti hetekben kialakult allapotokra jellemzo, hogy pi. Csomor kozseg direktoriuma a godolloi jarasba kikiildott politikai megbizott es a jarasi mernok utjan
vagontetelben ajanl fel epltkezesre alkalmas deszkat zsir, szalonna, vaj, tojas es
baromfi fejeben 1^2
Godollon a munkastanacs ellenorizte a ket malmot es a lisztet a raszoruloknak kiosztotta. A hushiany enyhitesere az erdcigazdasag es az allami birtok kiselejtezett allatait a munkastanacs atvette es a bust kimerette. A Foldmiivelesiigyi
Nepbiztossag engedelyevel a lakossag reszere a gazdasagbol tenyeszkocakat
szerzett es az igenylok kozott kiosztotta. Ugyancsak a Nepbiztossag engedelyevel kozsegi hizlaldat alhtott be es vagohidat letesitett a munkastanacs. A vagohid
Junius vegetol mar folyamatosan el tudta latni a kozseget hiissal. A hiishiany enyhitesere meg a halfogasi tilalmat is felfiiggesztettek.
A helyi tanacs elt a Pest megyei direktorium altal kibocsatott rendelet lehetosegevel, amely szerint „semilyen tanacs kiviteli tilalmat kozellatasi cikkre nem
rendelhet el".23 Megblzottai jartak az orszagot, hogy a kozsegnek elelmiszeren
kiviil haztartasi es ruhazati cikkeket is szerezzenek. Igy sikeriilt athidalni a kozponti aruellatas nehezsegeit. Ugyanakkor viszont szigoriian jartak el a divatossa
valt batyuzassal szemben.
A Godollo es Videke 1919. julius 6-i szama kozelelmezesi kozlemenyebol
megtudjuk, hogy a soron kovetkezo heten az alabbi elelmiszermennyiseg keriilt
kiosztasra:
1. Hadikave
2. Arpagyongy
3. Cukor (fele nyers, fele kristaly)
4. So
5. Sozott szalonna jiil. lo-ig

fejenkent
fejenkent
fejenkent
fejenkent
fejenkent

10 dkg
24 dkg
75 dkg
25 dkg
5 dkg
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Vegiil jelzi a kozlemeny, hogy rovidesen kiosztanak szappant, petroleumot,
ecetet, denaturalt szeszt, kenozsirt (mosdasra, mosasra).^*
A varosok elelmezesi helyzete a katonak elszallasolasa kovetkezteben egyre
sulyosbodott. A nehezseget novelte, hogy a termelok kihasznalva a lehetoseget,
felvertek az arakat, feketeztek, spekulakak. Az iparosok es napszamosok elelmiszerert kezdtek el dolgozni.
Cegleden a fronthelyzet alakulasa miatt kb. 20 ooo-re becsiiltek az ellatatlanok szamat, pedig a varos korabban onellato volt. A helyzetet itt is sulyosbitotta
a termelok egy reszenek szabotazsa, a spekulacio, az elelmiszerek elrejtese. Az elelmezesi helyzetet a helyi sajto kiilonosen majus vegen Iteh meg nagyon kritikusan.
Hus alig van, a tejellatas akadozik. Mindez osszefiigg a Tanacskoztarsasag
mezogazdasagi- es parasztpolitikajaval is.
Junius elejen a varos vezetoi nepgyiileseken es katonagyiileseken kenytelenek nyiltan beszelni az ehlnsegrol. Vago nepbiztos, az I . hadtest parancsnoka,
a voros gardistakhoz intezett beszedeben az Arpad teri seregszemlen igy beszel:
„Nem a harcoktol felunk, sem az ehenforradalomtol, hanem az ehinsegtol".
A Nepakarat is kemenyen fogalmaz: „]ihseg van, ez szomoru es fajo igazsag,
olyan igazsag, amelynek erejet, mi, szenvedo es ehes proletarok keservessen erezz i i k . . . "25
Az egyik nepgyialesen Urban Pal, a megyei direktorium alelnoke beszel a
tomeghez - hasonlo nyiltsaggal. Kijelenti: „ha johetne, nem K u n Bela, hanem
az Uristen maga is kormanyra, az sem tudna adni, amikor nines kenyer". Tomor
magyarazatot is ad: ,,Hosszu haboru, hosszu nyomorusag."26
Megnyugtato nyilt beszedek es intezkedesek ellenere az ehezo nep Junius
kozepen - elsosorban asszonyok - zendiilest robbantanak ki. Ellenforradalmarok
altal felizgatott asszonyok lazadozva kovetelik a kozellatas megjavitasat, szidjak
a direktoriumot, vegigjarjak a direktoriumi tagok lakasait, elelmiszer utan
kutatva. Masnap a varoshaza elott megismetlodik a zavargas. Az esemeny kovetkezteben a direktorium lemond es egy 16 tagu lij intezo bizottsag veszi at a vezetest. Vago nepbiztos hadtestparancsnok kenytelen elrendelni a statariumot.2'
Julius folyaman Cegleden is lazul a proletardiktatura hatalmi gepezete.
Szemet hunynak a palinkafozes elott, holott a kisgazdak joresze valtozatlanul
szabotal: elrejti elelmiszeret, nem fogadja el a feher penzt stb. A szabadorles engedelyezese viszont azt eredmenyezi, hogy ket nap alatt ot vagon gabonat szallltanak
be a malmokhoz.28
Viszonylag kedvezobben alakult a kozellatasi helyzet a fronttol tavolabb fekvo Szentendren es Vacott, bar ott is egymas utan adtak ki az ellatatlan lakossag
szamara segitseget nyujto intezkedeseket. A vaci direktorium felszolitotta a kornyek parasztsagat, hogy termenyeit tovabbra is hozza a varosba. Megszerveztek
a jegyrendszer alapjan torteno igazsagos elelmiszerosztast. A visszaelesek meg-
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akadalyozasa miatt szigoru intezkedeseket foganatositottak. P I . forradalmi
torvenyszek ele allitottak es eliteltek csalo lisztkereskedoket.
A varos kozellatasi iigyeit Termann Jozsef intezte. A lakossag reszere sziikseges aruk egy reszet kiutalasok alapjan szereztek be, a tobbit a kozeli falvakbol
igyekeztek potolni. Felszolitottak a kornyeken elo parasztsagot, hogy tovabbra is
rendszeresen hozza be termenyeit a varosba, de a feketekereskedelem megakadalyozasara megtiltottak, hogy utcan vasaroljanak elelmiszert a falusiaktol.
Elelmiszerjegyeket bocsatottak ki a varosi lakossag reszere. Elsosorban a
szervezett munkasokat es a voros katonak hozzatartozoit vettek figyelembe az
aruelosztasnal. A legsiilyosabb problema itt is a hiisellatasnal jelentkezett, amihez
hozzajarult, hogy a Duna-menti nyaralok is sok esetben Vacra jartak be hiisert.
A kozellatasi gondok enyhitesenek jo modszere volt, hogy a vaci jarasban
nem rekviraltak, hanem kertek! A Vaci Hirlap is ilyen cimmel szamol be arrol az
eredmenyes modszerrol, ahogy a jarasi direktorium eljart a falvakban. Nepgyiileseket hivtak ossze, a papokat megkertek: a kozellatas biztositasa erdekeben
apellaljanak az emberiessegre, mert a kozos boldogulas akadalya a folosleges
elelmiszer rejtegetese. Az agitacio eredmenyekeppen tobb kozseg onkent felajanlotta folds gabonajat es mas termenyeit. Olyan kis kozseg, mint Vachartyan,
onkentes adakozasbol tobb mint 50 q gabonat hordott ossze 1^9
Jol bevalt az a modszer is, hogy foleg a malmokban es az orszagutakon ejjeli
razziakat tartottak es a hazbizalmiak halozata is nagy segitseget nyujtott az ellatas
biztositasaban.
Ezzel szemben az altalanos helyzetet az jellemezte, hogy a parasztok termekeiknek csak kis reszet szolgaltattak be hivatalos aron. Ahol bevezettek az elelmiszerarak maximalasat, szinte minden aru eltiint a piacrol. Emiatt kesobb egyes
helyeken, pi. Kecskemeten,30 es Cegleden^i megsziintettek az arak maximalasat.
Budapest kozelsege, a batjuzas (a modosabb parasztok hiis, gabona- es egyeb
elelmiszerfoloslege igy keriilt a fovarosba) is nehezitette a kozellatast, mert elvonta
az elelmet es vetomagot a szegeny nep elol. Ugyanakkor a direktoriumok kotelessegeve tette a tanacskormany a szabalyszerii felszallitast Budapestre.
A batyuzas elterjedesehez hozzajarult, hogy az iizemek - nyersanyag- es
tiizeloanyaghiany miatt - a haditermelesen tiil alig dolgoztak. Nagy hiany mutatkozott iparcikkekben. Ugyanakkor nagy gondot okozott a parasztsag folos
elelmiszereinek a megszerzese az ipari proletariatus, a varosi dolgozok szamara.
A batyuzoktol es egyeb felvasarloktol csak uzsoraaron vagy elonytelen csere formajaban tudtak azt megszerezni. A gazdak foloslegeinek a begyiijtesevel a tanacskormany nem boldogult.
Vegiil is kozvetlen arucserevel kiserleteztek. A paraszt hivatalos aron beszolgaltatta elelmiszerfolosleget (baromfit, tejtermeket, tojast stb.) es ennek
elleneben vasarlasi utalvanyt kapott, amelyre hivatalos aron iparcikkeket vasarolhatott. E z az akcio jiinius elejen indult Fejer, Tolna, Veszprem es Zala megyek143

ben, de kesobb mas megyekben is be akartak vezetni. Pest megyeben ilyen jellegu
csereakciorol varos es falu kozott - nem tudunk.^2
Az elelmezesi helyzetet nagyon megnehezitette a tomegmereteket oltott
batyuzas. Hoztak ugyan rendeletet a batyuzas betiltasara, de mivel az allam nem
tudta megoldani azt a nehez problemat, hogy a legfontosabb elelmiszerekbol
kielegito mennyiseg alljon rendelkezesre, a rendeletet a gyakorlatban nem lehetett betartani. Egyebkent is a hadsereg-foparancsnoksag a hazatero katonaknak engedelyezte, hogy 25 kg elelmiszert vihessenek magukkal. Ettol kezdve minden
batyuzo egyenruhaban utazott.^s
Amikor a batyuzast korlatozo rendelet megjelent, Nagykoroson pi. naponta
ioo-150-en, sot 2oo-an is megfordultak - kozli Zsemberi Gyula, a nagykorosi
direktorium elnoke. A batyuzok 5-600 koronat adtak egy libaert es 900-1000 koronat egy malacert. A 25 kg-os husvasarlasok es tojasvasarlasok - ftileg jobbmoduak reszerol - tomeges mereteket oltottek.^4 A batyuzas mint tomegjelenseg
csak akadalyozta a parasztok elelmiszer-foloslegenek allami begyuj teset.
A kozellatas megjavitasat celozta a Forradalmi Kormanyzotanacs X X V I I . sz.
rendelete a rekviralasokrol. A Pest megyei tapasztalatok azt mutatjak, hogy a
rendelet helyes vegrehajtasa sok akadalyba Iitkozott es tulkapasok, onkenyeskedesek forrasava valt. Meg marcius 31-en Foldes, akkori direktoriumi elnok,
a beliigyi nepbiztos megyei megbizottja, felhivta valamennyi jegyzo es munkastanacs figyelmet arra, hogy nehany helyen felfegyverzett egyenek a Vorosgarda
neveben hazrol hazra jarva, elelmiszert rekviralnak. „Miutan itt kozonseges rablasrol van szo, a fosztogatokat es rablokat forradalmi torvenyszek ele allitjak es
halallal biintetik" - hangzik Foldes figyelmeztetese.^s
A tanacshatalom szervei erelyesen felleptek az onkenyes, torvenytelen rekviralasok ellen. Amikor pi. a nagytetenyi munkastanacs arrol ertesitette a Kozelelmezesi Nepbiztossagot, hogy Budafokon „mindennemu elelmiszert es takarmanyt a legcsekelyebb mennyisegben is elrekviralnak..." - a nepbiztossag utasitasara a varmegyei direktorium szigoru vizsgalatot rendelt el.^®
Egyes direktoriumok a rekviralast a szomszed es gyengebb kozsegek rovasara probaltak vegrehajtani. PI. az abonyi direktorium Toszeg teriileten rekviralt
jogtalanul elelmiszert es termenyeket. A varmegyei direktorium utasitja az abonyi
direktoriumot, hogy „szorosan ragaszkodjek a Forradalmi Kormanyzotanacs. . .
rendeletehez. Egyik kozseg direktoriumanak sines joga a masik kozseg direktoriumanak hataskorebe avatkozni. A jogtalanul rekviralt elelmiszerek es termenyek
visszaadand6k."3V _ Kiskunhalas is a szomszedos kis Pronayfalva rovasara a
kozseg hataraban rekviralt. A varmegyei direktorium szigoru kovetkezetesseggel a rekviralas azonnali besziintetesere es karterites megfizetesere utasitja a kiskunhalasi munkastanacsot.38
A kozsegek egy reszeben viszont vontatottan vagy egyaltalaban nem hajtottak vegre a rekviralasi rendeletet. Alsodabas is ezek koze tartozott. Ezert a megyei
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direktorium utasitja a jarasi direktoriumot, hogy az „eddig nem foganatositott
rekviralast azonnal hajtsa vegre, es ebbol a tobbi kozseget is lassa el az lij gazdasagi evig". 39
A teljesseg kedveert meg kell emliteni, hogy nemcsak elelmiszert, hanem a
sulyos lakashelyzet miatt lakasokat is rekviraltak. Mindketto elengedhetetlen
kenyszerintezkedese volt a Tanacskoztarsasagnak, amelyet az a torekves vezerelt,
hogy mielobb megsziintessek vagy legalabbis enyhitsek a szocialis igazsagtalansagot.

7 . O K T A T A S t J G Y fiS K U L T U R A L I S

£LET

A Tanacskoztarsasag kulturpolitikaja a volt uralkodo osztaly muvelodesi
monopoliumanak megsziinteteset, a munkasosztaly vezeto szerepenek megvalositasat szolgalta. Melyrehato kulturalis forradalom kibontakozasanak kezdetet
jelentette az iskolakoteles korhatar felemelese lo-tol 14 evre; az egyetemek megnyitasa a dolgozok gyermekei szamara; a munkasegyetem megnyitasa; analfabetatanfolyam szervezese, a felnottoktatas.
A Forradalmi Kormanyzotanacs 1919. aprihs 12-en kiadott L I V . sz. rendelete
ertelmeben a mitvelodesiigy igazgatasat a tanacsok kereteben alakult miavelodesi
osztalyokra bizta. A rendelet ertelmeben minden falusi, varosi, jarasi es megyei
tanacsnak muvelodesi osztalyt kellett letrehoznia. Az osztaly letszamat a tanacsok
allapitottak meg, iigy, hogy abban a helyi kozigazgatas, a sziilok es pedagogusok
kepviseltettek magukat. A kozsegi miivelodesi osztalyok osszetetele mindig hu
tiikorkepe volt a falusi osztalyeroviszonyoknak es megfelelt a helyi tanacsok
osztalyosszetetelenek. PI. a Bian megalakult miivelodesi osztaly 10 tagja kozott
4 napszamos, iUetve gazdasagi cseled, 3 iparos (egy-egy komuves, bognar es pek),
I erdesz es i tanlto volt.i
A muvelodesi osztalyok Pest megye minden kozsegeben, varosaban es jarasaban megalakultak. A Pest megyei miivelodesi osztaly elere Porczio Istvan, a
direktorium tagja keriilt. Porcziorol hadd mondjuk el, hogy regi szervezett munkas volt, cipeszmester. A forradalmak elott Pestiijhelyen miikodott a szociaidemokrata part titkarakent. Innen hivtak a megyei direktorium vezerkaraba. ^
Porczio munkatarsai kozott vezeto szerepet jatszott a kesobb martirhalalt halt
Csikos Jozsef, tovabba dr. Varkonyi Sandor es Koch Ferenc. Az egyiittmiikodest az osztaly es a Kozoktatasiigyi Nepbiztossag kozott ket miivelodesiigyi megbizott kikiildesevel biztositottak. Az egyik a nepiskolakert, a masik a kozepiskolakert es a szakiskolakert volt felelos.^
Pest megyeben, a megye nagysaga miatt, a taniigyi igazgatas bizonyos mertekig decentralizalt format oltott. A kozponti tanfeliigyeloseg Budapesten szekelt,
de tanfeliigyeloi kirendeltsegek voltak Ujpesten, Kecskemeten es Kiskunhalason.
Az atszervezes soran legeloszor a kozponti tanfeliigyeloseg sziint meg. Vezetojet,
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dr. Petri Mort - aki 1906. oktober i . ota allt a megyei taniigyigazgatas elen - rendelkezesi allomanyba helyeztek, a ket beosztott tanfeliigyelovel es egy segedtanfeliigyelovel egyiitt. Petri es tarsal a megyei taniigyigazgatas legreakciosabb
elemei voltak. A tanfeliigyeloi kirendeltsegek vezetoinek a levaltasa vontatottabban haladt. Navarra Jeno tanacstag a megyei tanacs jiinius lo-i iilesen kifogasolta,
hogy Lorinczy Gyorgy tanfeliigyelo, akinek kiralyt dicsoito himnuszai kozismertte
valtak, meg mindig az lijpesti tankeriileti kirendeltseg elen all. A kecskemeti tanfeliigyeloi kirendeltseg is csaknem a tanev vegeig, egeszen jiinius 3-ig
zavartalanul folytatta mukodeset.
A megyei muvelodesi osztaly munkajat nehezitette az a koriilmeny, hogy
hataskoret csak 1919. majus 6-an hataroztak meg. A miivelodesi megbizottak
hataskorerol szolo rendelet kimondta:
1. „ . . . a miivelodesi megbizottak mindenekelott a megyei tanacsok rendelkezesere allanak es annak eloadoi."
2. „ . . . egyuttal megbizott bizalmi szervei a Kozoktatasiigyi Nepbiztossagnak . . . "
3. „ . . . a muvelodesiigyi megblzottaknak iranyitaniuk, vezetniiik es mindenekelott agitalniuk kell."
4 . „ A miivelodesiigyi megbizottak egyuttal a helyi miivelodesi hivatal
vezetoi."
5. „ A muvelodesi megbizottak eloadoi, iranyltoi es hivatalvezetoi munkajukat egymas kozt osszak meg . . . "
6. „ A Tanacskoztarsasag minden addigi allami alakulasnal nagyobb gondot
fordit a nep nagy tomegeinek felvilagositasara . . . Pedagogiai es altalaban kultiirkerdesekben a legteljesebb szaktudast es attekintest a nepbiztossag kepviseli."
7. „ . . . a megyei tanacsok miivelodesi osztalyainak hataskore . . . a megye
egesz teriiletere kiterjed."*
E rendelet meglehetosen hatarozatlanul fogalmazza meg a muvelodesi megbizottak hataskoret, akik ugyan - ha akartak - a nepbiztossag elozetes vagy utolagos hozzajarulasaval mindent megtehettek.
A miivelodesi osztalyok legfontosabb feladata volt az iskolak allamositasanak vegrehajtasa. Porczio Istvan, a megyei muvelodesi osztaly vezetoje, az intezo
bizottsag majus lo-i iilesen Igy foglalta ossze a megye legfontosabb miivelodespolitikai programjat: az iskolak allamositasanak kovetkezetes vegrehajtasa, a
tanfeliigyelet megsegitese, az elhanyagolt iskolaepiiletek mielobbi megjavltasa es
lijak emelese.5
A Forradalmi Kormanyzotanacs marcius 29-i rendeletenek megfeleloen, Godollon is allami kezelesbe vettek az oktatast. Allamositottak a minorita rendi
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gimnaziumot. Az elemi iskolak allamositasaval 12 tanterem jutott 887 novendeknek. Keves tanterem es rossz allapotban levo iskolak alltak a munkastanacs
rendelkezesere. A sikeres oktato munka erdekeben a godolloi muvelodesi tanacs a
tanerohiany megsziinteteset, egy-egy osztaly letszamanak 40-45 fore valo csokkenteset es a targyi feltetelek javitasat tuzte ki celul. Az aprilis 18-an megalakult
Godolloi Iskola Bizottsag, amelyben pedagogusok es szulok egyarant helyetfoglaltak, a fentieken kiviil szorgalmaztak az iskolak tatarozasat, a berendezes javitasat stb.®
A szomszed Isaszegen sikeriilt enyhiteni a tanerohianyon es az igen kedvezotlen megyei atlaggal szemben (egy osztaly 120-190 tanulo) 712 tanulo mellett
17 nevelot allitottak munkaba, ami 41-es osztalyletszam atlagnak felelt meg.'
Az iskolak allamositasa a reakcio nagy ellenallasaba iitkozott. Egyes esetekben a klerus olyan heves es hatekony ellenallast taniisitott, hogy a rendeletet nem
lehetett vegrehajtani. Az iskolak allamositasa pedig polgari demokratikus kovetelmeny volt, es sok helyen meg a Tanacskoztarsasag kikialtasa elott vegrehajtottak. Pest megyeben is szamos helyen igy tortent. PI. a szentendrei munkastanacs
mar marcius 2-an hatarozatot hozott arrol, hogy az iskolakat elvalasztja az egyhaztol es megvalosltotta a felekezeti kiilonbseg nelkiili egyseges iskolatipust.
A munkastanacs megsziintette az iskolaszekeket, a gondnoksagot, a presbiteriumot es helyiikre taniigyi biztost nevezett ki, aki egyiittmiikcidott a helyi tanitok
szakszervezeti csoportjaval.
Szentendren a szakszervezet marcius 24-i iilesen elhataroztak, hogy kikiiszobolik a hittant az iskolai oktatasbol. „ M i tiszteletben tartjuk mindenkinek
vallasos meggyozodeset - hangoztatta a szakszervezet fenti hatarozata - , de mi
azt akarjuk, hogy a tanlto csak tanlto legyen . . . s ne nyuzza a boret papja .
A szentendrei iskolak egyesitese utan felo volt, hogy nemzetisegi viszalykodasra keriil sor, hiszen a gorogkeleti iskolaban szerb nyelven folyt a tanitas.
A varosi tanacs azonban internacionalista modon nyult a kerdeshez:
„A munkastanacs tobb felszolalas utan kimondta, hogy az iskolak egyesitesevel nem celja a magyarizalas. Minden nemzetiseg erdekelt megvedi es felhivja a
taniigyi nepbiztost, hogy az iskolak elhelyezesevel gondoskodjon arrol, bogy a
szerb anyanyelvu novendekek szerbiil tanulhassanak, de a felekezeti tendenciakat a tanitasbol szamuzzek."*
Szentendrevel kapcsolatban erdemes megjegyezni, hogy Bodo Jozsef vezetesevel - a helybeli pedagogusok tamogatasaval - olyan kitiino miivelodesi-kultiirpolitikai munka folyt a Tanacskoztarsasag idejen, hogy az ellenforradalom hatalomra keriilese utan a Bodo Jozsefek elleni per alkalmaval nem sikeriilt vallomast kicsikarni miikodesiik ellen. 1°
Vacott a varosi direktorium miivelodesi kerdesekkel foglalkozo tagja, Mathejka Janos jelentette be a sajto hasabjain, hogy ahelybeli tanltok egyhanguan csatlakoztak az lij forradalomhoz. A vaci kegyesrendi fogimnazium szerzetes tanarai is letet148

tek a hivatali fogadalmat es mint civil tanarok, tanitottak tovabb. Mathejkanak az a
bejelentese, hogy „az orarendbol torolni kell a vallasoktatast s ahelyett erkolcsnemesito, gyakorlati ismereteket, eloadasokat" kell tartani az ifjusagnak, mar
kevesbe aratott altalanos tetszest a sziilok koreben.Egyebkent Abonyban is
„tarsadalomerk6lcs" cimii tantarggyal helyettesitettek a vallasoktatast, miutan
annak tanltasat megsziintettek.
Aszodon is mar a Tanacskoztarsasag megalakulasa utani elso napokban
megtiltottak az iskolakban a vallasoktatast. E z a tulbuzgo intezkedes, amely nem
kozponti utasitasra tortent, a Galga-menti kozsegek vallasos nepeben nagy ellenerzest es felhaborodast valtott ki. Fokozta a rossz hangulatot, hogy a fovarosbol
a jaras falvaiba utazo iiatal szonokok koziil tobben „ . . . ateizmusrol, szabad szerelemrol es kozos konyharol" szonokoltak.^*
A jarasi direktorium kozbelepesere lecsendesitettek a falvak lakoit es a
tovabbiakban az eloadok csak azokat a beszedeket mondhattak el, amelyeket
elozoleg a jarasi direktorium jovahagyott. Megnyugvassal fogadtak a vallas szabad gyakorlasara vonatkozo kozlest is es annak a nem hivatalos, felelotlen hirnek
hirdetmenyben tortent cafolatat, hogy a templombol nem fognak mozikat csinalni.
A jozan hangok meg a papokat is megnyertek. Koziiliik pi. a versegi pap
annyira kiallt a nephatalom mellett, hogy a feher terror alatt bebortonoztek es
szabadulasa utan a tovabbi iildozes elol kivandorolt Kanadaba.^*
A tanacstagok foglalkoztak az iskolak tantervenek megvaltoztatasaval is.
A megyei tanacs julius lo-i iilesen - a miivelodesi osztaly munkajarol szolo vitaban - Fischer Geza tanacstag pi. javasolta, hogy a tanitasi anyagot szelesitsek ki
gazdasagi es miiszaki ismeretekkel, gyakorlati szemlelteto oktatassal. Cegleden a
gimnaziumban hittan helyett bevezettek a szociologiai oktatast. A felso osztalyokban a diakok a nemzetkozi munkasmozgalom vezetoinek marxista miaveit olvastak. A megye szamos helyerol hangzottak el javaslatok, tortentek kezdemenyezesek annak erdekeben, hogy az altalanos es kozepfokii oktatas tematikai es tartalmi
osszetetele megfeleljen a kor kovetelmenyeinek.
A megyeben miakodo miivelodesi osztalyok es a halado szellemu pedagogusok orommel fogadtak a tanacskormany lij oktatasi alapelveit, amelyeknek lenyege : az oktatasiigynek szerves egeszet kell kepeznie az ovodatol a foiskolaig.
Az alapelvek szerint a nyolcosztalyos kotelezo iskolanak az elethez kell idomulnia es munkaiskolanak kell lennie. Tervbe vettek, hogy minden iskolaban
tanmithelyt rendeznek be, ahol a tanulok megismerkedhetnek a szerszamok helyes hasznalataval. A videki, foleg a falusi iskolakban a modern, kiserletezo mezogazdasagi munka oktatasaval akartak foglalkozni.
A kozoktatasiigyi szervek a tanitas alapjanak a termeszettudomanyos kepzest
tekintettek es gondos utasitast dolgoztak ki a vilagnezeti vonatkozasii marxista
szellemu tanitasa erdekeben.
Pest megyeben a kivalo pedagogusok soraban a Cegleden mukodo Braun
149

w
Soma^' nemcsak elmeleti, nevelesiigyi tevekenysegevel tiint ki, hanem azzal is,
hogy a diakjait megismertette a szocializmus alapjaival es korszeru szervezeti
formaival. Tanartarsaval, Szilagyi AdolfFal egyiitt mar aprihs elejen szervezetbe
tomoriti a gimnazium felsobb osztalyos diakjait a szocializmus elmeleti kerdeseinek elsajatitasara es csatlakoztatja a felso negy osztaly 70 tanulojat a „Magyarorszagi Szociahsta Kozepiskolai Diakok Orszagos Szovetsegehez". Braun Soma a
szocialista diakok szamara szeminariumot tart a Kommunista Kialtvanyrol! Nevelesiigyi, kultiirpolitikai publicisztikai munkassagaban azonban a felnottoktatasra is kiterjed a figyelme. A Nepakaratban irt egyik cikkeben - amely az lij kozoktatasrol szol - azt is hangsulyozza, hogy Cegleden nagy a jelentosege a felnottoktatasnak i s . "
A diakifjiisag mellett a megyeben a munkasifjiisag tovabbkepzesere is nagy
gondot fordltottak. Godollon pi. a munkastanacs megszervezte az ifjiimunkasok
tovabbkepzeset; az oktatas idejet maximalisan napi 6 oraban allapitottak meg.^'
A vaci ifjiimunkasok iskolajaban az eloadasok mar aprihs lo-en megkezdodtek.^*
A Tanacskoztarsasag iskolapolitikajanak megfeleloen a mezogazdasagi szakmunkaskepzessel es a parasztfiatalok szakmai nevelesevel is torodtek. Tervezetet
dolgoztak ki arrol, hogy az ipari szakmunkaskepzo iskolakkal parhuzamosan
mezogazdasagi szakmunkas iskolak gondoskodjanak a nyolc osztalyii elemi iskolat vegzett fiiik es lanyok kepzeserol. E z t az iskolatipust a tankotelezettseg
felemelt hataraig, 19 eves korig terveztek.
Ezenkiviil atszerveztek az onallo gazdasagi nepiskolakat es gondoskodtak
az oktatoszemelyzet kikepzeserol. A kecskemeti es papal foldmuvesiskolaban
aprilis i-tol 90 neptanito vett reszt a gazdasagi tovabbkepzo tanfolyamon. Oszre
beloliik keriiltek volna ki a mezogazdasagi szakmunkaskepzo iskolak eloadoi.^'
A megyei tanacs figyelmet nem keriilhette el az iskolak joreszenek elszomorito kepe. A Junius 9-en megtartott iilesen elhangzott beszamolo ilyen reszleteket
tartalmazott: „ . . . a kozsegekben rettenetesek az allapotok, nines iskola, nines
berendezes, nines helyiseg, s ami van, rettenetesen rossz. Egy osztalyra 120-180,
sot 190 tanulo esik. Ezert bevezettiik a valtakozo tanltast."^"
A megyei muvelodesi osztaly mas szervekkel - kiilonosen a megyei muszaki
hivatallal - karoltve fontos feladatanak tekintette az iskolaepltes iigyet is. Elsosorban az elhanyagolt tanyai iskolakon igyekeztek segiteni. A megyei direktorium
iratai kozott ket tanyai iskola epitesenek a terve maradt fenn. Az egyik az egreskatai
Keglevich-fele szociaiizalt gazdasagban epltendo egy tantermes iskola es ketszobas tanitoi lakas terve. A masik a monori jarasi miiszaki kirendeltseg altal tervezett halomegyhazi iskolaepltes tervrajza. Felsohalomegyhazan egy istallot, kocsiszint es garazs epiiletet felhasznalva ket tantermes, tornatermes es ket ketszobas tanitoi lakassal ellatott iskolat terveztek. Mind a ket tervre 1919. augusztus
8-an a megyei muszaki hivatal vezetoje ravezette: „kormanyrendelet ertelmeben
(magantulajdon helyreallitasa) targytalan".
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A Tanacskoztarsasag vaci vezetoi - erejiikiioz merten - igyekeztek jovatenni
a regi rend mulasztasait az iskolaiigy teren is. PI. Deakvaron nem volt iskola, a tanuloknak hosszu utat kellett megtenni a varos belteriileteig, az iskolaig. Ezen
segitett a direktorium. Deakvaron a Bacska utca 14. szam alatt iskolat hoztak letre,
amelyet 1919 juniusaban avattak fel. Az atadasra a deakvariak Mathejka Janos
kozoktatasi es sajtoiigyi nepbiztost hivtak meg. E z az iskola ma is fennahl^a
Szamos mas helyen kesziiltek iskolaepitesi es felujitasi tervek, amelyek a
Tanacskoztarsasag bukasa miatt mar nem realizalodhattak. A szigetujfalui 4 tantermes, a szigetszentmiklosi Kossuth utcai 4 tantermes es a Petofi utcai 3 tantermes
iskolak felujitasat is terveztek. Lakihegyen es a Ferdinand-majorban uj iskola
epiteset javasoltak - tanitoi lakassal.
A megyeben a pedagogusok atkepzesevel is foglalkoztak. Vacott a pedagogusok szellemi, ideologiai atkepzese erdekeben tanfolyamot rendeztek, amelynek
89 hallgatoja nemcsak a jaras kozsegeibol keriilt ki. A tanfolyam vezetoje a varosi
direktorium tagja, a martirhalalt halt Csikos Jozsef volt. Godollon is nyilt egy
haromhetes tovabbkepzo tanfolyam a jaras pedagogusai reszere. Jellemzo az akkori viszonyokra: a Junius i-re szolo tanitoi ertekezlet meghivojan feltiintettek,
hogy a tanitok „egesz napi elelmet hozzanak m a g u k k a l " . A fennmaradt dokumentum szerint a kovetkezo targyak szerepeltek a tanfolyamon: szociologia,
muvelodestortenet, szociahsta irok es bolcselok munkainak ismertetese, valamint
tajekoztatas az lij iskolarendszerrol.^s
Minden valoszinuseg szerint a megye mas varosaiban es jarasi szekhelyein is
reszesiiltek a pedagogusok ideologiai atkepzesben.
A tanitoknak kiemelkedo szerep jutott a tanacshatalom megszilarditasaert
folytatott politikai es eszmei harcban. Az ellenforradalom hatalomra jutasa utan
nem is maradt el a pedagogusokkal szembeni felelossegrevonas. - A megye pedagogusainak legkivalobbjai - Czobel Erno, Csikos Jozsef, Mathejka Janos es
masok - nemcsak a kultiirforradalom iigyet segitettek megvalositani, hanem a
pohtikai eletben is vezeto szerepet jatszottak. Czobel Erno tagja volt a Pest megyei
munkastanacs intezo bizottsaganak, de ugyanakkor Budapesten is tevekenykedett. Mathejka Janos tanarjelolt a vaci varosi direktorium tagjakent miikodott.
Az aszodi kozsegi direktorium elnoke, Akaczos Endre tanar, az ocsai kozsegi
direktorium elnoke Karay Ambrus allami elemi iskolai igazgato volt. A falusi
ertelmisegen beliil a pedagogusok voltak a falu eszmei es erkolcsi atformalasaert
vivott hare elismert vezetoi - szemben a pappal. A Kozoktatasiigyi Nepbiztossag
jelszava: „Ki az eszmebarikadokra!" - tamogatasra talalt a pedagogusok koreben, akik a munkastanacsokban, a miivelodesi osztalyokon, a lapszerkesztosegekben es - ha kellett - a Voros Hadsereg soraiban hiven teljesitettek kotelesseguket a proletardiktatura, a Magyar Tanacskoztarsasag irant. A megyei pedagogusok
nagy resze tamogatta a Tanacskoztarsasagot.
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A Tanacskoztarsasag muvelodespolitikai programjanak vegrehajtasa sem
kepzelheto el a pedagogusok aktiv tamogatasa nelkiil. Cegleden mar aprihs kozepetol az eloadasok es tanfolyamok tomeget szerveztek a fiatalok es a felnottek
szamara. „Minden proletarnak kotelessege, hogy tanuljon" jelszoval, az osszes
tanerok bevonasaval 7 tanfolyamot szerveztek: analfabeta, altalanos ismeretek
muvelodestortenet, iizemvitel, szociologia, mezogazdasagi es kultureloadoi tanfolyam. Az eloadasok dijtalanok voltak.^® - A varosi tanacs miivelodesi osztalya
meg juliusban is jelentos munkat vegzett az oktatasiigy es a kultura teriileten.
Munkaprogramjaban szabadiskolak felalHtasa, egeszsegiigyi intezkedesek vegrehajtasa, beteg gyerekek kiilon tanitasa, gyermekkorhaz esnapkozi otthonok felalHtasa, gyermekjatszoterek felallitasa, allando szlnhaz epltese (!) szerepelt. E s julius
folyaman - eloszor Cegled tortenelmeben - osszeirtak a tankoteles gyerekeket. ^7
Az egyesiilt szocialista part a fovarosban es a videken egyarant jelentos szervezo munkat vegzett a kulturalis elet kiilonbozo teriiletein. Alsodabason sem volt
maskent, ahol a lielybeh partszervezet aprihs elso feleben lefoglalta es sajat kezelesebe vette az Uri Casino-t, annak 1800 kotetes konyvaUomanyaval egyiitt. A nep
tulajdonaba keriilt konyvtarat azonban nem sokan hasznaltak, mert a parasztok
zome analfabeta volt.^* Eppen ezert a jarasi tanacs miivelodesi osztalya tervbe vette, hogy az 1919/1920-as tanevben felnottek reszere elemi jellegii kozismereti
oktatast indit, amelyre elsosorban a helyi pedagogusokat kerik fel, de az egyetemi
hallgatok munkajara is szamitottak. A terv vegrehajtasa erdekeben megkezdtek a
kiilonbozo tankonyvek gyiijteset. A volt Uri Casino-ban mintegy 157 db tankonyvet raktaroztak. Ennyit gyiijtottek az iskolas gyerekek a tanulni vagyo sziileik
reszere.29
Szamos helyen nem vartak oszig, hanem - mint Godollon, Isaszegen, Aszodon es Cegleden - analfabeta tanfolyamot inditottak.
Pest megye szamos helysegeben szerveztek tudomanyos ismeretterjeszto eloadasokat a felnott lakossag szamara. Egy jellemzo adat: marcius 30. es aprilis 29.
kozott - tehat egy rovid honap alatt - 16 kozsegben mintegy 56 eloadast tartottak.
E z azt jelenti, hogy ezekben a kozsegekben atlagosan harom eloadas esett egy
napra. A legtobb es a legsikeresebb rendezvenyeket Kispesten, Pestszentlorincen,
Rakosligeten, Csepelen, Aszodon, Vacott es Nagykoroson tartottak. Nehany
eloadascim a megtartott eloadasokbol: A tudas hatalom; Mi a szocializmus;
A proletardiktatura; Munka es kultura; Utopia es valosag; Miert szervezkedjiink;
Az ifjiimunkasok mai helyzete.
Elenk kulturalis eletrol szamolnak be a Vaci Voros Ujsag majusi es juniusi
szamai. A vaci Aurora irodalmi es miiveszeti tarsasag sikeres hangversenyerol.
Denes Jeno szintarsulatanak halas fogadtatasarol, es az lij, kultiirara ehes kozonseg megjeleneserol tudosltanak a lap szamai.
Budapesten es videken is nagy tomegeket hoditott meg a zene, es a proletarhatalom miivelodespolitikaja egyik vivmanyakent: ingyenes zenetanfolyamok
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nylltak. A z orszagban elsok kozott Nagykoros biiszkelkedhetett azzal, hogy
ingyenes zeneoktatast tudott biztositani a proletargyerekek szamara.^^ Cegleden is
terites nelkiil vallaltak a varos zenetanarai a tehetseges gyerekek oktatasat es
mintegy 56-os letszammal meg juliusban megkezdtek a tanitast.^^
Hamis kepet nyujtanank a Pest megyeben lezajlott kulturalis rendezvenyekrol, ha nem emlltenenk meg, hogy meg szep szammal akadtak olyan kultiirestek,
ahol klsertett a mult es a ferencjozsefi idokre emlekezteto muveszi produkcio.
Egy ilyen rendezvenyrol meltan irta a cegledi Nepakarat:
„Szombat este a Marx mozgoban a proletar miiveszeste sem proletar, sem
muveszi nem volt. Igazan szomoru, hogy vannak meg emberek, akik azt hiszik,
hogy a kommunista kultura nehany kurucnotaban es csapnivaloan rossz sanzonokban, kuplekban es egyfelvonasosokban meriil ki."34
A Tanacskoztarsasagra jellemzo es szinte szimbolumszerii esemeny megiscsak
az volt, amikor Godollon a kastelynak nemreg meg gondosan lezart es tejiiveggel
ellatott iivegkapuit hiisvet vasarnapjan megnyitottak a proletargyerekek szamara,
hogy lathassak: „az Isten kegyelmebol uralkodo kiraly es lakajai" milyen fak
kozott setaltak.35

8. A V O R O S O R S f i G M E G A L A K U L A S A
fiS T E V f i K E N Y S f i G E
A Tanacskoztarsasag kikiakasa utan a hatalom atvetelere es a rend biztositasara a kozsegekben egyre-masra megalakultak a vorosgardak. A helyettes
beliigyi nepbiztos Pest megyei megblzottja mar marcius 24-en arra utasitja az
orszentmiklosi direktoriumot, hogy a kozvagyon megorzeserol gondoskodjek,
es a fegyvereket szolgaltassa be a letesitendo vorosgarda reszere.^
Marcius 26-an sziiletett meg a Vorosorseg felallitasarol szolo rendelet, amely
szerint: „ A Magyar Tanacskoztarsasag belso rendjenek megalapozasa es fenntartasa a Vorosorseg feladata." (A Beliigyi Nepbiztos I . sz. rendelete). Egy tovabbi
rendelet kimondta: „ A z osszes forradalmi vivmanyok vedelme es megszilarditasa
elso es legfobb kotelessege minden vorosornek. Kotelessege tehat iigy parancsnoki, mint egyeb alkalmazasban tehetsege legjavat a kozos eel, a proletardiktatura
megszilarditasanak szolgalataba allitani." ( B N . 73. sz. rendelet.)
A Vorosorseg felalHtasanal a tanacskormany a regi fegyveres testiiletekre
tamaszkodott. E z t bizonyitja a Vorosorseg Foparancsnoksaganak aprihs i - i
kozlemenye, amely szerint „a volt rendori, hatarrendori, csendori, penziigyori es
a tobbi elismert karhatalmi alakulatok tagjai, iigy az orszemelyzet, mint egyeb
tagjai testiiletileg atvetetnek a Vorosorsegbe."^
A direktoriumok es a Vorosorseg kozotti jogviszonyt a Voros Hadsereg
parancsnoksaga a 617/316/1919. sz. hadtestfoparancsnoki rendeletben szabalyozta: „ . . . a vorosor alakulatok tartoznak a helyi direktoriumokkal a legszorosabb egyetertesben miikodni es a kozbiztonsagra, valamint a kozrendre vonatkozoan minden rendeletet vagy megkeresest feltetleniil vegrehajtani".^
A rendelet szerint a vorosorsegek nincsenek alarendelve a helyi direktoriumnak, hanem a Vorosorseg Orszagos Foparancsnoksaganak.
Pest megyeben a karhatalom munkajat es a Voros Hadsereg szervezeset akadalyozta az a koriilmeny, hogy a varmegye hadiigyi osztalyat nem ismertek el
onallo katonai iigyosztalynak. A megyei intezo bizottsag fellepett az onallosag
biztositasaert. Hatarozataban hangsiilyozta, hogy „a varmegye teriileten semminemii sorozas, rekviralas, katonai csapatok elhelyezese, valamint a kozsegekben
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elhelyezett Vorosorseg letszamanak megallapitasa stb. az iigyosztaly elozetes
megkerdezese es velemenye nelkiil ne eEzkozoltessek".*
A Vorosorseg hatekony fellepeset gatolta, hogy tagjai maradtak a regi
karhatalom emberei. Mar a Vorosorseg foparancsnoksaganak aprilis i - i kozlemenyebol is kitiinik, hogy a volt rendor- es csendortisztek igyekeztek magukhoz
ragadni a Vorosorseg iranyitasat. Dietz Karoly volt fokapitany ezt kesobb, az
193 5-OS Rakosi-per soran nyiltan bevallja: „az egesz rendori szervezet a helyen
maradt. Helyes is volt, hogy ott maradt. fin is arra torekedtem, hogy egyiitt
maradjunk es vedjiik, amit lehet".^
A csendorseg ilyen iranyu torekvesevel szemben a munkasok igen sok helyen
felleptek. Nyaregyhazan aprihs i z-en peldaul nepgyulesen mondtak ki a csendorseg
azonnali lefegyverzeset, amit az ottani proletarok el is vegeztek.® Az alsodabasi
jarasi tanacs aprilis 24-en „egyhangu hatarozataval bizalmatlansagot szavaz a
volt csendorsegnek.. . Ragaszkodik ahhoz a tanacs, hogy szervezett munkasokbol alio Vorosorseg tovabbra a jaras teriileten mukodjon a kozbiztonsag es a rend
fenntartasa vegett, mert csak a szervezett Vorosorseggel tudjuk biztositani a
proletardiktatura fennmaradasat.. . " '
A csendorseg nepellenes elemeinek a Vorosorsegbe valo beepiileset bizonyitja Biro Gyula budapesti lakos jelentese a nagykorosi allapotokrol. A Beliigyi
Nepbiztossagnak megkiildott Junius 30-i jelenteseben - orvosi latleletet csatolva nevezett elmondja, hogy ,,a nagykorosi Vorosorseg egyik volt csendorormester
nyomozoja egy munkasnot, az ottani partszervezet tagjat, hivatalos helyisegeben
veresre vert, mert a lanynak elozoleg valami vitaja volt a csendorormester felesegevel".8

Az alsodabasi jarasban - ahol Orkenyben aprihs 4-en, Dabason aprihs 8-an
alakul meg a Vorosorseg - kiilonosen a volt csendortisztek igyekeztek befurakodni a karhatalomba. Tobb ilyen jellegii bejelentes utan a jarasi tanacs aprilis
24-en hatarozatban szavaz bizalmatlansagot a volt csendorsegnek es ragaszkodik
ahhoz, hogy szervezett munkasokbol alio Vorosorseg mukodjon a jaras teriileten
a kozbiztonsag es a rend fenntartasa vegett. Mar aprilis 26-an azt jelentheti a
jarasi direktorium a varmegyenek, hogy a csendorseg tagjait mindeniitt eltavolitottak es a falvakban megtortent a politikai szempontbol megblzhato Vorosorseg
felallitasa.
A szaporodo jelentesek a csendorok es mas megbizhatatlan elemek beepiileserol a Vorosorsegbe azt eredmenyeztek, hogy a megyei intezo bizottsag majus lo-i
iilesen az egyik felszolalo javasolta: vegyek revlzio ala a kozsegekben a vorosorsegeket, kossek szakszervezeti vagy parttagsaghoz a belepest.*
Meglehetosen egyediilallo karriert futott be a nagykorosi Vorosorseg
parancsnoka. Kiss Pal szazados elobb a nemzetorseg parancsnoka volt, majd a
Vorosorseg parancsnoki tisztet toltotte be, de a Tanacskoztarsasag megdontese
utan a Horthy-hadsereg is atvette ot, sot meg foldbirtokot is kapott. i "
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A Vorosorseg-alakulatok ott alkak feladatuk magaslatan, ahol nem a volt
nepnyuzo csendorok es a karrierista elemek voltak a hangadok, hanem a proletardiktatura megszilarditasaert kiizdo munkasok es szegenyparasztok. Igy pi. olyan,
katonapohtikailag kielezett helyen, mint Cegled, jol megahta a helyet. E z annak a
kovetkezmenye, hogy a helyi szakszervezetek ossz-szovetsegi iilese majus vege
fele hatarozatot hozott, hogy minden szakszervezeti tag egyben a munkasgardanak (a Vorosorseg cegledi elnevezese) is tagja lesz. Reiner parttitkar ismertette a helyzetet elottiik es kijelentette, hogy mivel a Cegleden allomasozott
ViJrosorseg harcteri szolgalatra vonult, nekik kell a helyiikre allni es megmutatni,
hogy „forradalmi tuz" eg a helyi proletarokban. A „Nepakarat" tudositasa szerint
a cegledi nok lelkesen ajanlkoztak, hogy betoltik a vorosor szolgalatra jelentkezett ferfiak helyet az iizemekben.
Szentendren - amely nem volt frontvaros - viszonylag bekes koriilmenyeket
talalhatunk. Itt a Vorosorseg parancsnoka kezdetben Perjessy Sandor volt, aki
korabban a nemzetorseg parancsnokakent a nep, a haladas iigye melle allt. Szentendren a Vorosorsegbe politikai-erkolcsi szempontbol csak a legmegblzhatobb
elemek keriilhettek. Csupan nehany rendort es csendort hagytak meg, a zom onkentes jelentkezokbol keriilt ki. Jellemzo pelda, hogy egy Katyanszky Janos
nevu szerb tanlto, a kommunista eszmek hive, a tanev vegen azonnal beoltozott
vorosori ruhaba, mondvan: nyaron raer a tanlto, hasznositania kell magat.
A szentendrei 5 5 fos Vorosgarda, amelyet valojaban Takacsy Jozsef szervezett meg, kesobb onkent jelentkezett frontszolgalatra. A szentendrei vorosorok,
akik a jaras tobb kozsegeben - igy Csobankan es Uromon - segitettek a vorosorszervezetek megalakitasaban, eberen orkodtek a Tanacskoztarsasag allamrendje
felett. Ennek volt koszonheto a Junius vegen megkiserelt ellenforradalom elfojtasa is.
Godollon mar kozvetleniil a proletardiktatura kikialtasa utan felallitottak a
vorosgardat, amelynek elere Moor Janos leszerelt katona, godolloi geplakatos
keriilt, s a vorosgardabol marcius 28-an megszerveztek a Vorosorseget. Godollo
a Budapesti Vorosezred vaci 2. sz. zaszloalja egyik szazadanak volt a szekhelye.
A szazadparancsnoksag a jarasbirosag epiileteben miikodott. Negy vorosor szakaszbol allt, koztiik a godolloibol. Az egyes szakaszok 2-3 kozseg kozrendjeert
voltak felelosek. Minden kozsegbe vorosor rajt kiildtek ki. A godolloi raj Godollo es Szada kozrendjere vigyazott.^^
A Vorosorseg aprilis 27-en Godollon eredmenyes toborzast tartott, amelyben a munkastanacs tagjai is kozremiikodtek. A kozbiztonsag ellatasa mellett a
Vorosorsegnek volt koszonheto, hogy sikeriilt felszamolniok a Godollo kornyeki
erdokben elszaporodott orvvadaszatot, amely megtizedelte a kornyek nemes vad
alio tnanyat. Az erdeszeknek, vadoroknek, mezooroknek - miutan megbizonyosodtak megbizhatosagukrol - visszaadtak fegyvereiket, sot erositeskent mellejiik
vorosoroket is beosztottak.^*
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Az isaszegi Vorosorseg az i . Budapesti Vorosorezredhez tartozott es a vaci
2. zaszloaljnak volt alarendelve. Egy dokumentum szerint majus i6-an az isaszegi
raj 17 emberbol allt. Ide tartozott meg a peceli 23-as, a csomori ij-os letszamii
raj, Tehat az isaszegi szakasz letszama osszesen 55 fot tett ki. A Vorosor szazad
letszamat 259 foben jeloh meg az isaszegi direktorium egyik jelentese.
A Vorosorseg megszervezeset es felallitasat megnehezitette - es ez nemcsak
Isaszegre vonatkozott
hogy sem ruha, sem fegyver nem allt rendelkezesiikre.
Kenytelenek voltak a peceli Vorosorseg segitseget igenybe venni, ahol mar
marcius 22-en megalakult a szervezet. Csak miutan ez „a kozseg lakossagara nyugtalanitoan hatott", aprihs 14-en az isaszegi direktorium iilesen elhataroztak a helybeli Vorosorseg felallitasat. Az isaszegi vorosor szakasz mukodese ellen azonban
a kornyeken tobb panasz meriilt fel. PI. Kistarcsarol olyan jelentes erkezett Budapestre, hogy Isaszegen „megbizhatatlan egyenek kezeben fegyver van, sot az
ottani direktorium sem igen megblzhato". A bejelentes nyoman surgosen intezkedtek es politikai megblzottat kuldtek ki a helyszlnre.
Rakoskeresztiiron sem tudott az orseg lirra lenni a helyzeten, amikor a termeloszovetkezet szamara a kaszalast megtagadtak a felrevezetett parasztok.
Csomoron is egy eros, 30 tagii Vorosorsegre volt sziikseg az ellenforradalmi
agitacio lekiizdesere.i^
Ahol a Vorosorseg nem allt hivatasa magaslatan, ott a szervezett dolgozok
orkodtek a proletardiktatura rendje felett. A monori jarasban pi. maguk a munkastanacstagok lattak el a vorosor-szolgalatot, hogy megszilarditsak a kozbiztonsagot.
A tanacshatalomhoz hii vorosorok a „Vorosor" cimii kistankonyv szellemeben tevekenykedtek, amely igy foglalta ossze a legfobb teendoket: ,,A vorosor. . .
vedoje, tamogatoja es sok tekintetben tanacsadoja a nepnek, mert a nep erdekelt
szolgalja, nem all ellensegesen szemben sajat testvereivel, es igy nem veszi koriil
miikodeseben a szegenyek haragja es gyiil6lete."i®
A Beliigyi Nepbiztossag a forradalmi torvenyesseg orekent minden tiilkapast megtorolt. Amikor peldaul ilyen jelensegeket tapasztalt Nagykoroson,
Kecskemetrol teljhatalmii varosparancsnoknak Nagykorosre vezenyelte Meszaros Janost, a magyar munkasosztaly egyik kivalo fiat. Meszaros vilaglatott famunkas, az aradi vagongyar miivezetoje volt. Arad francia megszallasa alatt
szeles koru munkasmozgalmi tevekenyseget fejtett ki es vezeto szerepet jatszott
abban, hogy a magyar Voros Hadsereg reszere toborzott munkasokbol megalakitottak az aradi dandart. A Tanacskoztarsasag alatt - Nagykorosre helyezese
elott - Kecskemeten rendeszeti biztos volt. Jiilius 18-an foglalta el hivatalat Nagykoroson, nehany nap alatt atszervezte a rendeszetet es biztosltotta a szocialista
torvenyesseget. Alig ket het miilva nemcsak a tevekenyseget kellett befejeznie.
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hanem fiatal eletet is: a roman megszallo parancsnoksag a helyi ellenforradalmarok segitsegevel galadul meggyilkolta.
A Tanacskoztarsasag idejen a vorosor-szolgalatnak - a belso es kiilso ellenforradalom elleni kerlelhetetlen hare kozepette - kiilonosen a politikai-harci
feladatai keriiltek eloterbe. EmUtest kell tenniink azonban gazdasagi, erkolcsi es
pedagogiai tevekenysegrol is. A Vorosorseg klmeletleniil iildozte az iizerkedoket,
ardragitokat, csempeszeket, a kiilonbozo biincselekmenyek elkovetoit, nagy erofesziteseket tett a kapitalizmustol orokolt prostitiicio megsziintetesere, a gyermekvedelem teren stb.

I

9. H A R C A Z E L L E N F O R R A D A L O M

E L L E N

A Magyar Tanacskoztarsasag tortenetevel foglalkozo kiadvanyok - beleertve
a 60. evfordulo alkalmaval megjelent miiveket is - barmennyire gazdagon es
sokretuen foglalkoznak targyukkal, nehany fontos temakor mindmaig nem kapta
meg a szerzoktol a sziikseges figyelmet. Igy peldaul nem kesziilt el a Tanacskoztarsasag miavelodespolitikajanak monografikus feldolgozasa es az ellenforradalmi mozgalmakrol sines olyan elemzo mu, amely a kerdessel kapcsolatban feltarna az ehhez sziikseges tarsadalmi, gazdasagpohtkai es politikai osszefiiggeseket. Mind ez ideig csupan Romsics Ignac munkajarol^ mondhatjuk el, hogy joreszt a regi Pest megyet felolelo temajarol monografikus melysegu kepet tudott
nyujtani. Viszont a Tanacskoztarsasag alatti ellenforradalmi mozgalmaknak az
egesz orszagra kiterjedo feldolgozasa meg varat magara.
Jelen kotetiinkben e fejezet megirasanal nem nelkiilozhettiik Romsics fenti
muvet, es annak nem csupan legfontosabb eredmenyeit vettiik at, hanem szamos
elemzeset es fejtegeteset is.
*
A munkashatalom vezetoi Pest megyeben tisztaban voltak azzal, hogy az
erkolcsi-politikai vereseget szenvedett osztalyellenseg csak az alkalmas pillanatot
varja elvesztett hatalmanak visszaszerzesere. A megyei direktorium elnoke,
Joanovics Sandor, a megyei intezo bizottsag mar sokszor idezett majus lo-i
iilesen ennek igy adott hangot: „ . . . arra szamitani kellett es szamitunk is arra,
hogy a regi rend es a reakcio emberei, akik a hatalombol kiestek, minden
eszkozt meg fognak ragadni arra, hogy az altaluk oly sokaig bitorolt hatalmat
barmi modon es barmi aron visszaszerezzek". E veszelyre valo tekintettel es a
varmegyeben eszlelt ellenforradalmi mozgalmak letoresere a direktorium elnoke
allando bizottsagot hozott letre.
Az ellenforradalmi veszely felismerese azonban nem jart olyan gyakorlati
intezkedesekkel, amelyek a hatalomba befeszkelt osztalyellenseg leleplezeset es eltavolitasat eredmenyeztek volna. Alar emlitettiik Horvath Jeno esetet, aki korabban a varmegye Gazdasagi Egyesiiletenek volt iigyvezeto igazgatoja, majd a
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Tanacskoztarsasag idejen is dolgozhatott a megyei apparatusban es - ahogy csak
tudta - szabotalta a tanacskormany intezkedeseit. A proletardiktatura bukasa
utan karos tevekenysegerol maga Daranyi Bela, Pest megyei foldbirtokos a legnagyobb dicseret hangjan emlekezett meg. („Horvath igazgato helyesen jart el,
hogy a Tanacskoztarsasagnal megbizast vallalt, mert igy - amit tapasztalasbol
magam is jol tudok - , ott, ahol csak lehetett, gazdatarsait segitette.")
Mas kartevokkel is talalkozhatunk a megyenel. A megyei direktorium tagjai
peldaul nem is sej tettek a megyei tanacs hivatalaban serenyen es keszsegesen
buzgolkodo Krakker Kalman vaci fiskalisrol, hogy a Horthy-korszakban KarayKrakker Kalman neven Pest megye teljhatalmu foispanja lesz. A megyei direktorium vezetoi akkor sem gyanakodtak, amikor egy Endre Laszlo nevii varmegyei
dijnok „Kedves Elvtarsaim!" kezdetu segelyt kero levelet olvastak. Nem gondoltak, hogy ez az ember, aki a proletar megyetol kert es kapott joo korona segelyt,
az ellenforradalmi feher terror veres kezu hoherainak kebelbaratja es Pest megye
hirhedt nevu, fasiszta haborus bunos alispanja, az orszag egyik tomeggyilkosa
lesz.2 De sorolhatnank meg a peldakat.
A Kozponti Intezo Bizottsagot is csak a nyilt ellenforradalom dobbentette
ra arra, hogy „a diktatura enyhe kezelese nem hogy eszreteritene a burzsoaziat,
hanem ellenforradalmi magatartasra biztatja".^ Sem a tanacskormany, sem a Pest
megyei intezo bizottsag nem szivlelte meg Leninnek a Magyarorszagra kiildott
iizeneteben foglalt ama figyelmezteteset: „Legyetek szilardak . . . nyomjatok el
konvorteleniil az ingadozasokat. Agyonlovetes - ez a gyava melto jutalma a haboruban."*
Az ellenforradalmi lazadasokra es megmozdulasokra azonban nem csupan
azert keriilt sor Pest megyeben es masutt, mert eltompult az osztalyeberseg es
1919. marcius 21-en a hatalom megragadasa hare nelkiil, verteleniil ment vegbe.
Az okokat elemezve, igazat kell adnunk Romsics Ignacnak, aki a Duna melleki
ellenforradalom inditekait kutatva, a majusi-jiiniusi idoszakban arra a megallapitasra jut, hogy a tanacshatalom osztalybazisa erre az idoszakra meglehetosen
lesziikiilt. „Ennek okai: az orszag gazdasaganak atstrukturalasa es uj alapokra
helyezese, masodsorban a fokozodo gazdasagi nehezsegek s az ebbol adodo elelmiszer- es aruhiany, a vasarloerovel alig biro „feher penz", s vegiil nehany kozismerten elhibazott intezkedes".^
Olyan folyamatnak lehetiink valoban tamii majus-jiinius folyaman, hogy a
meglevo ellenforradalmi retegek (uri kis- es kozepbirtokosok, papok, katonatisztek, kozigazgatasi hivatalnokok, a regi karhatalmi szervezet atvett tagjai)
melle a varosi es falusi kozepretegek uj csoportjai sorakoztak fel. A penzintezetek
es kereskedelmi tizletek szocializalasa vagy zar ala vetele, a szocializalasok teren
eszlelt tulkapasok (a kisiparosok szerszamainak helyenkenti koztulajdonba
vetele - pi. Abonyban)® e kozepretegeknek nem csupan anyagi romlasat eredmenyezte, hanem egyre fokozodo mertekben szembe allitotta a tanacshatalommal.
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E retegek egyik csoportjat, a kereskedoket, a Pest megyei direktorium kozgazdasagi osztalyanak vezetoje a megyei intezo bizottsag Junius i i - i iilesen mar igy
jellemezte: „ A kereskedok ma mint a kozellatas szervei szerepelnek, de nem
tudnak beilleszkedni a proletardiktaturaba. Egyik labukkal a proletaruralom,
a koUektivizmus szolgalataban allanak, a masik labukkal azonban meg mindig
kereskedok akarnak lenni, tovabb akarjak folytatni az atkozott kereskedoi politikat. Ugyszolvan mindeniitt ketlelku, keteletii emberek vannak."'
A kisiparossag politikai arculatat a Beliigyi Nepbiztossag egyik politikai
nyomozoja igy rajzolta meg: „ . . . a kisiparossag... a mostani allapotoktol
idegenkedik, de nezetenek nyiltan nem mer kifejezest adni, habar ez hatarozottan
meglatszik viselkedesen."*
Mar emlitettiik a mezogazdasagpolitikarol szolo fejezetben, hogy milyen hibakat kovetett el a tanacskormany a birtokos parasztsaggal szemben, ami lenyegeben a kis- es kozepparaszti retegeket a modos parasztsag befolyasa ala juttatta.
Gazdasagi teren az a koriilmeny, hogy majus folyaman a parasztsag vasarlokepes
retegei egyre ritkabban kaptak iparcikket mezogazdasagi termekeikert es a „kekpenz" is eltunt a forgalombol, arra kesztette oket, hogy - ha raktarozasra nem
nyilt lehetosege - elpusztltotta termenyeit. Pest megyenek a Duna-Tisza kozi
reszen elo birtokos parasztsagat mindezen feliil az is sujtotta, hogy az altalanos
ervenyu elelmiszer- es allatbegyiijtes mellett a deli demarkdcios vonal menten es a tiszai
fronton dllomdsozp katonasdg utdnpotldsdt is biztositani kenyszeriilt. Kiilonosen a
Duna-Tisza kozi parasztsagot zaklattak a Tanacskoztarsasag egesz fennallasa
alatt a katonasag hivatalos bevasarloinak elelmiszer-, 16- es szarvasmarhabegyiijtese es a kocsik igenybevetele miatt. Raadasul a frontvonalak menten tart6zkodo csapatok esetenkent jogtalanul es ellenszolgaltatasok nelkul rekviraltak.
Mindezek alapjan Romsics azt a k6vetkeztetest vonja le a majusi esemenyekbol, hogy a terseg lakossaganak legalabb 6o%-at tettek ki azok a tarsadalmi retegek, amelyek valamilyen formaban szembe keriiltek a tanacshatalommal. Ennek
alapjan le kell vonnunk azt a k6vetkeztetest, hogy Junius elejere a proletardiktatura tulajdonkeppeni osztalybazisanak politikai arculata is megvaltozott. „Nemcsak a falu also retegeiben csokkent a lelkesedes s kezd6d6tt meg az a folyamat,
melyet a falu hagyomanyos tekintelyuralmi viszonyaiba valo visszasiillyedesnek
nevezhetiink, hanem a varosi ipari munkassag es az agrarproletariatus egysege
is megbomlott. A szocialdemokratak es kommunistak osszecsapasa nemcsak a
legfelsobb szinteken zajlott le. A belso nehezsegek fokozodasaval parhuzamosan
az agrarvidek kisipari szociaidemokrata munkassaganak es vezetosegenek, illetve
az oda erkezett politikai megblzottaknak es a helyi kommunistak csoportjainak az
ellentetei is elmelyiiltek."*
Kiskunhalason „ . . . a helyzet nagyon ket szlnu, itt a hangulat nagyon ra
mutat arra, hogy a lakossag legnagyobb resze a proletar diktatura ellen van" - jelentette majus vegen Virag Janos politikai nyomozo. A Felegyhdzi Proletar Junius
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2o-i szamanak egyik cikkiroja a helyi munkassag mentalitasat ostorozva megallapitotta, hogy a ,,nemzetkozi szocializmus vervoros lobogoja alatt csak 30-40
ember halad, azok is nagyreszt vezeto emberek". A tovabbiakban azt irja, hogy
mig a templomban es kormeneteken „ezren es.ezren jelennek meg", „addig az
elore meghirdetett nepgyiileseken alig jelenik meg 150-200 ember; a megjelent
emberek nagy resze is teljesen hidegen hallgatja az eloado fejtegeteseit".
A lap Junius 21-i szama kozolte Totovich Gyorgy budapesti politikai megbizott levelet, amelyben Totovich kifejti, hogy mindenben osztja az idezett
cikkiro allaspontjat. Nagykoroson, de kiilonosen Kecskemeten es Cegleden az
1918 nyarat idezo elelmiszerhiany okozott a korabbiakhoz hasonlo, de eziittal
a direktoriumok ellen iranyulo szocialis elegedetlenkedest. Kecskemeten elobb a
volt varoshaza orseget tamadta meg „t6bb ezer fonyi" tiinteto, majd - masnap kb. otezren az elelmezesi hivatalt ostromoltak meg. A szegedi ellenforradalmi
kormany hirszerzoi altal majus vegetol nyomon kovetett szocialis elegedetlenseg
Cegleden jiinius 18-19-en robbant ki. „Fehzgatott, felrevezetett asszonyok larmazva, lazadozva koveteltek az ennivalot es lehetetlen vadakat emeltek a Munkastanacs intezo bizottsaga ellen" - irta a Nepakarat tudositoja. Az intezo bizottsag
tagjainak lakasat megtamado tiintetoket Vago Bela, illetve a varos katonai parancsnokava kinevezett Gabor Mozes fekeztek meg - katonasaggal es statarialis
intezkedesekkel.
A forradalom osztalybazisat gyengito ama jelensegre is felhivja a figyelmiinket Romsics, hogy a szocialdemokratak szembekeriilesenek gyakori modja a lekoszones volt a betoltott funkciokrol. Kiskunfelegyhazan a munkastanacs elnoke
direktoriumi tagsagarol es partvezetoi tiszterol akart lemondani. Kiskunhalason is tobben foglalkoztak ilyen gondolatokkal. A kiskunmajsai intezo bizottsag
egesz testiilete mondott le jiinius 14-en, amelynek elnoke azelott a helyi szociaidemokrata part helyi csoportjat szervezte meg. A kalocsai ipari es foldmunkasok a
varosba erkezett politikai megblzottaknak a kozepretegekkel szembeni erelyes
politikaja lattan tavolodtak el a Tanacskoztarsasagtol. A diktatura modszereinek a
helytelenitese a majusi tiiszszedes koriil csiicsosodott ki Kalocsan. Dora Janos
direktoriumi elnok rendeletenek a megjelenese utan a kalocsai szocialista part
vezetosege lemondott. A majus 25-i munkasgyiiles bizalmatlansagat fejezte ki Dora
Janos es Klein Ignac varosparancsnok szemelye, valamint „a kikiildott budapesti
elvtarsak iranyaban". Majus 2 5-t61 Kalocsan azutan dramai gyorsasaggal peregtek
az esemenyek. Junius 8-an 300 foldmunkas megverte a fovarosbol erkezett szonokot es a kivezenyelt vorosorseg nem volt hajlando kozbelepni. A Junius 9-re
tervezett gyiiles „az ipari munkasok fenyegeto magatartasa miatt" elmaradt.
A megvaltozott helyzetet tiikrozte a kisebb-nagyobb ellenforradalmi mozgalmak elszaporodasa Pest megyeben. Amikor Joanovics Sandor a megyei tanacs
intezo bizottsaganak majus lo-i iilesen a fent emhtett kijelenteseit tette, mar az
aprilisi Abony kornyeki pronayfalvi es soltvadkerti zavargasokra, illetve az aprilis
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24-i Kecskemet kornyeki zendiilesre utaliiatott. A helyzet majusban csak roszszabbodott.
A fentiek alapjan egyeterthetiink Romsics Ignaccal abban, hogy a Dunamelleki ellenforradalom „k6zvetett, tavolabbi okanak Magyarorszag meg nem
szallt teriileteinek Junius eleji osztalyeroviszonyait tartjuk, amelyek az agrarvideken, tehat a Duna-Tisza kozen es a Dunantul nagyobb reszen kiilonosen kedvezotleniil alakultak". 11 Ebben a tersegben ugyanis a birtokos parasztsagnak legszamottevobb, fokent kozepso es felso retegei reszerol egyre fokozodott az ellenallas
a Tanacskoztarsasaggal szemben. E z a koriilmeny a tenyleges es tartalekos tisztek,
a volt kozigazgatasi es rendori apparatus tagjainak a lakossag koreben kifejtett
izgatasat csak megkonnyitette.
A Duna menti - e terseg legnagyobb aranyu - ellenforradalmi felkelesenek
kirobbanasat kozvetleniil a Forradalmi Kormanyzotanacs C I X . sz. rendelete es
Hamburger Jenonek a Tanacsok Orszagos Gyulesen elmondott beszede okozta.
A tanacskormanynak szembe kellett neznie a tenyleges helyzettel, ami Junius
folyaman a kovetkezo kepet mutatta: „Az aratast megelozo hetekre az ellatatlanok
szama ismet - mint 1918 nyaran - politikailag veszelyes szintre szokott. Ennel is
tragikusabb volt, hogy a Tanacskoztarsasag kozelelmezesi perspektivai sem voltak
sokkal kedvezobbek. A mar 1918-ban is igen alacsony vetesteriilet a roman
megszallas miatt tovabb csokkent, s a bevetett szantok varhato termeshozama is
alacsonynak mutatkozott. Az is bebizonyosodott, hogy a birtokos parasztsag
nem fogja a munkassag altal is megfizetheto aron eladni termenyeit, hanem megprobalja feketepiacon ertekesiteni, s ha mar ennek sem lesz lehetosege, elrejti
vagy megeteti az allataival. Hamburger Jeno, a Foldmuvelesiigyi Nepbiztossag
szociahzalasi biztosa mindezt tudta es ennek szellemeben tartotta meg referatumat
17-en, a Tanacsok Orszagos Gyialesen. Korvonalazva a kozelelmezes jovo evi
kilatasait - preciz szamitasokkal bizonyitva - Hamburger bejelentette, hogy ha a
birtokos parasztsag osszes termesfeleslege az orszag rendelkezesere fog allni,
evi 72 kg gabonanal akkor sem jut tobb egy szemelyre. Ez a bejelentes, illetve ennek varhato megvalosulasa Magyarorszag minden tarsadalmi reteget negativ
modon erintette. A 72 kg-os gabonakvota nemcsak a varosi kozepretegek eletszinvonal-csokkeneset tartosltotta volna, hanem az ipari munkassaget is, mert a magyarorszagi proletariatus evi gabonafogyasztasa az elso vilaghaboru elott 125 kg
koriil mozgott. Legkedvezotlenebb azonban a parasztsagra nezve volt, mert ketszeresen - mint fogyasztot es mint eladot - is erintette. A birtokos parasztsag fogyasztasi szintje korabban joval meghaladta az evi 150 kg-ot, s a megvaltozott
koriilmenyek kozott a foldmunkassag fogyasztasi igenyelt is messze kielegltetleniil hagyta. Berenyi (Kecskemet kiildotte) Hamburger referatumanak vitajaban
240-300 kg-ban szabta meg azt az evi kvotat, ami mellett a foldmunkassag elegedett lenne, a Pest megyei intezo bizottsag Junius i i - i iilesen pedig havi 25-30
kg-os fejadagot emlegettek a felszolalok . . ."12
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Az ellenforradalmi veszely kialakulasa szempontjabol nem hagyhatjuk
figyelmen kiviil a kiilpolitikai helyzetet sem. A megindult intervencio utan a tanacskormany szamara csak egyetlen alternativa maradt: katonai gyozelmekkel
elharltani a proletardiktaturat fenyegeto veszelyt. Az antanthatalmak es a kornyezo orszagok harci ereje mellett ez a feldat megkovetelte volna a Voros
Hadsereg letszamanak jelentos noveleset. A Forradalmi Kormanyzotanacs ezert
adta ki majus 31-en C I X . sz. rendeletet, amely kimondta, hogy „minden dolgozo
ferfi vedkoteles". A Hadiigyi Nepbiztossag ezt a rendeletet iigy konkretizalta,
hogy „a sorozasok egyelore csak Budapesten es az orszagnak a Duna bal partjan
levo meg nem szallt teriileten hajtandok vegre". A sorozasi rendelet a Hamburgerfele ,,72 kg-os" rendelettervezettel egyiitt tehat elsosorban a Duna-Tisza kozere
vonatkozott es kiilonosen a parasztsag erdekeivel iitkozott. A munkas ugyanis
- teljesitve a parancsot - „csak" a csaladjat hagyta volna otthon es az eletet kockaztatta volna. A paraszt azonban - leven aratasi ido - egesz evi munkajanak
gyumolcset, egyben maga es csaladja jovo evi megelheteset tette volna ki a veszelynek - az eleten kiviil . . .
Tekintettel arra, hogy a jarasok tobbsegeben Junius 18-an es 19-en kezdodtek
volna a sorozasok es Hamburger Jenonek a nagy megiitkozest kelto ,,72 kg-os"
rendelettervezete Junius 17-en hangzott el, nem eroszakolt az a megallapitas, hogy
mindket rendelet dontoen hozzajarult az ellenforradalom kirobbanasahoz. E z t
egyebkent a korabeli forrasok is alatamasztjak.Valoban perdonto dokumentumnak fogadhatjuk el a felkeles bukasa utan Szegedre menekiilok kozlesein alapulo
Junius 28-an kelt feljegyzest, amely a hadiigyminiszterium szamara kesziilt es Igy
foglalja ossze az okokat: „Az egesz forradalmat Pest megyeben a vegleg elkeseredett parasztsag kezdte meg (a Tanacskormany a jovo aratasbol csak 72 kg biiza
fej kvotat hagyott meg egy evre, elrekviralta az osszes zsakokat es sorozasokat
rendelt el 18-42 evig)."
A vorosorseg egyik nyomozocsoportjanak julius 4-i jelentese, amely osszefoglalta a Junius lyitol
julius 4-ig Dunavecse, Apostag, Dunaegyhaza, Solt,
Harta, Dunafoldvar es Bolcske helysegekben tapasztaltakat, az alabbiakban
latja az ellenforradalmi megmozdulas okait es a tanacsi funkcionariusok mulasztasait: „ A z izgatoknak kapora jott a tanacskormany sorozasi rendelete. A foldmijvesnep megunta mar a haboruskodast, aztan attol is tartott, hogy a mezei
munkat nem tudja befejezni, ezert feliilt a pogrommal tetozott izgatasnak. Meg
kell allapitanunk, hogy az illeto helysegek hangulata nem harcias. Nagy mulasztas
tortent a helybeli tanacsok reszerol, amennyiben nem kertek a kormanytol agitatorokat es ha helyenkent meg is tettek ezt, oda a tanacskormany vagy nem kiildott
embert vagy akiket kiildott, nem ertettek hozza, es meg jobban feldultak a paraszt
vallasos erzelmeit nagyhangu kijelenteseikkel."i*
Mindebbol nem kovetkezik, hogy tagadbatnank a helyi aktiv ellenforradalmi
csoportok izgato tevekenyseget, azonban ez a tevekenyseg is csak azert es annyi164

ban lehetett eredmenyes, mert a lakossag egy resze maga is serelmesnek, igazsagtalannak erezte a ket rendeletet.
Az ellenforradalom elsosorban Dunapatajon gyozott, ahol a sorozast Junius
19-en kellett volna megtartani. Ezzel szemben Junius 18-an ejszaka a zendiilok
letartoztattak a direktorium tagjait, a kozseg kommunistait es lefegyvereztek a
helybeli vorosorseget is. Elfoglaltak a postat, a kozsegbe Budapest felol vezeto
orszagutat eltorlaszoltak es a torlaszok melle fegyveres orseget allitottak.
Az ellenforradalom teriilete Dunapatajtol szamltva naponta minden iranyban
ujabb es ujabb teriiletekkel gyarapodott es 21-en erte el legnagyobb kiterjedeset.
fiszakon Dunavecsen, Szalkszentmartonon, Tasson es Domsodon at Kiskunlachazaig terjedt, a Dunantulon Paks es Dunapentele kozti falvakkal boviilt,
delen pedig atterjedt Tolna megye szamos helysegere. Junius 25-ig az ellenforradalom hatalmaban tartotta Pest megyebol a kalocsai, kiskorosi es dunavecsei
jarast, valamint a kunszentmiklosi jaras nyugati es a rackevei jaras deli reszeit.
A felkeles tovabbterjedesenek a deli demarkdcios vonalon es a tiszai fronton
elhelyezett katonasdg szama es tiizereje szabott hatart. Egykorii forrasok azt latszanak bizonyitani, hogy e katonai „megszallas" nelkiil az ellenforradalom
sokkal nagyobb teriiletekre terjedt volna at. E zommel paraszti jellegii telepiileseken a lakossdg annyiban fejezte ki dllasfoglalasat a forradalom es ellenforradalom
kozott, hogy bojkottalta a sorozdsokat, a Voros Hadsereg megerositeset. „ A Kiskunhalasi Munkastanacs Junius 21-i iilesen - Irja Romsics idezett miaveben - pelddul csak a tandcstagok fele jelent meg. Az iiles pedig ugy kezdodott, hogy H u bert Jozsef, a Beliigyi Nepbiztossdg politikai megblzottja kifogasolta, hogy »a
szervezett munkasok maguk hangoztatjak, hogy nem mennek el sorozasra.«
A Kiskunfelegyhazi Munkastanacs Junius 19-en kenytelen volt a sorozds vegso
hataridejet Junius 28-ig meghosszabbitani, mert a lakossag vonakodott eleget
tenni a parancsnak.''^'''
Nagykoroson jiinius 19-en senki, jiinius 20-an pedig T fo jelentkezett a Voros
Hadseregbe. A toborzo nepgyulesen szonoklo parttitkdr beszedet megszakito
tomeg hangulatat a Nagykorosi Nepiijsdg Igy adja vissza: „Ne a hdboriirol beszeljen nekiink, hanem az aratasrol! Ugy van, iigy van! - hallatszott ezer ajakrol,
mire altalanos ziirzavar tamadt a teremben. Kozbekialtasok hallatszottak, hogy a
75 kilos evi gabonafejadagot nem lehet elfogadni..." - Hasonlo lehetett a pohtikai hangulat a kiskunfelegyhazi, kunszentmiklosi es a monori jdrds tobbi kozsegeben is, mert a harom jdrds 23 telepiilesenek mintegy 120 ezer lakosabol, tehat
kb. 30-40 ezer hadkotelesbol jiinius 26-ig mindossze 832 alkalmas jelentkezett. S
ez a szdm kevesebb volt a hadkotelesek 3%-andl!
A Dunapatajtol kiindult felkeles eszakon, a fovaros kozeleben, Rdckeve
elott halt el. Kozvetleniil a domsodi ellenforradalmi megmozdulas hiizodott fel
Kiskunlachazdn at Rackeveig. Lachdzan jiinius 20-an a jol felfegyverzett vorosorseg minden ellenallds nelkiil atadta fegyvereit az ellenforradalmi csoportnak.
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A domsodi es laciiazi ellenforradalmarolc azutan Rackeve ellen fordultak. Mivel
Szigetujfalu felol is fenyegetett egy Rackeve elleni akcio - ahol egy felderito
repiilogepet is megrongaltak az ellenforradalmarok - Csepelrol kellett segitseget
kerni. Mintegy 40 vorosor erkezett Csepelrol, akiket meg ket szazad voroskatona
is kovetett.
Fekete Bela politikai megbizott es Leyko Sandor vorosorparancsnok vezetesevel a rackeveiek felkesziikek a feherek fogadasara. A megerositett vorosorseg, a
felfegyverzett ontudatos munkaskatonak es tanacstagok osztaga geppuskatiizzel
fogadta a Duna hidjan atkelni akaro lazadokat. Majd amikor eszakrol, Szigetcsep
es Szigetujfalu felol probalkoztak betorni a faluba, a vasutallomasnal kibontakozott ellenallas visszavonulasra kenyszeritette oket.^®
A Duna melleki ellenforradalom nem veletleniil akadt el a Csepel-szigeten,
amely Pest megyenek mar azt a reszet kepezte, amelynek politikai arculatat es cselekveseit a nagyiizemi munkassag hatarozta meg.
Delen viszont csak nagyon kemeny es veres harcok aran tudtak leverni az
ellenforradalmat.
„Pest megyeben Junius 20-an estere, Tolna megyeben 21-re bebizonyosodott,
hogy elsodlegesen az ellenforradalmarok nagy szama, masodsorban az erotlen es
rendszertelen ellencsapasok miatt a megyei karhatalmak es a tersegben allomasozo
mozgathato katonai alakulatok a Duna melleki ellenforradalmat elfojtani vagy
tovabbterjedeset meggatolni nem kepesek . . .
Junius 20-an a Tanacskoztarsasag legfelso politikai es katonai vezetosege
elott is vilagossa valt, hogy a Duna melleki ellenforradalom felszamolasara a ket
megye karhatalma, valamint a deli demarkdcios vonalrol es a tiszai frontrol elvonhato szdzadnyi erok egyiittesen sem kepesek. A felkeles elfojtdsa, de legalabbis lokalizalasa pedig egyre siirgetobb feladatkent jelentkezett, mert Junius
20-dn delutan mar a Csepel-sziget egy reszet is az ellenforradalmdrok tartottak
birtokukban, s ez ranyomta belyeget a fovaros hangulatara is . . . " i '
Miutdn a vorosor-alakulatok elegtelennek bizonyukak az ellenforradalom
leveresere es a hadsereg-foparancsnoksag sem rendelkezett a frontokon es tartalekban olyan erokkel, amelyeket erre a celra kivonhatnanak, ezert a Budapest
vedelmere fenntartott I V . Hadtestre vart ez a feladat, es a hadmuveletek irdnyitasdval Szamuely Tibort biztdk meg
A feladat sikeres elvegzese erdekeben a hadseregfoparancsnoksdg Szamuely
parancsnoksdga aid rendelte a I V . hadtest vasashadosztdlyanak ket, a vorosorhadosztdly ot szdzaddt, a Fiilopszdlldson vedekezesre berendezkedett egy tengeresz es egy tdbori rendesz vorosor szazadot, az I . Hadtest tengereszezredebol a
3. (Peczkay-fele) zaszloaljat, a Dunapentelen veszteglo „ C o m p 6 " es „Viza" ornaszadokat 160 tengeresszel, valamint a Duna-Tisza kozen levo osszes vorosoralakulatokat.
A hadmiiveletek jiinius 20-an keso delutan kezdodtek. A ket vasasszdzad
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Cwick Janos parancsnoksaga alatt a Csepel-szigeten, Tokol, Rackeve, Racalmas terepszakaszon nyomult elore, az ot vorosorszazad pedig Feher Imre ezredes
vezetesevel Kiskunlachaza iranyaban. A tamadas lendiiletet fekezte az ellenforradalmarok elorelatasa, az ti., hogy vagy felszedtek vagy hasznalhatatlanna tettek a
vasuti slneket. Ezert Budapest kiilvarosai utan az eloretores csak nagyon lassan,
gyalogmenetben tortenhetett. A vasasok ennek ellenere mar 20-an este Rackevere
erkeztek. Utjukon a legcsekelyebb ellenallast sem tapasztaltak. Az ot vorosorszazad ejjel io~i2 ora kozott erkezett Kiskunlachaza ala. A tuleroben levo vorosor
alakulatok a fehergardistakat es a hozzajuk csatlakozo kaszas, kapas parasztokat
megfutamitottak. Junius 21-en deltajban Szamuely Tibor is Kunszentmiklosra
erkezett kiilonitmenyevel egyiitt. A Lenin-fiuk pancel- es teherautokra iilve, ezen
a napon felszabaditottak a Tass es Dunavecse kozotti teriiletet. Igy tehat Junius
21-en estere a Csepel-sziget es a Dunavecse—Kunszentmiklos vonaltol eszakra
fekvo Duna menti telepiilesek felszabadultak.
A forradalmi alakulatok csak Junius 22-en iitkoztek komolyabb ellenallasba.
Szamuely motorizalt kiilonitmenyet, a haromautonyi Lenin-fiut Dunapataj alatt
olyan eros granattiaz fogadta, hogy kenytelenek voltak visszafordulni. Hartat pedig a Lenin-fiiiktol visszafoglaltak az aktiv vedelembe atmeno Dunapataj kornyeki felkelok.
„ A vorosor- es voroskatona-alakulatok vezetoi 22-en ejszaka csapatosszevonasokat rendeltek el, Szamuely aknavetoket, loszert kert a hadsereg-foparancsnoksagtol. Vago Bela kozremiikodesevel koordinaltak az ellenforradalmi falvak
ellen masnap delrol, eszakrol es keletrol indltando tamadas terveit."
„ A tervnek megfeleloen Szoke a kiskunhalasi es kiskunmajsai zaszloaljak elen
23-anhajnalbantamadastfejlesztett ki Kecel iranyban. Az Imre-hegy felol kozeledo
vorosoroket a keceli ellenseg puskatiizzel fogadta. Rovid tiizharc utan Szoke
parancsot adott a kozseg lovetesere. A tiizersegi elokeszites es a falu vegi tiizparbaj az ellenforradalmaroknak viszonylag komoly emberveszteseget okozott.
Vary Albert szerint 19 keceli lakos vesztette eletet, egy kesobbi statisztika 22
halottrol tud. Amikor az agyutiiz utan a vorosorok ismet rohamra indultak, Kecel
lakossaga parlamenterek litjan a tamadas leallitasat kerte. Vezetoik kiadasa s a
feltetel nelkiili fegyverletetel elfogadasa utan Szoke teljesltette keresiiket. A keceli
csataval egy idoben a hatarvedelmi zaszloaljak jobb szarnya Soltvadkert fele
nyomult. Soltvadkert Kecelhez hasonloan ellenallt, az iitkozetben 9 »fehergardista« vesztette eletet. Soltvadkert es Kecel elfoglalasa utan Szoke csapatai Kiskoros
ellen indultak. Az ellenforradalmarok nem vart szivossaggal vedekeztek. A vorosoroket meghatralasra kenyszeritettek es palyakocsijukat is elfoglaltak. Szoke
sikeresen indult delelotti tamadasa tehat eredmenyteleniil vegzodott, Kiskoros
felkeloi megvedtek allasaikat."!*
E z a vallalkozas meg be sem fejezodott, amikor eszakrol Szamuely es Peczkay
csapatai is megkezdtek hadmiiveleteiket. A Kiskoros iranyaban kifejlodott ta167

madas meglepte az ottaniakat, mert Szoke delelotti kudarca utan nem szamitottak
lijabb tamadasra. Igy azutan 23-an estere - Szoke veresege ellenere - a hadmuveleti
terv elso resze, a Kecel-Kiskoros-Soltvadkert haromszog felszabaditasa sikeresen
befejezodott.
Ezzel egy idoben, 23-an estere Dunapatajon is elbukott az ellenforradalmi
lazadas. Delelott azonban a Duna menti reszeken lijult erovel megindult a hare.
„Sziv6s kezitusa alakult ki Harta centrumaban, ami a »fehergardistak« visszavonulasaval vegzodott. Dunapataj elott meg elkeseredettebb, mintegy 4-5 oras
hare bontakozott ki, amely csak delutan 5-6 ora koriil fejezodott be, szinten a
vorosorok es a Lenin-fiuk gyozelmevel. A dunapataji csata a Duna melleki ellenforradalom felszamolasanak legveresebb iitkozete volt. Szamuely jelenteseben
Igy kommentalta: »Ez volt az elso komoly tamadas, amely egesz ahoharcca fejlodott. Utolso pillanatig vedtek az allasokat. Mindket reszrol eleg eros vesztesegek.«
A Voros Ujsag 300 halottrol szolo hiradasa ugyan nyilvanvalo tiilzas, de az ellenforradalmarok tenyleges embervesztesege, mintegy 42-48 halott is egyediilallo
a Duna melleki ellenforradalom tortenete soran."
A dunapataji iitkozet elvesztesevel a Duna melleki ellenforradalom sorsa
megpecsetelodott, Szamuely alaptalanul tartott Kalocsa ellenallasatol, s kert iiteget a varos ostromahoz. Feher ezredes is tiilbecsiilte a visszavonulok szivossagat. Az ellenforradalmarok besziintettek a harcot. Junius 25-en a hadseregfoparancsnoksag hadmiiveleti naplojaba a kovetkezo bejegyzes keriilt: „Kalocsan
az ellenforradalom le van verve." Peczkay is joggal jelenthette: „ A parasztlazadas
teljes mertekben letorve. Csend es nyugalom van."i*
A mozgalom vezetoi es legaktivabb resztvevoi a deli demarkdcios vonal
moge, elobb Bajara, majd Szegedre menekiiltek. A Duna-Tisza kozerol menekiiltek szdmdt Joanovics Sdndor, Pest megye kormanyzotanacsi biztosa 1500-ra,
Winkler Pdl kalocsai erseki konyvtdros tobb mint 2000-re becsiilte. Kelemen
Bela, a szegedi kormdny minisztere, tdbb ezer kalocsai es dunapataji menekiiltrol
tudott. A szegedi toborzobizottsagoknal jelentkezok koziil kb. 2500 fore becsiilheto azoknak a szdma, akik a „v6r6s terror elol menekiiltek".
Az ellenforradalmat koveto hmtetoeljdrdsokrol szolva megdllaplthatjuk, hogy a
felkelessel rokonszenvezok iigyeinek kivizsgaldsa mdr a fegyveres harcok idejen
elkezdodott es julius vegeig elhiizodott. Az elfogott ellenforradalmarokkal mind
a forradalmi torvenyszek, mind pedig a katonai forradalmi torvenyszek es rogtonitelo forradalmi torvenyszek foglalkozott. A csepeh birosag 3, a tengereszzaszloalj 2, a szekszardi 6, a kiskorosi 3 haldlos Iteletet hozott. A legtobb haldlos
Iteletet a Szamuely Tibor elnoklete alatt miikodo rogtonitelo torvenyszek hozta.
Tasson 3, Hartan i, Solton 14, Dunapatajon 12, Kalocsan 22 ellenforradalmdrt
vegeztetett ki. A birosdgi eljdrdsokkal parhuzamosan az ellenforradalomban
reszt vevo kozsegeket termeny- es keszpenz-beszolgaltatasra koteleztek.
Az ellenforradalombol a tanacshatalom vezetoi sok hasznos tanulsagot
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vontak le. A julius eleji reformkiserletek ket sarkpontja, a kozigazgatasi es karhatalmi apparatus megtisztitasa, illetve a falu also retegeinek levalasztasa es szembeforditasa a kozep- es gazdagparasztsaggal, olyan celok voltak, amelyeknek
megvalositasa jelentos mertekben javitott volna a Tanacskoztarsasag belso helyzeten, kedvezo iranyban valtoztatta volna meg a tarsadalom osztalyeroviszonyait.
E celok - es mas helyes elgondolasok - megvalositasat azonban meghiusitotta a
Tanacskoztarsasag bukasa.
Kiilon lapra kivankozik a szentendrei ellenforradalom emlitese, mert a budapestivel osszehangolt akcio szervezettnek tekintheto. A fovarosban Junius 24-en
lezajlott ludovikas lazadassal egy idoben keriilt sor a szentendrei esemenyekre.
fijfelkor felrevertek Szentendren a templomhegyi oreg katolikus templom
harangjat. E z volt az ellenforradalmarok jeladasa, akik felfegyverkezve jelentek
meg a varos kommunista vezetoinek lakasain es 40-50 embert osszeszedtek, s a
jarasbirosag foghazaba zartak. Az akcio ertelmi szerzoje Dr. Weresmarthy Miklos
iigyved volt, aki mar korabban is maga kore gyiijtotte az ellenforradalmar erzelmu szentendreieket. Weresmarthy hivei mar elore nagy mennyisegii loszert es
fegyvert rejtettek el a Weresmarthy-villa kapualjaba.
Junius 25-en, amikor Budapesten levertek az ellenforradalmat, a menekiiltek egy resze Szentendrere erkezett es ott hozzajarult a helyi ellenforradalmi lazadas felszitasahoz. Weresmarthy e nap delutanjan a birosag udvaran kozolte a
fogvatartott kommunistakkal, hogy „csak sajat testi epsegiik megovasara szedette
oket ejjel ossze, nehogy masoktol kelljen bantalmazast elszenvedniok, de most
azt tanacsolja, menjenek haza, ha mernek. . . "
Nem sokkal azutan, hogy a foglyokat hazaengedtek, mintegy 2 5 o fonyi gyari
munkasszazad erkezett a varosba a rend helyreallitasara es a Vorosorseg megsegitesere. Miutan tobb halalos Iteletet hoztak a statariumra valo tekintettel - az iteletet azonban nem hajtottak vegre - , elvonultak a varosbol. A helyiikre Chudy
Ferenc vezetesevel egy 17 tagu borkabatos, kezigranattal felszerelt, lin. „terrorkiilonitmeny" erkezett. Chudy emberei a szentendrei ellenforradalom velt vezeret,
dr. Kucsera Ferenc kaplant - akirol alaptalanul felteteleztek, hogy a templomkulcsot kiadta - , lakasarol elhurcoltak es a Duna-parton agyonlottek. „A gyilkossagot az egesz varos, a munkassag is elitelte" - vallotta dr. Horvath Akos, a szentendrei direktorium egyik vezet6je.22 - Az is nagyon rossz vert sziilt a lakossag
koreben, hogy egy hazkutatasnal elokeriilt nemzetiszinu zaszlot a Chudy-fele kiilonitmeny helyettes vezetoje, Darazs Istvan, „j6 lesz kapcarongynak!" felkialtassal
szejjeltepte.
Junius 26-an maga Joanovics is a varosba erkezett, hogy lecsillapitsa a kedelyeket. Valojaban a Kucsera-eseten kiviil az ellenforradalmarokkal szemben nem
alkalmaztak szigort. Nehany tucat felrevezetett kisember egyszerii figyelmezte-
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tesben reszesiilt, reszben pedig nehany napos elzarasra iteltek oket. A ket fokolompos: dr. Weresmarthy Miklos es Bednarz Janos ugyan Budapesten keriilt
a Forradalmi Torvenyszek ele, de meg a Tanacskoztarsasag alatt hazaengedtek
6ket.23

A forradalmi torvenyszekek
A Tanacskoztarsasag igazsagszolgaltato szervei koziil csak a katonai forradalmi torvenyszekek es a rogtonitelo forradalmi torvenyszekek hoztak szigoru
Iteleteket a nyilt ellenforradalom ellen vivott harcok utan. A Csepeli Forradalmi
Torvenyszek a rackevei, a Kiskunhalasi Forradalmi Torvenyszek a soltvadkerti,
a I I I . tengereszzaszloalj Katonai Forradalmi Torvenyszeke az akasztoi, a szekszardi Forradalmi Torvenyszekbol alakult rogtonitelo birosag a dunantuli ellenforradalmarok felett itelkezett. Kiskoroson a Braun Mor-Levai Oszkar-Gabor
Karoly osszetetelii rogtonitelo torvenyszek szolgaltatott igazsagot.
Ahol nyilt harcokra nem keriil sor az ellenforradalmarok ellen, ott a forradalmi torvenyszekekre altalaban a tiilsagosan enyhe itelethozatal volt jellemzo.
A biraskodas hibai koze tartozott a felfiiggesztett szabadsagvesztes es penzbiintetes
tiilsagosan gyakori kiszabasa. Ezt a politikai es gazdasagi biincselekmenyek eseten
kiilonosen hiba volt alkalmazni.
A hibak okait keresve, elsosorban bizonyos fokii tapasztalatlansagra mutatnak ra a kerdes szakemberei. „Minthogy a proletariatus fegyveres hare nelkiil
szerezte meg a hatalmat, elegge elterjedt az a nezet, kiilonosen a Tanacskoztarsasag elso heteiben, hogy a burzsoazia nagy resze atnevelheto, komolyabb restauracios kiserletekre nem szabad szamitani."2*
Ha az ellenseges osztalyok valamely tagja nem sulyos iigyben keriilt a forradalmi torvenyszek ele es ott a Tanacskoztarsasag oszinte hivenek vallotta magat
es fogadkozott, hogy ilyet tobbe nem kovet el, vagy raadasul a Voros Hadseregbe
valo belepesi szandekat hangoztatta, konnyen hajlottak penzbiintetes vagy felfiiggesztett szabadsagvesztes kiszabasara. Igaz, a rossz elelmezesi helyzet is kozrejatszott a fenti konnyii iteletekben.^s
A Kalocsai Forradalmi Torvenyszeknel az iigyek tobbseget (5 i%-at) a szesztilalom megsertese kepezte. Politikai biincselekmenyek aranya csak 16%, gazdasagi iigyeke 5%. A legszigoriibban a kozonseges biineseteket biintettek, politikai
iigyek miatt kizarolag penzbiintetest szabtak ki.
A Vaci Forradalmi Torvenyszek minddssze ket szabadsagvesztest szabott ki
politikai jellegii cselekmeny miatt. A Vaci Forradalmi Torvenyszek is ugyaniigy
es ugyanolyan gyakran alkalmazott penzbiinteteseket fegyverrejtegetes, izgatas
es szesztilalom megsertese miatt, mint a Kalocsai Forradalmi Torvenyszek. De
hasonlo volt a biintetes-megoszlas a tobbi forradalmi torvenyszekeknel.^®
A Vaci Forradalmi Torvenyszek foglalkozott az ardragitas, arurejtegetes,
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rendeletek athagasa, valamint a remhirterjesztes iigyeivel. Az ardragitokat eloszor
penzbiintetessel sujtottak es a rejtegetett arut a torvenyszek elkobozta. A penzbirsag 500 koronatol 20000 koronaig terjedt. A torvenyszek munkajaban nagy
becsiiletesseggel dolgozott Maroti Lajos vadbiztos, akit a szervezett munkassag
nagyon becsiilt megalkuvast nem ismero, hajlithatatlan magatartasa miatt. V i szont annal inkabb feltek tole az iizerkedok, ardragitok es a spekulansok. Forradalmi idokhoz 1116 kemeny modszereket is alkalmazott. Meg koratavasszal tortent, amikor a varos nagy tiizel6hianyban szenvedett, de nem volt eleg munkaskez
a fahordashoz, hogy Maroti a kavehazban idozo, jomodu polgarokat kivezenyelte
a munka elvegzesere.
A Vaci Forradalmi Torvenyszek csupan egy izben hozott halalos iteletet.
Hegediis Jozsefet engedelmesseg megtagadasa, izgatas, lazitas es az ellenseggel
valo kapcsolattartas biintette miatt 1919. aprilis 18-an kivegeztek.^'
A Cegledi Forradalmi Torvenyszek miikodeserol altalaban elismeroen ir a
helyi sajto. Partatlansagat csupan a Matyas-iigy arnyekolta be. Mint mar feljebb
emlitettiik: miutan Matyas Jozsef vadbiztost, a tanacs kozmunkaiigyi megbizottjat a v6r6s6r6k italos allapotban talaltak, a Forradalmi Torvenyszek ele allitottak
es a szesztilalom athagasa miatt hivatalvesztesre, valamint egy havi foghazra
iteltek.28

A God6ll6i Forradalmi Torvenyszek vezetoje Hajduczy Janos, a munkastanacs tagja volt. Lopasert, orgazdasagert, tiltott fegyverrejtegetesert borton-,
illetve penzbiintetest szabtak ki. Siilyosabb esetekben a Jarasi Forradalmi Torvenyszek itelkezett. 29
Szentendren Balogh Karoly vasmunkas lett a torvenyszek elnoke es dr. Horvath Akos a vadbiztos, azaz az tigyesz. A birak munkasemberekb61 ahtak, mint
Voros Janos lakatos, Franges Laszlo fodrasz, Rozsnyai Ferenc nyomdasz stb.
Az egyetlen halalos iteletet, amelyet Szentendren hoztak, azt az oda kivezenyelt kiilonitmeny parancsnoka, statarialis liton, a helybeh ellenforradalmi megmozdulas elleni megtorlasul hajttatta vegre. Egyebkent a Szentendrei Forradalmi
Torvenyszek iteleteire is az volt jellemzo, hogy elsosorban a kozonseges biinozokkel szemben lepett fel. A kimondott bortonbiintetesek eseten azonban nem
egyszer ervenyesitette a humanus es a szocialis szempontokat, s gyakran alkamazta a biintetesek felfiiggeszteset.^o
Altalaban szigoriian lepett fel a torvenyszek az olyan korrupcios iigyekben,
amikor valamelyik tanacsfunkcionarius hozott szegyent a tanacshatalomra es
visszaeleseket kovetett el. A Rakoscsabai Forradalmi Torvenyszek 1919. julius
26-an kozpenzek sikkasztasa, okirathamisitas es a befolyt kozpenzek hiitlen kezelese miatt a direktorium elnoket 15 evi bortonre es politikai jogainak elvesztesere itelte.^i
Julius vegen a Cegledi Forradalmi Torvenyszek vadbiztosa gyermek-bizottsag felallitasat siirgeti a varosi direktoriumnal, hogy a jovoben ez a bizottsag itel171

kezzek a i8 even aluli gyermekek torvenybe iitkozo tettein. A vadbiztos Igy indokolta meglepo javaslatat:
„Minthogy ilyen koru tettesek pedig Cegleden eleg gyakran elofordulnak,
megkeresem az intezo bizottsagot, hogy a legkozelebbi munkastanacsi iilesen
gyermekbiztos valasztasat tiizze napirendre..." - A fenti javaslat ketsegteleniil
a baloldali tulzasok koze tartozik, amelyekkel a Tanacskoztarsasag alatt talalkozhattunk, ennek ellenere erdekes es a kor szellemet tiikrozi.^2
Ugy veljiik, hogy a fenti szemelvenyes peldak mindazt alatamasztjak, amit a
forradalmi torvenyszekek mukodeserol bevezetonkben emlitettiink, ugyanakkor
cafoljak az ellenforradalmi rendszer ragalmait, amelyeket a proletarhatalom igazsagszolgaltato szerveivel szemben hangoztattak.

IO. A V O R O S
H A D S E R E G
H O N V E D O HARCAINAK
SEGITfiSE

A magyar proletardiktatura igen kedvezotlen katonai helyzetet orokolt a polgari koztarsasagtol. A Karolyi-kormanyzat meg az 1918. november 13-i belgradi
fegyversziineti szerzodesben engedelyezett nyolc hadosztalyt sem volt kepes
fegyverben tartani. A wilsoni pacifizmus illuzioitol es a nepek onrendelkezesi
joga eszmeitol elvakulva, a Karolyi-kormany 1919 januarjaban mar csak ket hadosztallyal rendelkezett. Februar vegen a kijozanodas jelenek tekintheto, hogy
kibocsatottak a 2669/eln. 6. sz. rendeletet a hadsereg atszervezese erdekeben. Az lij
hadsereget toborzott katonakbol akartak felepiteni, azonban marcius 20-ig, ot het
alatt, az egesz orszagban mindossze 5000 fot sikeriilt toborozni.^
A Tanacskoztarsasag letrejottekor a hadsereg atszervezese csak eppen elkezdodott, a demarkdcios vonalakon es a hdtorszagi alakulatokndl is teljes volt a
szervezeti ziirzavar. Egy ilyen hadsereg nem volt alkalmas arra, hogy a munkdsosztaly hatalmanak megblzhato ore legyen es sikerrel vegye fel a harcot a kiilso
ellenseggel szemben. A Forradalmi Kormanyzotandcs ezert marcius 24-en rendeletet adott ki a Voros Hadsereg megalakitdsdra. Az uj onnan szervezett hadsereg
proletar jelleget domboritotta ki a rendelet, amikor hangsiilyozta: „ A Voros
Hadsereg elsosorban a szervezett munkassdgbol toborzott es a jelenleg fegyverben dllo proletarkatonakbol dll. . . A magyar munkdsosztdlyra rendkiviil nehez,
kettos feladat vart: harcba szdllni a fegyveres intervencioval es a blokdd koriilmenyei kozott megoldani a szocialista dtepites feladatait. A magyar nep, elen a
munkdsosztdllyal, mindket fronton jelentos sikereket ert el.
A fegyveres intervencio elleni harcbol Pest megye nepe is derekasan kivette
a reszet. A termeles biztositdsa, a hadsereg elldtdsa hadianyaggal, elelemmel,
ruhaval; az ellenforradalmi mozgalmak felszdmoldsa; toborzds a Voros Hadseregbe, mindez Pest megyetol is nagy erofesziteseket kovetelt.
A kormanyzotandcs mdrcius 25-en rendeli el a Voros Hadsereg megalakitdsat es mdr nehany nap alatt a dolgozok tizezrei jelentkeztek a proletdrhaza vedelmere. A helyi direktoriumok is sorra jelentik a toborzds megkezdeset.^ Egyes
helyeken a toborzds erdekeben voros vasarnapokat tartanak. A „Voros Ujsag"
tudositoja irta Tapioszelerol: „Pest vdrmegye egyik legszervezettebb proletdr173

faluja Tapioszele, lelekemelo iinnepseggel tartotta meg a voroskatonakat toborzo
voros vasarnapot."*
A fegyveres intervencio megindulasa aprilis i6-an onvedelemre kesztette a
Tanacskoztarsasagot. Pest megye a toborzasok meginditasaval, a budapesti
iizemekben dolgozo fiainak a munkaszaszloaljakba jelentkezesevel, elelmiszeradomanyokkal es mas modon sietett a fiatal Voros Hadsereg segitesere.
A front kozeleben fekvo varosok es kozsegek sok tamogatast nyujtottak a
Voros Hadseregnek. Aszodon pi. a direktorium egy pesti munkasezredet szerelt
fel lovakkal, szerszamokkal es kocsikkal. Ezenkiviil egy szazad voroskatonat
allitottak ki, 80%-ban munkasokbol.^ Pest megye nagyon fontos szerepet jatszott
a Voros Hadsereg elelmezeseben. E z t bizonyitja a hadseregparancsnoksag
613/581. sz. tavirati rendelete a vagomarha bevasarlasok korzeti beosztasarol:
A I V . hadteste a Dunatol keletre a Budapest-Kunszentmiklos-Kiskoros es
Kalocsa vasiitvonal altal hatarolt teriilet; ettol keletre a Tiszaig, delen a demarkdcios vonalig, eszakon a Soroksdr-Jdszbereny-Kiskoros vonalig az I . hadteste;
tovabb eszakra a I I I . hadtest, ettol nyugatra az V . hadtest teriilete fekszik. Az I .
hadtest vagomarha-telepe Cegled, a I I I . hadteste Miskolc es az V . hadteste Aszod.®
A csepeli es fovarosi fegyvergydrak dolgozoi is mindent megtettek a termeles
fokozasaert. A rdckevei jdrds dolgozoinak lapja, a „Proletdr" marcius 29-i szdmaban lelkesito felhivassal fordul a sok Pest megyei lakost is foglalkoztato csepeli
fegyvergydr munkdsaihoz:
„Dolgozzek mindenki legjobb tudasa es tehetsege szerint. Ne tiirjiink magunk kozott hereket, indifferenseket. Legyen mindannyiunknak erkolcsi kotelessegiink az, hogy egymdst ellenorizziik, ligyelmeztessiik, tanitsuk, s ha kell:
irdnyito testiileteinkkel megfenyittessiik. Ha a termelesben csak egyetlen munkagep is nem hasznaltatik ki kelloen: errol tegyiink jelentest a gyarvezeto biztosokndl. Kimeljiik a gepeket, szerszamokat es az anyagot...
Tartsunk szigoru fegyelmet. Azonban a regi elnyomo rendszer helyett a bizalmi-tisztsegen alapulo kotelessegtudds fegyelmet kell magunk kozott fenntartani."
A felhivast - iigy latszik - megszivleltek a csepeli munkasok, mert nehany
nappal kesobb a kormanyzotandcsban kijelentettek, hogy „a csepeli termelesre
igazdn biiszke lehet a szocialista allam".'
Az inter\renci6 elleni harcra Pest megye nemcsak gazdasdgi eroforrasait
mozgositotta es lakosainak munkaerejet adta oda, hanem fegyvert forgato ferfiait is. Joanovics Sdndor, a Pest megyei direktorium elnoke, mdjus i-en az aldbbi
felhlvdst intezte a jdrdsi direktoriumokhoz:
,,Elvtdrsak 1 A proletdr haza veszelyben van. A bojdrok feher gdrddi a Magyar
Tandcskoztdrsasdgot rohamozzak. Proletartestvereink, a Voros Hadsereg katondi Pest vdrmegye hatdrdn vedobdstyakent dllnak ort es forradalmi elszdntsdggal
proletartestvereinkert a legveresebb harcokat vivjdk. Akiket a proletarok allitot174

tak az egyes jarasok es kozsegek vagy keriiletek elere, azoknak a sorsdonto orakban a proletarontudat es kotelessegteljesites ragyogo peldait kell szolgaltatniok.
Gyava bitang, aki helyet elhagyja. Fegyelmet tartani, a forradalmat, a szocializmust, a proletar hazat fegyverrel vedeni a legnagyobb, legszentebb parancs.
A voros varmegye eddig is kitett magaert. Direktoriumi tagok, szovjet hivatalnokok, teljesltsetek kotelessegeiteket!"*
Pest megyeben nagy sikerrel tartottak meg a toborzo napokat.
A vaci sajto reszletesen beszamol arrol a toborzo kampanyrol, amely a Voros
Hadseregbe torteno belepesre hivta fel a vaci dolgozokat. A helybeli 60. dandar
politikai megbizottja mar marcius 31-en kiadta az erre vonatkozo felhivast.
E szerint Vacott ket toborzo bizottsag mukodott. A kiilso, volt huszarlaktanyaban a huszarok, tiizerek es szekereszek, az also, vasutas laktanyaban pedig a gyalogos fegyvernemhez tartozok jelentkeztek. Falragaszok adtak hiriil a toborzonapokat. Ennek betetozeseiil aprihs 13-an nagy rendezvenyt keszitettek elo
Vacott. A Vaci Voros tJjsag hiradasa szerint erre a napra vartak Vacra K u n
Belat, Poor Ernot es Miinnich Ferencet. A toborzas elokesziiletei a koltot is
megihlettek. Pinter Imre „Toborz6" cimu versebol ideziink, ami a Vaci Hirlap
aprilis 9-i szamaban jelent meg:
Voros Zfls^lot lenget a s^el
csillog, villog, peng acel,
vig notdra gfullad ajkmk
egesz vildg s^eme rajtunk
csapj fel pajtds verhuvdlnak
dllj be voros katondnak!
A toborzo napon, aprilis 13-an a laktanyakbol kivonultak a voroskatonak
egysegei a vasiitallomas iranyaba, katonazene hangjai mellett. A vaci lanyok es
asszonyok folpanthkazott, viragcsokrokkal dlszitett piros zaszloit lengette a szel
a menetben. A vasiitallomas elotti teren mintegy 8-10 ezer fonyi tomeg varta a
budapesti vonatot es a vele erkezo K u n Belat. A vonat azonban a bejelentett vendegek nelkiil erkezett meg Vacra. A tomeg nem oszlott szet, hanem atvonult a
Hetkapolnahoz, ahol is 11 orakor feltiint Poor Erno autoja az orszagiiton. Mint
kideriilt: K u n Bela elfoglaltsaga miatt nem johetett el es igy Kovacsik Mihaly,
a direktorium elnoke, a 48-as emlekmii talapzatan Poor Ernot es az egybegyiilt
tomeget iidvozolte, meltatva a toborzonap jelentoseget. Utana Poor Erno atadta
a Tanacskormany vezetoinek forradalmi iidvozletet.
Este hat orakor a Migazzi (ma Vak Bottyan) teren Vida Tivadar, a Vacott
allomasozo 60. dandar politikai megblzottja tartotta meg toborzo beszedet. Majd
utana a volt orosz hadifoglyok egyik megbizottja a Szovjetoroszorszagban harcolo nep testveri iidvozletet tolmacsolta az egybegyiilteknek. A toborzo nap tisz-

175

teletere az Aurora Irodalmi es Miiveszeti Tarsasag rendezett irodalmi delutant,
majd este a Kuria nagytermeben Voros Kabare eloadas kovetkezett.
A vaci munkasszazadbol alakult vorosorseg tagjai egy emberkent, teljes letszamban jelentkeztek frontszolgalatra. A tanacstagok koziil is tobben katonaruhat
oltottek es a kesobbi felvideki harcokban Kakonyi Istvan, valamint Uri Gyula
vasutas hosi halalt haltak. - A tanulo es dolgozo ifjusag olyan nagy letszamban
jelentkezett voroskatonanak, hogy rendeletileg kellett kimondani: csak a i8. eleteviiket betoltottek lehetnek a Voros Hadsereg tagjai. Igy is koziiliik tobbeknek
sikeriilt letagadni eletkorukat es felvetetni magukat a Voros Hadseregbe.
Ilyen sikere volt Vacott a toborzasnak.*
A jelentesek mindeniitt arrol szamoltak be, hogy nagy szamban jelentkeztek
a Voros Hadseregbe. A csepeli 22-es voros-gyalogezredbe bevonultak kozott
sokan a rackevei jarasban laktak. Az elso menetalakulat aprilis 17-en vonult ki
a loszergyarbol voros zaszlokkal Kalocsara, a demarkdcios vonalhoz.i" A jaras
kozsegei elelmiszerrel is segitettek a harcolo alakulatokat. A kiskunlachdzi direktoriumot felkertek, hogy a zdr aid vett vdgoallatokbol 12 marhat es 60 juhot „a
hadrakelt sereg elso hadteste cegledi vdgomarha-telepenek" adjak at. Szigetbecserol 15 marhara, a kiralyreti es a bokrosi uradalmakbol pedig 20 vdgomarhara
tartanak igenyt.^i
Az aszodi Vorosorsegbol alakitott Voros Munkdsszazad (mintegy 100 ember) aprihs 25-en a tiszai frontra vonult.12 Viszont sok panasz meriilt fel az Aszodra beszallasolt Voros Hadsereg-egysegek magatartasa ellen, mert a parancsnokok
semmibe vettek a helybeli direktoriumot, a tisztek kiilonbozo, teljeslthetetlen
kovetelesekkel jottek elo es rdaddsul a Podmaniczky-kastely konyvtarat es miikincseit is megdezsmdltak.i^ - A jdrds kozsegeiben, a harcos multu agrdrproletaridtus koreben a siiru dologido kovetkezteben nem volt sikere a toborzasnak. Ket
faluban az asszonyok - vagy 200-an - kaszdval es kapdval akartak kiverni a sorozobizottsdgot. Turan pedig megtagadtdk a marhaallomdny 5%-dnak a beadasat
elolro rendelet vegrehajtdsdt.i*
Godollon nem csupan toborzo bizottsdgot dllitottak fel, hanem a partszervezet es a munkdstandcs nepgyulest is hivott egybe, amelyen felszolitottak a ferfi
lakossdgot: lepjen be a Voros Hadseregbe. Junius elejen mar azt jelenthettek, hogy
Godollorol es a jarasbol egy zaszloaljat kiildtek ki a frontra, egy mdsik zaszloalj
pedig szervezes alatt dll.i^
Isaszegen jiinius 6-ig a toborzas eredmenyekeppen egy zaszloaljat kiildtek
a frontra es egy mdsik zaszloalj is rovidesen menetkeszen ah - jelentik a jdrdsi
direktoriumnak. 16 Az isaszegi voroskatondk kozott teljesitett szolgalatot id. Gyalus
Mihaly, aki a hagyomany szerint Zalka Mdte legendds brigddjdban harcolt, amikor
visszafoglaltdk Kolcsak seregetol az aranykeszletet szalHto vonatot. Gyalus az
„aranyvonat" egyik kiseroje volt. - Az isaszegiek - mivel koziiliik sokan jartak
a fovdrosba dolgozni - tagjai voltak kiilonbozo gydri munkdsezredeknek is:
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a 8. sz. gyari vorosezrednek, a Nyugati palyaudvar fegyveres alakulatanak; a
M A V fiszaki Fomiihely 4. sz. gyari munkasezredenek, a Jozsefvarosi palyaudvar;
a 10. sz. munkasezred I . zaszloaljanak a Gep- es Vasutfelszerelesi Gyaregysegenek."
Kiskunfelegyhazan egy voros ezred felallitasat kertek, s az ezredet ki is
allitottak, de a Hadiigyi Nepbiztossag nem gondoskodott harcba kiildesiikrol.
Az altalanos mozgositasi rendelet ugyanis csak a fovaros korzetebe tartozoknak
irta elo a bevonulast. Ezt biralta Heder Antal is a megyei intezo bizottsag majus
lo-i iilesen, kijelentven, hogy ok, akiknek a fiilebe hallatszik az agyuszo, tetlensegre vannak karhoztatva.^*
A roman tamadassal kapcsolatban a keleti hadseregparancsnoksag Cegleden
aprihs 28-an fegyvergyiijto felvetelezo allomast letesitett. A fegyvergyiijtes a
helyi intezo bizottsagoknal is eredmenyesen folyt. A monori jarasi intezo bizottsag is jelentette aprilis 29-en, hogy a Nyugati palyaudvar parancsnoksaganak
egy vagon fegyvert es hadianyagot adtak at.^*
A megye munkasainak es szegenyparasztjainak nepes tabora allt be a Voros
Hadseregbe. A munkassag, kiilonosen a megye harom repiilogepgyari iizemenek
munkasai, valamint a csepeli loszergyar, a fegyvergyar es a kistarcsai gepgyar
dolgozoi mozdultak meg elsosorban. A hadiigyi osztaly vezetoje a megyei tanacs
juniusi iilesen bejelenthette, hogy aprihs es majus folyaman 41 200 ember jelent
meg Pest megyeben a toborzoirodak elott. Osszehasonlitas keppen emlekezziink
vissza arra, hogy a Karolyi-kormanynak ot het alatt mindossze 5 000 katonat
sikeriilt toboroznia!
Majus 2-an fordulat kovetkezett be az intervencio elleni harcban. A Forradalmi Kormanyzotanacs kibovitett iilesen a tovabbi hare es a proletardiktatura
vegsokig valo vedelme mellett foglaltak allast. Szakitva az addigi elgondolassal,
amely onkentes alapon, toborzassal probalt hadsereget letrehozni, a proletdrhaza
vedelmeben a Kormdnyzotanacs elrendelte az dltalanos mozgositast. A forradalmi
lelkesedes szinte napok alatt hozta letre azokat a munkdsezredeket, amelyek reszben Cegledrol kiindulva - egyfelol szetvertek az Abonyt es Szolnokot megszdllva tarto ellenforradalmdrokat, mdsfelol megerositettek a tiszai front vedelmet
es rovidesen megteremtettek az elofelteteleket elobb Miskolc visszafoglaldsdhoz,
majd a sikeres eszaki hadjdrat vegrehajtdsahoz. A Voros Hadsereg letszdma majus
kozepere mdr elerte a 113 zdszloaljat es meghaladta a 100000 fot.
Pest megye szempontjdbol is jelentos katonai esemenynek tekintendo, hogy
a Voros Hadsereg Keleti Parancsnoksaga Hadsereg-foparancsnoksdggd alakult at
es Godollore koltozott. E z a helyseg mdr az 1849-es dicsoseges tavaszi hadjdratnak is kozpontja volt, es most Stromfeld Aurel, a Voros Hadsereg vezerkari
fonoke, innen iranyitotta a tiszai vedelmet es a hadsereg sikeres miskolci es salgotarjani offenzivdjdt, valamint a gyozelmes eszaki hadjaratot.
A godolloi kastelyban szdlldsoltdk el a vezerkar mintegy 90 fonyi tagjat es
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magat Stromfeld vezerkari fonokot. Mig Bohm Vilmos, a hadsereg foparancsnoka egy kiilonvonatban rendezte be irodajat, addig Stromfeld a kastelybol intezkedett. Hatalmas asztalokra kiteritett terkepeken tanulmanyozta a hadihelyzetet
es keszitette el - tobbek kozott - az eszaki hadjarat zsenialis tervet.
A haditanacs celjaira nagy, kenyelmes helyisegek alltak rendelkezesre, hiszen
a fohadiszallason sokszor szazon feliili letszammal is osszegyiilekeztek. A kastely
szep parkja csak ritkan nyujthatott kikapcsolodast Stromfeldnek es munkatarsainak. A pihenes ritka oraiban neha-neha zongoramuzsika hallatszott; ilyenkor
Huszka Jeno jatekaban es szerzemenyeiben gyonyorkodtek a kastely lakoi.
Stromfeld igen kozkedvelt, nepszerii ember volt a kozsegben. Tobbszor
talalkozott a direkt6rium vezetoivel. Maga Czeczulics Janos, a direktorium titkara
gyakran megfordult a fohadiszallason, tartotta a kapcsolatot a kozseg es a hadvezetes kozott. Tole tudjuk, hogy Stromfeld meg arra is szakltott idot, hogy a
kozseg vezetoivel annak problemairol beszelgessen. Kornyezetenek egyik ismert
tagja, Gyetvai Janos lapszerkeszto emlekszik ugy vissza a vezerkari fonokkel
egyiitt a kastelyban eltoltott hetekre, hogy Stromfeld lenye sugarozta magabol
a biztonsagot, a nyugalmat, a rendet, a celratoro munkat.
Kiilon kell szolnunk Cegledrol, Nagykorosrol, Abonyrol; azokrol a helysegekrol, amelyek a roman tamadas kovetkezteben Pest megyeben a legtobb megprobaltatason mentek keresztiil. Ugyanis a romanok aprilis i6-an atleptek a demarkdcios vonalat es elonyomulasuk kovetkezteben Szolnokon es Abonyban a
burzsoazia fegyveres lazadassal magahoz ragadta a hatalmat. Amikor a „v6r6s
varmegye" kibocsatotta hires majus i - i felhivasat es a roman tamadas miatt
fegyverbe szolitotta Pest megye nepet, a cegledi direktorium elhatarozta, hogy
teljes egeszeben kimegy a frontra es minden sziikseges intezkedest megtesz a
proletardiktatura megvedesere. Osszehivtak a szakszervezetek vezetoit, mozgositottak a cegledi szervezett dolgozokat es 24 ora leforgasa alatt felfegyvereztek
az elso munkaszaszloaljat.
A Voros Hadsereg lijjaszervezese soran majus elejen - a Tanacskoztarsasag
egyes arcvonalainak megfeleloen - a hadosztalyokat hadtestbe vontak ossze.
Az I . hadtestet Cegleden, a Il-at Szekesfehervarott es a Ill-at Hatvanban allitottak
fel. Az I . hadtest foparancsnoksagnak Cegleden a 2. hadosztalyt es a „Budapestcsoport" nevet felvett Arky-csoportot rendeltek ala. A hadtest feladatat abban
jeloltek meg, hogy a Duna es a Tisza kozt fekvo teriiletet, valamint a Tisza vonalat Alpartol Kiskoreig ligyelje es zarja le.22
A roman tamadas miatt a szolnoki hidfobol visszavont tiizerseg egy resze
a Cegled kornyeken osszpontosulo, lin. Arky-csoporthoz tartozott. Ezt a csoportot aprilis vegen hozta letre a keleti hadseregparancsnoksag a tengereszdandar,
a nemzetkozi ezred, a budapesti 1. voros ezred, valamint a Bihari-garda Tiszantiilrol visszavonult zaszloaljaibol. Ezeket a csapatokat nehany nap alatt Szamuely
Tibor kovacsolta iitokepes egysegge es az Arky-csoport megalakulasa utan ott
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politikai megbizottkent tevekenykedett. Munkajanak nagy szerepe volt abban,
hogy ez a csoport, amely eredetileg 11 zaszloaljbol allott, offenziv celokra alkalmas
erove valt.^s
Szolnokon a Voros Hadsereg kivonulasa utan az ellenforradalmarok nehany
szaz embert felfegyvereztek es egy resziiket az Abony fele vonulo Voros Hadsereg
utan kiildtek. A csoport Abonynal geppuskafeszkeket keszitett es vedelemre
rendezkedett be.
Majus 3-an reggel az Arky-csoport, elen Szamuely Tiborral, Cegledrol
elindulva, megkezdte elonyomulasat Abony iranyaba. A csoport mar hajnalban
benyomult Abonyba, ahonnan a geppuskaval felszerelt, mintegy 150 fos ellenforradalmi bandat Szolnok fele visszaszoritotta. Abony elfoglalasa utan a csoport
folytatta tamadasat Szolnok iranyaban.
Delutan az Arky-csoport harcrendjenek kozepen elonyomulo voros ezred
mar 3 km-re megkozelitette Szolnokot, ahol az ellenforradalmarok agyu- es
geppuskatuzzel kisereltek meg az elonyomulas feltartoztatasat. Rovid idon beliil
azonban az I . voros ezred katonai benyomultak Szolnokra es elkeseredett utcai
harcokban megtisztitottak a varost az ellenforradalmaroktol.^*
A csongradi vedoszakaszon is harcoltak ceglediek: a I I . zaszloalj katonai.
A vonal megszallasa utani napon, majus i-en mar sulyos veszteseg erte oket,
amikor megkisereltek a Tisza-hid birtokba vetelet a romanoktol. Majus 5-en
azonban mar ok mertek sulyos csapast a roman tamadokra. A harcrol a I I . hadosztaly parancsnokanak 12. sz. parancsa igy emlekezett meg:
,,Az ellenseg a csongradi hidnal tegnap, majus ho 5-en delutan i ora 30 perckor, egyorai tiizersegi tiiz utan tamadasba ment at. A tamadas a Tisza jobb partjat
vedo derek voroskatonak, a Pest megyei 30. ezred I I . zaszloaljanak geppuska- es
puskatiizeben osszeomlott. A hidon 30-40 ellenseges bulla maradt.. ."^s
Miutan a cegledi zaszloalj tiszai vedovonalat az I . zaszloalj vette at, a cegledi
zaszloalj felszereleset kiegeszitettek es jiinius 18-an vasiiton az eszaki frontra
inditottak litba. A zaszloalj elso csoportja mar 19-en megerkezett Parkanynana
korzetebe, masnap, 20-an folytatta felvonulasat Nagysallo-Barsendred-Bajka es
Alsovarad vonalaba.^s A zaszloalj masodik fele csak 20-an erkezett Parkanynanara, innen masnap Levara inditottak. A zaszloalj ket szazada 21-en este atkelt a
Garam folyon: Nagykalna, Garamlok es Felsopel vonalaban helyezkedett el.
Junius 23-an a hadjarat utolso napjan a vasasszdzad meg Levan volt, bol a foteren felsorakozott csapatokhoz Pogdny Jozsef, az V . hadtest parancsnoka intezett lelkesito beszedet. Levan a vorosegysegek felkesziikek az lij tdmadasra, eszak
fele. Erre azonban mdr nem keriilt sor. Junius 24-en hajnali 5 orakor az egesz
eszaki fronton ervenybe lepett a fegyversziinet. Jiinius 30-an pedig megkezdodott
a visszavonulas a demarkdcios vonalra... 2'
A visszavonulas utan a zdszloaljat visszahelyeztek a tiszai frontra es mdr
julius 20-an reszt vett az offenzivaban. Mindszent es Szentes bevetele - amelynel
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ott talaljuk a cegledi zaszloaljat is - csak tiszavirag-eletii volt es i^-it6\dodott a visszavonulas ezen a frontszakaszon is.
Nagykoros, Cegled szomszedvarosa, amint a magyar tortenelem folyaman
annyiszor, most is osztozott Cegleddel a hosi helytallasban. A nagykorosi kommunistak, a tanacshatalom sok mas vedelmezojevel egyiitt szinten Abony fele
siettek a veszely oraiban es Tiszavarkonyban csatlakoztak a frontra igyekvo ten
gereszkiilonitmenyhez. Nagykoros eszakkeleti resze a hadtapvonalon fekiidt es
itt volt a Tisza-fronti voros foparancsnoksag szekhelye is. Stromfeld Aurel,
a Voros Hadsereg vezerkari fonoke, vezerkaranak elen ot napig az egyik nyarsapati tanyan tartozkodott. Vago Bela pedig Nagykoroson szemlelte meg a harcba
indulo tengereszezredet.
Nagykoros fiai nemcsak Abonyban harcoltak a nephatalomert, hanem a
tiszai front menten a legveszelyesebb pontokon is. A kecskemeti „Magyar Alfold"
cimii lap meg nev szerint is megdicseri fronttudosltasaiban a viteziil verekedo
nagykorosi fiiikat.
Masutt - a kozellatasi fejezetben - mar esett szo arrol, hogy mennyire megterhelte Nagykorost a mintegy lo ezer katona beszallasolasa, elelmezese. Raadasul
a helybeli direktorium azt is kenytelen volt tehetetleniil turni, hogy a beszallasolt
voroskatonak egyresze fegyelmezetlen: lop, rabol, eroszakoskodik.^*
A tiszai front osszeomlasa megpecsetelte a Magyar Tanacskoztarsasag sorsat. Ceglednek ezekben az utolso, dramai napokban is kozponti szerep jutott.
Mig a cegledi munkastanacs julius 3 i-i delutani iilesen meg mindig remenykedtek
a hadihelyzet jobbrafordulasaban, addig a vasiitallomason az I . hadtest parancsnoksaganak kiilonvonatan fontos tanacskozas kezdodott. Jelen volt Julier Ferenc
vezerkari fonok, Vago Bela nepbiztos es hadtestparancsnok, tovabba K u n Bela,
Bokanyi Dezso, Landler Jeno, Pogany Jozsef es Hamburger Jeno nepbiztosok.^9
Julier remenytelennek mondta a helyzetet, ennek ellenere a nepbiztosok az
ellentamadas mellett dontottek, mert ugy gondoltak, hogy ezzel egy majus z-i
helyzethez hasonlo kedvezo fordulat fog bekovetkezni. A roman csapatok ekkor
mar Jasz-Nagykun-Szolnok varmegye teriiletenek jelentos reszet es Pest
megyebol is fontos strategiai pontokat elfoglaltak. A roman csapatoknak sikeriilt
elvagni a Budapest es Cegled kozti vasutvonalat, s igy az Abony-Cegled-KorosKecskemet vonalan alio magyar csapatokat a kozvetlen bekerites veszelye fenyegette. Az I . hadtest Cegleden szekelo parancsnoksaga ellenallas helyett kapitulalt.
Ugyanezt tette az abony-cegledi vonalon alio 3., 5., 6. magyar hadosztaly, valamint a Csongradtol, Kecskemettol, Kiskunfelegyhazatol delre tartozkodo 2. es
4. hadosztaly parancsnoka is.^^
K u n Belaek meg az ejszaka visszatertek Budapestre es - mint ismeretes augusztus I-en a Kormanyzotanacs es a partvezetoseg egyiittes dramai iilesen a
tanacskormany elhatarozta lemondasat.^i
Cegleden az L hadtest parancsnokat, Vago Belat augusztus 2-an felvalto
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Werth Henrik elrendelte a csapatok lefegyverzeset.^2 Az I . roman gyaloghadosztaly csapatai Mosoiu tabornok vezetesevel augusztus 3-an ellenallas nelkiil bevonultak a varosba. E s akadt olyan kiildottseg Cegleden, amely „alazattal" kert
kegyelmet es megbocsatast a varos szamara . . .^3
Az isaszegi munkasok, akik a MAVAG-ban es a Ganz-gyarban dolgoztak,
mar csak az ellenallasnak azt a ketsegbeesett formajat tudtak valasztani, hogy az
iizemiikben gyartott negyagu aceltiisket szortak az isaszegi orszaguton kozeledo
roman lovassag ele. Az aceltiiske a lovak pataiba furodott es nagy kavarodast
okozott a tuleroben levo ellenseg soraiban. E z az intermezzo azonban nem akadalyozhatta meg a roman bevonulast Budapestre . . .3*
Vac nem allt a tiizvonalban, de a Vacott es kornyeken allomasozo voros
hadosztaly juhus folyaman a tiszai fronton vedte a proletarhatalmat. Ezzel egy
idoben Diosjenorol bejott a varosba a 6o-as dandar. Amikor a tanacskormmany lemondott, a csehekkel szemben alio ezredek, valamint a kozeli falvakban
tartalekba helyezett alakulatok megindultak Vac iranyaba. A Vac fele vezeto utak
vonulo csapategysegekkel teltek meg. Kocsi kocsi utan haladt, gyalogosok
meneteltek, majd lovas osztagok es tiizerseg kovetkezett. Megkezdodott a Voros
Hadsereg egysegeinek a leszerelese. „Negy napon at tartott, amig a mintegy harmincezernyi voroskatona elvonult Vacrol", olvashatjuk az egykori sajtotudosltasban.35

Ennek a Vac koriil allomasozo, bevetesre nem keriilt harckesz hadosztalynak a Pest megyei lete es hare nelkiili visszavonulasa is bizonyitja, hogy milyen
sulyos hibat kovettek el a tanacshatalom vezetoi a felvidek kiiiriteset kovetelo
parizsi ultimatum elfogadasaval. Pest megye nepe is tapasztalhatta, hogy a biztositekok nelkiih visszavonulas csak demoralizalta a hatorszagot, a Voros Hadsereget
es elosegitette a Tanacskoztarsasag levereset.

II.

AZ E L L E N F O R R A D A L O M HATALOMRA
ES A F E H E R T E R R O R *

JUTASA

A Tanacskoztarsasag leveresenek donto okat a kedvezotlen nemzetkozi helyzetben jelolhetjiik meg. Szovjet-Oroszorszagban Gyenyikin ellenforradalmi
oflFenzivaja megakadalyozta az orosz Voros Hadsereg segitseget es a ket voros
hadsereg kozotti kapcsolat megteremteset. Az antant-hatalmak felelme a proletarforradalom magyarorszagi konszolidalodasatol es annak kozep-europai
kiterjesztesetol lehetoseget nyujtott a roman, valamint a cseh burzsoa hadseregek
megiijulo tamadasainak. Belpolitikai teren a forradalmi eberseg hianya, az agrarkerdes hibas kezelese, a jobboldali szociaidemokrata vezetok egy reszenek arulasa
es a part vezeto szerepenek lebecsiilese is hozzajarult ahhoz, hogy augusztus elsejen
a tanacskormany a hatalomtol lemondott es atadta a hatalmat Peidl Gyula „szakszervezeti" kormanyanak. E z a kormany azonnal hatalyon kiviil helyezte a proletardiktatura rendeleteit es likvidalo miikodesevel elokeszitette az ellenforradalom hatalomra jutasat.
A budapesti esemenyek hirere Pest megye falvaiban es varosaiban is megdolt a proletariatus diktatiiraja. Visszakeriilt a hatalom a regi uralkodo osztalyok
kezebe. A falvak nagyobb reszeben - pi. Isaszegen - „a direktorium mukodese
megsziint", ezert „a rend es vagyonbiztonsag megovasa" erdekeben a fojegyzo azt
javasolta a foszolgablronak, hogy a regi csendorormestert bizza meg a csendorors
vezetesevel.! Egyes esetekben a direktoriumok iigy adtak at a hatalmat a regi
eloljarosagnak, mint valami leltari targyat. Igy tortent ez Csomoron is, ahol 1919.
marcius 30-an a munkas- es foldmuvesszegenyek tanacsa is jegyzokonyvvel vette
at a hatalmat a regi eloljarosagtol, es a regi fojegyzo es kozsegi biro is, a volt
direktoriumi tagok jelenleteben zarta le az osszes naplokat es szamolta meg a
kozpenzeket.^
Az ellenforradalom hatalomra jutasa a megyeben is a roman megszallo
csapatok tamogatasaval tortent, akik a varmegye deli reszet harom kozigazgatasi
* E n n e k a fejezetnek az alapjat „ A z ellenforradalom hatalomra jutasa es remuralma Pest
m e g y e b e n " c.tanulmanyom kepezi, amely a „ P e s t megye m u l t j a b o l " c. kotetben jelent m e g
a Pest megyei
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keriiletre osztottak fel Cegled, Kecskemet es Kunszentmiklos szekhellyel, eliikon
egy-egy roman prefektussal.
Cegleden augusztus z-an a roman katonak a varoshazan tavozasra kenyszeritettek a munkastanacsi vezetoket es a helyiiket ismet a Tanacskoztarsasag alatt
eltavolitott regi tisztviselok foglaltak el. Elso dolguk volt a munkastanacsi vezetok letartoztatasa, akiket a roman katonak fegyveres orizete mellett vezettek koriil
a varosban.3
Augusztus 9-en osszeiilt a regi varosi kozgyiiles, ahol Timbus Ede, a roman
varosparancsnok altal kinevezett ideiglenes foispan iidvozolte a kepviselotestiilet tagjait. A kozgyulesen ismet polgarmesterre valasztottak Gombos Lajost, a regi
polgarmestert, s hazaterteig Dobos Sandort biztak meg a varos vezetesevel.
Elhataroztak, hogy elbocsatanak minden varosi alkalmazottat, aki a Tanacskoztarsasag alatt szolgalt es elosegitette a munkashatalom rendeleteinek vegrehajtasat.
Nagykoroson is csak akkor tertek vissza a varoshazara a regi reakcios
tisztviselok, amikor a roman kiralyi hadsereg augusztus 5-en bevonult a varosba.
Jellemzo a helyi ellenforradalmi erok „hazafisagara", hogy elfogadtak es karjukra
huztak a „Garda voluntar" fehratu feher karszalagot s mint a megszallo hatalom
„onkentesei", buzgolkodtak a kommunista- es nepellenes intezkedesek meghozatalaban.*
Vacott augusztus 6-an, a „szakszervezeti" kormany menesztese napjan a
direktorium elnoke, Kovacsik Mihaly a rendorkapitany jelenleteben atadta a varos vezeteset Zador Janosnak, a volt polgarmesternek. Ugyanezen a napon
megtartott tanacsiilesen a polgarmester elismero szavakkal szolt a vaci munkassagrol, „amely a negy honap alatt peldasan megorizte nyugalmat, fegyelmezettnek
bizonyult, ebben bizonyara legnagyobb resze vezetoinek van, akiket a direktorium
elere allitott". - Ezutan a jelen levo Kovacsik Mihaly emelkedett szolasra es igy
valaszolt: „Bele kell nyugodni a valtozhatatlanba, ha a tanacskormany ott hagyta
a helyet az orszag erdekeben, ok is (a direktorium tagjai) tavoznak. A vaci munkassag erett es komoly . . , nem fog akadalyokat gorditeni a kozigazgatas ele, de
ket tisztviselonek a kozmegnyugvas erdekeben valo visszatereset nem javasolja".5

A fentiekbol is lathato, hogy a vaci munkassag vezetoi az utolso percig helytalltak, sot, a jovore is gondoltak, mivel az altaluk kifogasolt ket szemely valoban
nem keriilt vissza a varosi kozigazgatasba.
Meg ugyanezen a napon - augusztus 6-an - falragaszok jelentek meg a varos
utcain, amelyek tudtul adtak a varos lakossaganak a direktorium megsziineset,
valamint azt, hogy „a varosi kozigazgatas intezeset a regi tisztikar vette at. . ."®
A megye szekhelyen, a varmegyehazan lengett legtovabb a Tanacskoztarsasag voros zaszlaja. A megyehazan julius masodik feletol mar a Beliigyi Nepbiztossag karhatalmi alakulata tartott szolgalatot. Augusztus i-tol a proletardikta183

tiira hu vedelmezoi kettozott orseget tartottak a megyehaza kapujanal, es csak y-en
delelott, a megyei tanacs es direktorium tagjaival egyiitt hagytak el az epiiletet.'
A megyeben helyreallt a regi liri kozigazgatas, de 4-5 kozsegbe „a lakossag
ellenseges magatartasa miatt" nem mentek vissza a regi jegyzok. Ezek koze a kozsegek koze tartozott Perbal es Paty, ahova meg 1920. juhus 30-ig sem tertek vissza
azok a vezeto jegyzok, akik a nepharag elol a forradalmak idejen tavozni kenyszeriiltek".*
A varmegye elere Saly Endre keriilt, akit Peyer Karoly beliigyminiszter
augusztus 4-en kinevezett Pest megye foispani kormanybiztosava.* A regi
alispan, Agoraszto Tivadar csak augusztus 6-an foglalta el ismet az alispani szeket, mert „a Peidl-kormannyal nem tartott fenn kapcsolatot, azt nem ismerte el."!"
Agoraszto es az alispani hivatal azon faradozott, hogy a megyeben minel elobb
helyreallitsa a regi rendet, ezert sorra hatalytalanitotta a tanacshatalom intezkedeseit. Csak a megyeben folyo muszaki munkak zavartalansaga miatt adott engedelyt arra, hogy a keriileti mezogazdasagi hivatalok egyelore helyiikon maradjanak
es a megkezdett epitesi munkalatokat befejezzek.i!
A nehany napos Peidl-kormanyt a Friedrich-kabinet kovette es ezzel kezdetet
vette az ellenforradalom nyilt es brutalis diktatiiraja Magyarorszagon. A Friedrichkormany nevehez fiizodik a kormanybiztosi intezmeny eletre hivasa abbol a celbol, hogy a kormanybiztosok a kormany segitsegere legyenek az lijjaszervezendo
ellenforradalmi helyi kozigazgatasi szervek tevekenysegenek iranyitasaban es ellenorzeseben. Keriileti kormanybiztosokon kiviil megyei kormanybiztosokat is
kineveztek. Igy lett grof Raday Gedeon Pest megyei es somogyi nagybirtokos, a
becsi ellenforradalmi komite tagja, szeptember 18-an Pest-Pilis-Solt-Kiskun
varmegye, valamint Szolnok es Kecskemet varosok kormanybiztosa.^^
Az ellenforradalmi jellegu kozigazgatasi szervezet kiepitesevel parhuzamosan ment vegbe a csendori, rendori es katonai erok szervezese egy fekevesztett
nepellenes terrorhadjarat lefolytatasa erdekeben. Az intezkedesek egyik legfobb
elofeltetele a csendorseg megerositese volt. Felismerte ezt Agoraszto alispan, aki
a beliigyminiszternek augusztus 18-an irt jelenteseben hangsiilyozta, hogy a proletardiktatura alatti „buntettek nyomozasa es a letartoztatasok a csendorseg megerositese es kello felfegyverzese mellett viheto k e r e s z t i i l " . A beliigyminiszterium
erre vonatkozoan ertesitette Pest megye alispanjat, hogy a „csend6rsegnek, mint
orszagos kozbiztonsagi szervnek regi szervezetetevel es fegyverzetevel valo meghagyasa targyaban illetekes helyen romanokkal targyalasok folyamatban vannak.
A csendorseg jelenlegi letszamanak felemelese szinten ezen targyalasok eredmenyetol tetetik fiiggove".!*
Ilyen intezkedesek utan mar semmi akadalya sem volt egy vad, nepellenes
bossziihadjarat meginditasanak. E z a hajtovadaszat nemcsak a kommunistakra
terjedt ki, de minden halado szellemu munkasra, parasztra, ertelmisegire es kis-
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polgarra, aki a Tanacskoztarsasag es altalaban a tarsadalmi haladas mellett foglalt allast.
A feherterror idejen orszagosan tobb mint 5 000 embert gyilkoltak meg,
70 000 embert zartak bortonbe vagy internalotaborba. Mintegy 100 000 kommunistat, szocialistat, egyszerii munkast, szegenyparasztot es halado ertelmisegit
kenyszeritettek emigracioba.^^ Az aldozatok, a bebortonzottek vagy internaltak es
emigracioba kenyszeriiltek kozott sok ezerre teheto a Pest megyeiek szama.

Pest megyeben a roman megszallas alatt tomegevel tartoztattak le a Tanacskoztarsasag volt funkcionariusait es hiveit. A letartoztatasokat - foleg a megye
varosaiban - tomeges kivegzesek kovettek, amelyeknek semmifele torvenyes
alapjuk nem volt. Az esetek nagy reszeben minden alaki eljarason tiiltettek magukat. Az alispan igyekezett a kezet mosni es a foszolgabirakhoz 1919. augusztus
23-an intezett korleveleben helytelenitette a letartoztatottakkal szemben alkalmazott banasmodot. Igy Irt:
„Figyelmeztetem, hogy sem a jogrenddel, sem az emberszeretettel nem egyeztetheto ossze az a vadallatias kegyetlenseg, amely az artalmatlanna tett gonosztevoknek testi kinzasaban vagy lelki gyotreseben keresi es talalja kielegiileset.
Ezert a letartoztatottakkal valo kegyetlen, vagy embertelen banasmodot a
leghatarozottabban elitelem es szigonian megtiltom."!®
Agoraszto figyelmeztetese a megyeben siiket fiilekre talalt. Ennek ellenere
egyetlen olyan esetrol sem tudunk, amikor az ahspan fegyelmi eljarast inditott
volna valamelyik beosztottja ellen a letartoztatottakkal szemben alkalmazott
kegyetlenkedesek miatt.
A megyehez, a foszolgabiroi hivatalokba tomegesen erkeztek a jelentesek
letartoztatasokrol es tomeges kivegzesekrol. Augusztus 24-en letartoztattak a
danszentmiklos! munkastanacs volt elnoket es het tagjat.^' Nyaregyhazan a proletarok meg aprilis 12-en lefegyvereztek az ottani csendorseg tagjait, akiknek egyeb
bantodasuk nem esett. E z t nem lehetett a falu nepenek megbocsatani, ezert Polenczer Mihalyt es tiz tarsat letartoztattak es a pestvideki ahamiigyeszsegre kisertek. i * A M . I I I . szamu csendorkeriileti parancsnoksag cegledberceh orse letartoztatta a helyi direktorium es munkastanacs tagjait, valamint a Tanacskoztarsasag mas hiveit. A letartoztatottak - mintegy 30-an - vasuti munkasok,
foldmiivesek es a helyi iskolaigazgato.
Agoraszto alispan - aki korabban meg humanitarius szempontokra hivatkozott a foszolgabirakhoz intezett, fent ismertetett korleveleben - a megyei torvenyhatosag 1919. december i6-i kozgyulesen megtartott beszamolojaban mar jarasonkent es varosonkent ismertette a kommunistak es a veliik rokonszenvezok
ehen megtett intezkedeseket :20
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Az abonyi jarasban a roman megszallok segitsegevel letartoztattak a legexponaltabb szemelyek 8o%-at. Az alsodabasi jarasban Sari kozseg vezetoit
„a roman katonai hatosag elfogatta es magaval vitte". A tobbi kozseg koziil
Lajosmizsen, Ocsan, Orkenyben a csendorseg es polgarorseg letartoztatta a helyi
vezetoket es egy resziiket Kecskemetre, mas resziiket a budapesti gyiijtofoghazba
szallitottak.
Az aszodi jarasban „az osszes tetteseket letartoztattak s a pestvideki allamiigyeszsegnek atadattak". A godolloi jarasban a vezetoket, „izgat6kat" es a „k6zrendre veszelyes" kommunistakat letartoztattak, szam szerint 3 3 6-ot: a legtobbet
Godollon (61), Isaszegen (45), Pecelen (36) es Csomoron (20) es ellenuk a pestvideki iigyeszsegnel az eljarast meginditottak. Ebben a jarasban - Endre Zsigmond
es fia Endre Laszlo jarasa - „ a csendorseg es a karhatalom figyelemmel kiseri a
lakossagot es minden gyaniis koriilmenyrol azonnal jelentest tesz". Arrol mar
nem szol Agoraszto jelentese, hogy a letartoztatottakat eheztettek, iitottek-vertek,
majd rablancra fuzve kisertek oket az allomasra es szallitottak a gyiijtofoghazba.^i
A monori jarasrol azt jelenti az alispan, hogy 1)116 kozsegben a Vorosorseg
a romanok bejovetelekor ellenallt, „amib61 kifolyolag a romanok 5 5 elfogott
voroskatonat, kivegeztek". Az liri varmegye „ad acta" tette ezt a felhaborlto
gaztettet is, holott a monori foszolgabiroi iratok kozott megtalalhatjuk az eset
reszletes leirasat. Eszerint a bevonulo roman csapatok augusztus 3-an a Monor
kozseg melletti agyagbanyaban 5 3 fegyvertelen voroskatonat agyonl6ttek. A hozzatartozok 1919. oktober 11-en - nyilvanvaloan a k6zeled6 halottak napja miatt
is - a monori jarasi foszolgabirohoz fordulnak meggyilkolt hozzatartozoik exhumalasa es rendes eltemettetese erdekeben. A foszolgabiro a „nyugtalan kozallapotokra" hivatkozva, keresiiket elutasitja. Csak kesobb, 1920-ban engedelyezi
a munkaiigyi es nepjoleti miniszter az exhumalast es az aldozatok eltemeteset.
Ekkor azonban mar csak 15 fo szemelyazonossagat sikeriilt megallapitani.22
A monori jarasbeli Maglodon a roman csapatok a mai gepgyar helyen fogolytabort letesltettek es a zsido temeto arkaban kivegzesek is voltak. Sok maglodit
vittek kiilonbozo internalotaborokba, a munkastanacs tagjai koziil dr. Vadkerti
Sandor orvost agyonvertek, Benyo Sandor a bortonben szerzett seriileseibe
belehalt.23

A nagykatai es a vaci jarasban letartoztatottakrol nem erkezett szamszerii
jelentes az alispani hivatalba, de a rackevei jaras adatait ismerjiik: mintegy 150 szemely - koztiik az egesz csepeh forradalmi torvenyszek - joreszt a budapesti
gyiijtofoghazba keriilt.
A vaci jarasban letartoztatottak koziil egyediil a Dunakeszi F6muhelyb61
69 munkast bortonoztek be.^*
A letartoztatottakkal szembeni embertelen banasmod miatt allando volt
a panasz. A csomori jegyzo is azt jelenti a g6d6n6i foszolgablronak, hogy a letartoztatottak hozzatartozoi, asszonyok, ketsegbeesve jonnek hozza, hogy tegyen
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lepeseket szabadonbocsatasuk erdekeben. „Az egeszert nem 6 a felelos, mert a
letartoztatasokba ot be nem vontak - Irja a jegyzo
azt katonapolitikai szervek
vegeztek az eloljarosag megkeriilesevel. Igy tortenhetett, hogy olyan egyeneket is
letartoztattak, akiknek azon kiviil, hogy tagjai voltak a foldmiivesszegenyek
tanacsanak, semmi bianiik nines. Az egesz kozsegben nagy a felziidulas, a letartoztatottak hozzatartozoi alairasokat gyujtenek, hazrol hazra jarva, hogy koveteljek
az igazsagtalanul letartoztatottak szabadlabra helyezeset".^5 Elkepzelheto, hogy
milyen felziidulast valtott ki Csomoron a falu szegenyparaszt vezetoinek az igazsagtalan letartoztatasa, ha a jegyzo ilyen mertekben kiall az iigyiik mellett!
A biai jaras foszolgabiraja szerint mintegy szaz letartoztatasra keriilt sor az
egyes kozsegekben. (Egy kesobbi jelentes szerint 122 szemelyt tartoztattak le.)
Csak Tokrol erkezett be hozza nemleges jelentes. A nevjegyzeket osszeallito
albertfalvai biro a megjegyzes rovatba batran beirta, hogy ami az albertfalvaiakat
illeti: „letart6ztatasukra kiilonosebb ok nines".^6
Az alsodabasi jarasban 134, a gyomroi jarasban pedig 121 fo letartoztatasarol
erkezett jelentes.2'
A lajosmizsei direktorium ket tagjat a romanok Iottek le a bevonulas alkalmaval, a tobbit Kecskemetre szallitottak. Az ocsai munkastanacs tagjait a budapesti gyiijtofoghazba vittek, az orkenyieket es a pusztavacsiakat az allamiigyeszseg
vette 6rizetbe.28 Ujhartyanban a Vorosorseg arulo parancsnoka segitsegevel a
direktorium negy szegenyparaszt tagjat elfogtak, megvertek, megalaztak, majd
Cegledre szallitva, bebortonoztek oket.^*
A megye varosaiban is diihongott az ellenforradalmi terror, amelyhez a megszallo roman csapatok nemcsak segitseget nyiijtottak, hanem sok esetben maguk
vegeztek ki az ellenforradalmi hatosagok letartoztatasaban levo aldozatokat.
Szentendren a rendorseg fogdajaban - durva bantalmazasok kozepette mintegy 200 embert oriztek. A foglyok koze keriilt Moricz Zsigmond is, akit
leanyfalui otthonabol feher karszalagos rendorok kisertek oda. Hat hetig volt az
ellenforradalom foglya es mint ,,6rizetes kommunistaval" szorakoztak vele.^o
Egyebkent a roman katonasag szeptember 3-an szallta meg a varost. A fogvatartott 5 2 kommunistat hosszu lancra fiiztek es magukkal vittek. Eloszor Alagra
keriiltek, majd Godollore gyalogoltattak oket. Innen keriiltek vissza Szentendrere,
mignem egy resziiket a pestvideki kir. torvenyszek ele allitottak.
Altalaban megallapithatjuk, hogy a regi uralkodo osztaly kepviseloi, az allamhatalom helyi vezetoi csak akkor batorodtak fel, amikor maguk mogott ereztek a
megszaho roman csapatokat. A legjellemzobb pelda erre Vac. Hiaba viselkedett
higgadtan es meltosagteljesen a vaci munkassag es hiaba hangzottak el az elismero
polgarmesteri szavak, harom nap miilva, augusztus 9-en Vacott is megkezdodott
a feherterror.
Vacott az ellenforradalmi erok legelso teendoi koze tartozott a fegyveres
szervezkedes. Foleg tisztekbol es tiszthelyettesekbol karhatalmi zaszloaljakat
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alakitottak, amelyek letszama meghaladta a 150 fot. A karhatalom reszere ezenkiviil 80 csendor is rendelkezesre allt. Az igy felalhtott karhatalom roman segitseggel hozzalatott a kommunistak es a nephatalom mas hiveinek a letartoztatasahoz. Rovid ido alatt tobb mint 100 letartoztatast foganatositottak. Foglyaikat
kegyetleniil bantalmaztak, majd valamennyiiiket atszallitottak a fegyhaz epiiletebe.
Itt a karhatalom csendor tagjai kinoztak oket, majd augusztus 14-en a roman
megszallok tiszti kiilonitmenyenek tagjai felnyitottak a zarkakat es tiz foglyot
megbihncselve elszallitottak. A varosbol kierve, a foglyok elott romanul felolvastak a kiegzesiikrol szolo iteletet, majd a Hetkapolna melletti kukoricasban sortiizet adtak le rajuk. E galad tett utan a gyilkosok a helyszinen hagytak aldozataikat. Csak Mathejka Janos elte tiil a szornyusegeket, neki sikeriilt elvanszorognia
a kivegzes szinhelyerol. Az aldozatok kozott talaljuk Klein Karoly munkaspenztari igazgatot, direktoriumi tagot, Csikos Jozsef iskolaigazgatot, Balazs
Ferenc motorszerelot, vadbiztost stb.
A tomeggyilkossag csakhamar kitudodott, mire a roman varosparancsnok
augusztus 15-en falragaszokon kozolte a lakossaggal, hogy a foglyok szokest
kisereltek meg, ezert hasznaltak fegyveriiket a roman katonak.
fis a gyilkossagok folytatodtak. A Vaci Hirlap kozlemenye szerint a rendorkapitany 19 kivegzett holttest exhumalasara adott engedelyt. ^2 De a Nepszava
nehany evvel kesobb megjelent „Kegyes piispok varosaban" cimii, a vaci tomeggyilkossagot leleplezo cikke 53 kivegzest emlit.^^ Az ellenforradalom roman
szallascsinaloi igy fizettek a munkassag vezetoinek, pedig Zador Janos polgarmester a varosi kepviselotestiilet 1919. oktober 9-i iilesen is kenytelen volt elismerni: „ . . . varosunkban a szemely- es vagyonbiztonsag nagyobb mertekben,
amint ez az orszag legtobb varosaban tortent, megzavar\^a nem lett, amiert mindenesetre ehsmeres es koszonet illeti meg a munkassag vezetoit."^*
A kiralyi roman csapatok Pest megye szamos mas helyen is allati kegyetlenseggel jartak el a kommunistak es a nephatalommal rokonszenvezok ellen. A vaci
jarashoz tartozo Alsogodrol kilenc szemelyt hurcoltak el, koztiik egy hazaspart.
Jellemzo a bestiahtasukra, hogy egy asszonyt, akit nyolchonapos csecsemoje
mellol vittek el, a kivegzes elott megbecstelenitettek, majd emloit levagtak.. .^^
Az ellenforradalom es a feherterror Nagykoroson is veres orgiakat iilt.
A roman csapatok itt is az ellenforradalmi erokre tamaszkodva tartoztattak le a
varos Tanacskoztarsasag alatti vezetoit. Mar a bevonulas masnapjan, augusztus
6-an nyilvanosan kivegeztek Meszaros Janos volt varosparancsnokot. A kivalo
munkasvezetot revolverrel kozvetlen kozelrol tarkon Iottek, de nem halt meg,
ennek ellenere meg elve ekemettek. Szabo Judit munkasnot Meszaros rejtegetese
miatt meztelen testere mert 25 botiitesre iteltek. ^6
A szornyu kivegzest koveto napokban Nagykoroson megteltek a jarasblrosagi bortoncellak, sot a gimnazium alagsoranak termei is a letartoztatottak tome-
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gevel. A detektivek ejjel-nappal vallattak es a szadista hoherok is sziinteleniil
„munkaban" voltak.
A Hejjas-banda - amely a Kecskemet koriili, allati kegyetlenseggel vegrehajtott tomeggyilkossagokkal hirhedt nevet szerzett maganak - nehany tagja
novemberben Nagykoroson daridozott. Az atdorbezolt ejszaka utan az egyik v6rosciron, Lowy Gyulan tomboltak ki magukat, akit leszurtak.^' A kommunistaellenes, nepellenes feherterror honapokig diihongott Nagykoroson. Meg maig
sines megallapitva az ottani terror aldozatainak a szama.
Nemes Dezso - idezett miiveben - jelentos teret szentel a kiralyi roman csapatok nepellenes terrorjanak. Igy pi. kozli a szerzo Friedrich miniszterelnok
1919. szeptember 15-i atiratat, amelyet az antant-missziohoz intezett a roman
katonai hatosagok altal vegrehajtott tomeges kivegzesek m i a t t . A vaci gyilkossagon kiviil kiter az atirat arra, hogy a kalocsai roman katonai parancsnok a
Tanacskoztarsasag alatt vegzett tevekenysegeert ,,53 ilyen gyaniisitottnak az
allamiigyesz rendelkezesere bocsatasat azzal az indokolassal tagadta meg, hogy a
nevezettek ellen 6 kivan eljarni. A halasi, nagykatai es szentendrei jarasbirosagok
foghazaibol az ott bolsevista iizelmek miatt letartoztatottakat a helyi roman
parancsnokok a magyar igazsagiigyi hatosagok tiltakozasa dacara elkisertettek. . .
Cegleden pedig a roman parancsnoksag elrendelte, hogy a bolsevista vizsgalati
foglyok az eloirt seta celjabol sem engedhetok a szabad levegore, levelezest
ellenorzes mellett sem folytathatnak, nem latogathatok es szamukra ellenorzes
utan kiadott konyveket is elvitte".
Friedrich atirata csak valasz a roman hadseregparancsnoksagnak a a budapesti foghazakban uralkodo embertelen allapotokrol es banasmodrol szolo jelentesere.3* A valosag az, hogy a roman megszallo csapatok es a magyar ellenforradalmi fegyveres erok egyarant a legkimeletlenebb modon bantak a karmaikba
keriilt kommunistakkal es a nephatalom mas hiveivel.
Az ellenforradalom fegyveres alakulatai kozott a nepellenes bosszuhadjaratban „elenjartak" es hirhedt nevet szereztek maguknak Horthy tiszti kiilonitmenyei, amelyek brutalitasban meg feliil is multak a megszallo roman csapatokat.
Mig a terrorhadjaratban resztvevo csendori es rendori erok a lefogott kommunistakat tobbnyire az iigyeszsegnek adtak at, addig Horthy fovezersege parancsot
adott ki a tiszti szazadoknak es kiilonitmenyeknek, hogy a „biin6s6k" felett
statarialisan itelkezzenek. A kiilonltmenyek kiilonosen a Dunantul deli es nyugati
megyeiben vittek vegbe iszonyu remtetteiket, mely teriileteket egyediil ok szalltak meg. Kijutott azonban a kiilonltmenyek garazdalkodasaibol Pest megyenek is.
Pest megye teriileten foleg Hejjas Ivan es Pronay Pal kiilonitmenye kegyetlenkedett. Pronay naplojegyzetei szerint csupan ez az egy kiilonitmeny ezernel
tobb embert meszarolt le, sok szaz, vagy talan tobb ezer uradalmi cseledet botozott
meg, sok szaz zsidot kinzott meg es fosztott ki.*"
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Pronay naplojegyzeteiben kiter kiilonitmenyenek 1920 tavaszan elkovetett
verengzeseire. Ezek koziil a legszornyiibb az volt, amit a kiilonitmeny egysegei
Szolnokon es Abonyban elkovettek. Pronay egyik szazadat Vacra kiildte „rendteremtes" vegett, egy masik szazadat Szolnokra es Abonyba. A Vacra kiildott
egyseg tenykedeseirol nem tudunk, mert Pronay errol nem ir naplojaban. Ellenben a Szolnokra kiildott szazadrol megirja, hogy „6sszeszedte Szolnokon (de
magaban a fogdaban levo) es videken feltalalhato kommunistakat". A foglyokat
Abonyba vitte, ahol „a katonak egy szalig agyonvertek oket".*! Hany emberelet
pusztult el az abonyi meszarlasnal - nem ismeretes, mert antant-bizottsag ide nem
ment es nem vizsgalta ki a szornyii tomeggyilkossagot.
Pest megyeben az 1919 november vegen elkovetett kecskemeti tomeggyilkossag a Hejjas-fele kiilonitmeny nevehez fiizodik. 1919. november 27-en a kecskemeti fokapitany jelentette grof Raday kormanybiztosnak, hogy Hejjas Ivan fohadnagy emberei oktober i . es november 20. kozott tobb alkalommal, osszesen
62 embert hurcoltak el. A jelentes - egy kivetelevel - az elhurcoltak nevet es
foglalkozasat is kozh. A fokapitany jelentese szerint „az osszes felsorolt egyeneknek legnagyobb resze elhurcoloik altal lett kivegezve".*^ Az aldozatok zome
munkas es napszamos.
A kecskemeti remtett a kiilfoldi lapok titjan Europa-szerte elterjedt es nagy
felhaborodast valtott ki. A budapesti antant-missziok a nemzetkozi kozvelemeny
nyomasara vizsgalobizottsagot kiildtek ki. E z a bizottsag a lajosmizsei erdoben
62 megcsonkitott es megfojtott huUat talalt.*^ Azonban a leleplezett gyilkosoknak,
Francia Kiss Mihalynak es tarsainak a hajuk szala sem gorbiilt meg. Francia Kisst
Pronay rejtegette, majd Horthy amnesztiarendelete alapjan az eljarast valamennyi
Kecskemet-kornyeki gyilkos ellen besziintettek. Mint ismeretes, Francia Kiss
Mihaly a felszabadulas utan alneven bujkalt es melto biinteteset csak 1956 utan
nyerte el.
A varmegye ellenforradalmar alispanjanak kiilon gondjat kepezte a kommunista tanitok elleni megtorlas. A 40 482/1919. sz. rendeleteben olvashatjuk:
„A Kozigazgatasi Bizottsag fegyelmi hatarozataibol megdobbenve ertesiiltem
arrol, hogy a tanitotestiilet szamos tagja a kommunista rendszerben vezeto szerepet vitt, annak exponense volt, a jogrend megdonteseben tettel, szoval, irasban
kozremiikodott, es a merges tanokat a gondjaikra bizott gyermekekbe is nagy
buzgalommal oltotta be".**
A fenti indokolassal indult meg Pest megyeben a kommunista vagy kommunistagyamis pedagogusok iildozese. A feherterror aldozatainak a sorat Csikos
Jozsef volt segedtanfeliigyelo es Szucs Jozsef kiskunhalasi allami elemi iskolai
tanlto nyitottak meg. Csikost - mint mar emlitettiik - Vacott a romanok gyilkoltak meg. Szucs Jozsef kiskunhalasi tanitot, ket gyermek apjat, a szegedi kiilonitmeny tisztjei oltek meg. Szabo Elemer tanfeliigyelo oktober 9-i jelenteseben emlekezik meg rola: „ E z ideig 25 elemi iskolai tanlto es tanitone ellen indult meg az
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eljaras, mig Sziics Jozsef kiskunhalasi allami elemi iskolai tanitot a fehergarda
lotte agyon."
Szazakra megy azoknak a Pest megyei pedagogusoknak a szama, akiket bebortonoztek, internaltak vagy fegyelmi biintetessel sujtottak. Meg a fegyelmi
eljarasok is a legvadabb hajsza es szemelyi bosszii legkoreben zajlottak le.
E kimeletlen es embertelen „fegyelmi vizsgalatokon" meg azok is felhaborodtak,
akik tavol alltak a szocializmustol, de athatotta oket a polgari humanizmus. Ezek
koze tartozott dr. Lorinczy Gyorgy tanfeliigyelo is, aki a Pest megyeben folyo
fegyelmi vizsgalatokrol ezt irja 1919. szeptember lo-i jelenteseben: „Itt kell ramutatnom arra, hogy a tanitok magatartasanak elbiralasanal bo alkalom nyilik a
szemelyes motlvumokbol eredo bossziiallasra. Egyes hatosagok a tanitot azonnal valo tavozasra szolltjak fel, sot Vachartyanban a roman parancsnoksag .tamogatasat is igenybe vettek, hogy a hetgyermekes Arany Geza tanitot, aki kiilonben
vizsgalati fogoly, kitelepitsek a lakasabol."*^
Lorinczy tanfeliigyelo 1919. oktober 9-i jelenteseben elkeseredett hangon
fordul a Kozigazgatasi Bizottsaghoz: „ A feljelentesekbol, a tanitokkal szemben
tamisitott magatartasbol es hangulatbol szerzett tapasztalataim alapjan kenytelen
vagyok megallapitani, hogy igen sok helyen. . . valosagos iparszeruen iizik a
tanitok meghurcolasat. . . E z a hajsza mar annyira elfajult, hogy ellene nagyobb
erovel kell sikra szallnunk, mint maga a kommunizmus ellen.:"*®
A Tanacskoztarsasag funkcionariusaira es a nephatalom hlveire nehezedo
terror kiterjedt mindazokra, akik fegyvert fogtak a haza vedelmeben a magyar
Voros Hadsereg soraiban. A volt voroskatonakat az ellenforradalmi alakulatok
eppiigy iildoztek, mint a roman megszallok. A magyarorszagi roman parancsnoksag orszagszerte fogolytaborokat is felalhtott. Pest megye teriileten Csepelen,
Tapiosiilyon, Cegleden, Kecskemeten, Kiskunfelegyhazan, Ujszaszon, Abonyban
voltak ilyen fogolytaborok, amelyekben elfogott voroskatonakat, kommunistakat, tovabba a romanok ellen fellepo szemelyeket tartottak fogva. Osszesen 12
ilyen fogolytabor volt. Ebbol het Pest megyeben. A fogolytaborokban sinylodok
letszamarol torteneti irodalmunk nem ad tajekoztatast. „Nincs ra adatunk, hogy
mennyi fogoly volt a 12 taborban" - irja Nemes Dezso az ellenforradalom torteneterol szolo miiveben.*' Csak kozvetett adatok segitsegevel bukkanhatunk ra
az internaltak letszamadataira. Ugyanis Terfi kozelelmezesiigyi h. allamtitkar 1919.
oktober 24-en a beliigyminiszterhez intezett jelenteseben felsorolja az internalotaborok elelmezesi letszamadatait. Eszerint Pest megyeben Abonyban 6302, U j szaszon 6000, Tapiosiilyon 4000, Kiskunfelegyhazan 1200, Cegleden 6000 foglyot oriztek.** Feltetelezheto azonban, hogy kesobb novekedett a letszam a taborokban. Legalabbis erre enged kovetkeztetni egy alig ket honappal kesobbi adat,
amely szerint 1919. december 21-en Cegleden mar 8000 volt voroskatonabol allt
a fogolytabor.
E taborok helyzeteben alapveto valtozast hoz a roman megszallok kivonu191

lasa. Beniczky beliigyminiszter 1919. november 8-an Schnetzer Ferenc hadiigyminiszterhez intezett atirataban kozli, hogy a kommunista fogolytaborok orzeset
november lo-en magyar karhatalmi kiilonitmeny veszi at a roman kiraly csapatoktol. A Pest megyei fogolytaborok orizeteseit az atirat ertelmeben harom kategoriaba soroltak:
1. Mindazok, akik a kommiin alatt biintetotorvenybe iitkozo cselekmenyeket
kovettek el - es ezert illetekes allamiigyeszsegnek, illetve birosagnak adandok at.
2. Azok, akik ugyan biincselekmenyt nem kovettek el, de a rendszer vezetoi,
exponensei voltak es ezert ezek Hajmaskerre internalandok.
3. Akik sem buncselekmenyt nem kovettek el, sem kommunista erzelmuek
nem voltak, es ezert illetosegi vagy lakohelyiikre elbocsatandok, es ott jelentkezni
tartoznak.**
Az internalasok Hajmaskerre, Zalaegerszegre es mashova 1919 novembereben
kezdodtek, de meg 1920 aprihsaban is azt olvashatjuk a Pest megyei alispan evnegyedes jelenteseben, hogy „a kozbiztonsagra veszelyes elemek internalasa
allandoan folyamatban van".50
A Tanacskoztarsasag megdontese utan a Peidl-kormany meg megelegedett
a regi polgari birosag visszaallitasaval, de a Friedrich-kormany mar augusztus
ic/-in elrendelte a statarialis birosagi eljarast a Tanacskoztarsasag „szervei,
kozegei es megblzottai", tovabba „fegyveres erejenek tagjai", valamint azok
ellen, akik „a Tanacskoztarsasag megalapitasa, fenntartasa es visszaallitasa erdekeben" tevekenykedtek vagy tevekenykednek. A terrorrendelet arra is utasitotta
az iigyeszeket es a verblrakat, hogy a gyamisitottakkal szemben „alakszerii nyomozo eljarasnak helye nines", s ha a vadlottat tortenetesen halalra itelik es kegyelemre nem ajanljak, azonnal ki kell vegezni.^i
A Pest megyeben miikodo statarialis birosagok is sulyos Iteleteket hoztak a
tanacshatalom volt funkcionariusai, voroskatonak es a nephatalom szamos mas
hive ellen. Joanovics Sandort, voros Pest varmegye direktoriumanak elnoket
a Tanacskoztarsasag alatti tevekenysege miatt 4 evi bortonbiintetesre iteltek.
A fennmaradt torvenyszeki iratok tanusaga szerint kozel 800 kommunistanak
nevezett szemely ellen emeltek vadat.52 Napokon keresztiil tarto targyalas utan
hoztak iteletet Vacott a helyi kommunista vezetok ellen. - Koziiliik Kovacsik
Mihalyt, a vaci direktorium elnoket - akirol oly elismeroen es a koszonet hangjan
emlekeztek meg a varos kepviselotestiileteben - eletfogytiglani fegyhazra iteltek.
Ugyanezt az iteletet kapta Mathejka Janos is, aki a roman kivegzo osztag tiizet
tiilelte. Maroti Lajos volt vadbiztost 6 evi, hat voroskatonat 3-6 evi, tovabba
8 vadlottat 1-5 evi fegyhazra iteltek.^^
Nagy felhaborodast keltett a rackevei jarasi direktorium harom csepeli
munkas vezetojenek, Kertesz Mornak, Szladek Rezsonek es Zwick Janosnak a
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halalos itelete es kivegzese. A csepeh gyar munkasai egyoras tiltakozo sztrajkot
tartottak a terroritelet miatt. ^4 Magan Rackeven egyebkent tobb mint 50 kommunistat tartoztattak le es iigyiiket a Pestvideki kir. Torvenyszek biinteto tanacsa
17 napig targyalta 1920 februarjaban es marciusaban. A legsiilyosabb iteletet
Fekete Bela politikai megbizott kapta, 18 evet, de a fogolycsere reven 1921-ben
szabadult es a Szovjetunioba keriilt, ahol 1946-ban halt meg.
A kiskunlachazi 52 vadlott iigyet 144 tanii kihallgatasaval kilenc napig targyaltak. A vad pusztan az volt elleniik, hogy a direktoriumi tagsagot onkent vallaltak, vorosorok voltak, a rendeletek vegrehajtasaert agitaltak stb. Megis 5 evtol
2 honapig terjedo elzarasra iteltek oket. A szigetszentmiklosi Bodis Gyula, aki
a fegyvergyari munkasmillciat szervezte, nem csupan 3 es fel evet kapott, hanem
siilyosan bantalmaztak, meg 25 botiitest is kapott. Tokoli es taksonyi lakosok is
voltak a fenti ehteltek kozott. ^5
A szentendrei kommunistak is a Pestvideki Torvenyszek ele keriiltek.
Mintegy 87 vadlottat fogtak perbe lazadas, izgatas, szemelyes szabadsag megsertese stb. cimen. A vadirat 1920. majus lo-en kesziilt el, de a targyalas 1920. november 28-t61 1921. majus 3-ig tartott. A vadlottak koziil 44-et iteltek el bortonbiintetesre. Kucsera kaplan kivegzese miatt ot ember halalbiintetest kapott, de az eliteltek a hadifogolycsere reven megmenekiiltek a halaltol. A szentendrei direktorium
elso elnoke. Kiss Matyas 6 es fel evet iilt le a vaci fegyhazban. Szulyovszky Sandor
ugyanott a mostoha bortonviszonyok miatt, 36 evesen meghalt. Basity Janos
pedig roviddel a kiszabadulasa utan ongyilkos lett.
A godolloi jarasbol 13 szemelyt iteltek el kisebb-nagyobb szabadsagvesztesre,
koztiik Drozda Jozsef isaszegi direktoriumi elnokot,^® valamint Kovacs Jozsef
Bernardint, a minorita rendi gimnazium tanarat tiz evi bortonre, mert a munkashatalom hiveiil szegodott. Vegiil is fogolycserevel a Szovjetunioba keriilt.5'
A kecskemeti torvenyszeken is siirun mondtak ki Iteletet Pest megyei lakosok
felett. A sok ehtelt koziil hadd ragadjuk ki a nagykorosi nagykalapii Toth Sandor
79 eves szegenyparasztot, akit egy felszolalasa miatt 4 evi bortonre iteltek. Amikor
a Csillag-bortonbol szabadult, betoltotte 83. eletevet.^*
Nagy Balazst, a zsamboki direktorium elnoket, 10 honapi foghazra iteltek,
mert helybeli foldbirtokosokat arra kenyszerltett, hogy a kozseg szegenyei reszere
5 hold foldet atengedjenek es vegrehajtotta a tanacskormany rendeleteit.5*
Pakozdi Gabor, a gyoni direktorium neveben az ellatatlanok szamara teljesltette
a felsobb hatosagok utasltasat a rekviralasokra vonatkozolag. E z t az ellenforradalmi birosag lopasnak minositette es egy 1922 aprihsaban hozott Itelet szerint
ot ev fegyhazbiintetest kapott, 10 evi hivatalvesztessel es politikai jogainak a
felfiiggesztesevel tetezve.®"
Az ellenforradalmi birak szemeben a foldmuvesszegenyek foldhoz juttatasa:
magantulajdon elleni vetseg; sorozas elrendelese a Voros Hadseregbe a haza vedelme edekeben: lazadas; losorozas a hadsereg reszere: zsarolas stb.
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Sok szaz martirja van a megyenek es sok ezerre megy azoknak a munkasoknak, parasztoknak, ertelmisegieknek, kisembereknek a szama, akiket bebortonoztek, meghurcoltak, iildoztek azert, mert 1919-ben megragadtak azt a nagy tortenelmi pillanatot, amikor a magyar proletariatus - ha rovid idore is - a haladas
elvonalaba emelkedett. Helytallasuk, peldamutato hiisegiik a nep, a munkasosztaly
iigye irant nem volt hiabavalo.
Nem fejezhetjiik be meltobban a „v6ros Pest varmegyerol" szolo munkat,
mint a „Vaci Ujsag" 1919. augusztus 6-an kelt soraival. E z az utoljara elnemitott
Pest megyei kommunista lap az azota valora valt remenyseggel igy bucsuztatta a
nagy halottat, a proletardiktaturat:
,,. . . mi varjuk. . . a te dicsoseges feltamadasodat, amikor lijra eljossz, es
nem lesz tobbe hatalom, mely porba tiporjon."

J E G Y Z E T E K

P E S T M E G Y E A Z 19 i 8 . E V I
POLGARI DEMOKRATIKUS FORRADALOM
fiS A K A R O L Y I - K O R M A N Y Z A T
I D E J E N
1. Pest meg^e

evi polgari demokratikus forradalom eloestejen

PmL. Foisp. ir. 1903-79.
szazadfordulo es az 1918-19-es forradalmak kozti Pest megyei munkas- es parasztmozgalmakkal foglalkozik Krizsan Laszlo tanulmanya: Az 1919-es tanacshatalom
es elozmenyei Pest megyeben. Tanulmanyok Pest megye multjabol. Bp. 1965, 2 9 3 - 2 1 2 . 1 .
3 A budapesti rendorseg miikodese az 1897. evben. 448. 1.
* Asztalos Istvan: Tanacsok a Galga menten az 1918-1919-es forradalmak idejen.
Aszod, 1972. Aszodi Miizeumi fiizetek, 5. sz. 234. 1.
5 Farkas Jozsef: A rackevei jaras 1918-1919. Tanulmanyok a rackevei jaras multjabol. Rackeve, 1972. 6. 1.
6 Farkas Jozsef: I. m. 5. 1. es Magyar Statisztikai Kozlemenyek, 71. kot. Bp. 1925.
' A Haditermeny Reszvenytarsasag 1915-ben alakult a mezogazdasagi termenyeknek es a beloliik eloallitott gyartmanyoknak a kormannyal kotott megallapodas alapjan
torteno beszerzese, tarolasa es forgalomba hozatala celjabol. Az rt. igazgatosdgi tagja
volt Garami Erno is.
8 PmL. Foisp. ir. 1917-47.
s Godollo es Videke, 1917. apr. 22.
" P m L . Foisp. ir. 1 9 1 7 - 7 4 3 1 .
11 Uo.
12 PmL. Foisp. ir. 1917-47.
" Uo.
"Uo.
15 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 7 - 8 1 .
1^ Dr. Gustav Gratz und Richard Schiiller: Der wirtschaftliche Zusammenbruch
Osterreich-Ungarns (Ausztria-Magyarorszag gazdasagi osszeomlasa). Wien, 1940.
1
2

A

133-134. 1.
1'PmL.

Alisp. ir.
PmL. Alisp. ir.
i^Uo.

18

1918-7075.
1 9 1 8 - 2 1 . 203.
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20 PmL. A kiskorosi foszolgabiro tavirati jelentese az alispanhoz: Alisp. ir. 19182 1 . 203.
21

PL Arch. Beliigyi Nepbiztossag eln. ir.

1919-1002

es PmL. Foisp ir.

1918-5797-

22 PmL. A cegledi polgarmester az alispannak kiildott I I I . negyedevi jelenteseben
ir a zendiilesrol. AHsp. ir. 1 9 1 8 - 4 1 . 546.
Nepszava, 1917. nov. 27. A munkasok napja. MMTVD V . kot. 29. 1.
A magyarorszagi munkasmozgalom 1917-1919. Bp. 1958. ro. 1.
25 Lengyel Jozsef: Visegradi utca. Bp. 1957. 27. 1.
28 Nevelo Iren: Nehany adat az 1918. januari tomegsztrajk tortenetehez. Parttorteneti Kozlemenyek, 1958. 2. sz. 106. 1.
2' Milei Gyorgy: A KMP megalakulasanak tortenetehez. P. K . 1958. 4. sz., 44. 1.
28 MMTVD V . kot. 65. 1.
29 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 8 - 4 6 1 .
=° Nevelo Iren: i . m. 113-114. 1.
31 Nepszava, 1918. Jan. 27.
s2 PmL. Alisp. ir. 1 9 1 8 - 2 6 2 5 .
33 Nevelo Iren: i . m. 117. 1.
34 PmL. A kispesti jaras fosz. biroi ir. 1 9 1 8 - 1 7 2 . Iratok Pest megye tortenetehez.
1918-1919. I . sz. irat, 2 5 - 2 7 . 1.
35 PmL. Kozponti j. fosz.blroi ir. 1 9 1 8 - 1 9 .
36 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 8 - 4 7 6 2 .
3' Hajdu Tibor: Tanacsok Magyarorszagon 1918-1919-ben. Bp. 1958. 19. 1.
33 Hajdii Tibor: i . m. 14 .1.
39 PmL. Godolloi fosz. biroi ir. 1 9 1 8 - 6 1 7 2 .
40 PmL. Alisp. ir. 1918-27. 0 5 1 .
« Uo.
"2 PmL. Az aszodi jarasi foszolgabiro tavirata a foispanhoz a turai palyamunkasok
sztrajkjarol. Foisp. ir. 1 9 1 8 - 4 9 7 7 .
•'3 PmL. Pest vm. torvenyhatosagi bizottsaga kozgy. jzkv. 1 9 1 8 - 1 1 3 6 .
2. Az ^oszirozsas" forradalom gfozelme Pest megjieben
1 PmL. Az 1918. IV. negyedevrol szolo alispani jelentes Pest varmegye kozgyiilesi
j egyzokonyveben.
2Uo.

2/1 Dietz Karoly: Oktobertol augusztusig. Bp. 1929, 4. I.
3 PmL. Agoraszto ahspan jelentese a megyei kozgyiiles 1919. december 16-i iilesen.
4 PmL. Pest vm. kozgy. jzkv. 37951 kig/46. kgy. 1919. es Petri Edit: Tanulmanyok
a 700 eves Dabas tortenetebol. Dabas, 1975. 217. 1.
5 Iratok Pest megye tortenetehez (a tovabbiakban: Iratok...). Bp. 1969, 50. sz.
irat, 7 9 - 8 0 . 1.
" Iratok..., 21. sz. 48. 1.
' PmL. Fabri Mihaly: A tanacsok megalakulasa es miikodese Godollon 1918-19^
ben, 12. 1.
9 Etele Jozsefne: A Tanacskoztarsasag 133 napja Isaszegen es kornyeken. Bp.
1969, 7 - 9 . 1.
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PmL. Alisp. ir. 1918/52. 4 5 2 .
" P m L . Foisp. ir. 1919-257.
" P L Arch. A. I L i o n .
12 Asztalos Istvan: Tanacsok a Galga menten, i . m., 2 2 9 - 2 3 0 . 1.
13 Hatvan es Videke, 1918. nov. 10.
14 Asztalos, i . m. 2 3 0 - 2 3 1 . 1.
15 MMTVD V . kot. 307. 1.
i« PmL. Pest vm. dir. ir. 1919-34.
I ' P m L . A monori jaras foszolgabiraja. 1919-97.
13 PmL. Alisp. ir. 1918-52. 4 5 2 .
IS PmL. Foisp. ir. 1919-147.
20 Iratok..., 18. sz. 4 5 - 4 6 . 1.
21 PmL. Az 1918. IV. negyedevrol szolo alispani jelentes Pest varmegye kozgyiilesi
jegyzokonyveben.
22 Uo.
23 Uo.
24 Godollo es Videke, 1918 december i .
25 PmL. Alisp. ir. 1918-50. 676.
26 Szemere Vera: Az agrarkerdes I9i8-i9i9-ben. Bp. 1963, 2 2 7 - 2 2 8 . 1.
2' Szemere Vera: i . m., 3 4 - 3 5 . 1.
23 Kovacs Karolyne: A vaci Tanacskoztarsasag, 1965. i . 1. PmL.
29 Vaci Hirlap, 1918. nov. 3.
3» Pesti Laszlo: Egy veteran visszaemlekezesei. Nagykoros, 1969. 4. 1. PmL.,
V/3C.
31 Pesti Laszlo: Nagykoros varos tortenete 1918-1919, i . m. 5. 1. Gepirat.
32 Uo.
83 Uo., I I . " 1.
34 Godollo es Videke, 1918. november 3.
35 PmL. AHsp. ir. 1919 50. 676.
36 Sin Edit: Az 1918-19-es forradalmak Szentendren. Bp. 1969, 32., 3 9 - 5 8 . 1.
PmL. V/5. h.
37 PI. Arch. Tagyob - 4 b . 4 1 5 - 4 2 1 . 1. Torda Janosnak, a Magyar Lloyd Repiilogep- es Motorgyar Rt. aszodi iizeme egykori dolgozojanak visszaemlekezese. Aszodi
Petofi Miizeum dokumentumai, 1 9 6 8 - 5 1 . - Asztalos Istvan: Tanacsok a Galga menten
az 1918-1919-es forradalmak idejen. Klny. a Studia Comitatensia i . sz.-bol. Szentendre,
9

1972. 229., 235-236. 1.

PmL. Pest m. Torv. Biz. kozgy. jzkv. 1918-1452.
39 Krizsan Laszlo: Az 1919-es tanacshatalom es elozmenyei Pest megyeben. Pest
megye multjabol. I . m., 313. 1.
40 PmL. Alisp. ir. Tagyob. S-i.
41 PmL. Alisp. ir. Tagyob. Cs-i.
42 PmL. Godolloi fosz. biroi ir. 1919-7512.
43 PmL. Biai jarasi fosz. biroi ir. 1 9 2 0 - 6 9 4 7 .
44 Uo.
45 Iratok..., 103. sz., 145-146. 1.
46 Hajdii Tibor: i . m., 48. 1.
4'Dokumentumok a magyar parttortenet tanulmanyozasahoz. I I . Bp. 1955, 50. 1.
48 Nepszava, 1918. nov. 17.
33
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3. A. nemzeti tanacsoktol a neptanacsokig
PmL. Biai j. fosz. biroi ir. 1919-636.
'^Uo.
3 Sallay Gezane: A polgari demokratikus forradalom es a Tanacskoztarsasag
Erzsebetfalvan. Pesterzsebet, Soroksar. Budapest X X . keriiletenek multja es jelene.
Tanulmanyok. Bp. 1972.
4 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 9 - 1 8 9 .
5 MMTVD, V. kot. 354. 1.
6 Krizsan Laszlo: i. m., 316. 1.
'Voros Ljsag, 1919. januar 23.
8 PmL. A godolloi j. fosz. biroi ir. 1 9 1 9 - 1 3 7 3 .
9 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 9 - 4 9 9 .
1" PmL. Godolloi j. fosz. biroi ir. 1 9 1 9 - 4 9 4 . es Iratok.. ., 89. sz. 128-129.
" P m L . Foisp. ir. 1 9 1 9 - 4 5 0 .
12 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 9 - 2 8 4 . Korrendelet. Iratok..., 105. sz. 147-148. 1.
13 Vaci Ojsag, 1919. februar 15.
14 Iratok..., 113.,
114., 120. sz. 154-155., 161. 1.
15 PmL. Foisp. ir . 1 9 1 8 - 1 0 6 5 6 .
16 Hajdu Tibor: Tanacsok Magyarorszagon, i . m. 135. 1.
1' Lenin Magyarorszagrol. Bp. 1974. 3. kiad. 64. 1.
1

4. A kommunistak harca Pest megiehen
I Milei Gyorgy: i. m., 56. 1.
Milei Gyorgy: i . m., 7 5 - 7 6 . 1.
^/ti Kende Janos: A szakszervezetek szerepe a Tanacskoztarsasag allamaban. Parttorteneti Kozlemenyek. 1974. 4. 67. 1.
3 Petri Edit: i . m. 218. 1. es Pest Megyei Hirlap, 1966. marcius 28.
4 MMTVD V . kot., 354. 1.
5 Voros Ujsag, 1919. januar 8.
6 Voros Ujsag, 1919. januar i.
'Voros Ujsag, 1919. januar 15. es 23.
3 Farkas: i . m., 3 1 - 3 2 . 1.
9 Voros Ujsag, 1919. februar 6.
13 Iratok..., 125. sz. 171. 1.
I I Voros Ujsag, 1919. januar 23.
12 Az Ifjii Proletar, 1919. februar 10.
13 Voros Ujsag, 1919. februar 18.
14 PmL. Foisp. ir. 1919-455.
15 Vaci Ujsag, 1919. januar 11.
16 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 9 - 4 1 8 .
1' Godollo es Videke, 1919. februar 16.
13 Cegledi Kozlony, 1919. januar. Program es valosag.
13 Nagykorosi Nepujsag, 1919. marcius 2.
20 Proletar, 1919. januar 4.
21 PL Arch. V . sz. 1919/II.

22
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Sallav Gezane: i . m.

201-202.

1.

=3 MMTVD V . kot., 636. 1.
2* PmL. Az Orszagos Propaganda Bizottsag jelentese Pest megyerol. Foisp. ir.
1919-462.

25 Voros iJjsag, 1919. februar 6.
26 Szegeny Ember, 1919. februar ^6.
2'Hajdii Tibor: i . m., 134. 1.
5. A foldkerdes Pest megyeben a polgari koztarsasag idejen

1 Magyar Statisztikai fivkonyv 1913. Bp. 1915.
2 Az Orszagos Propaganda Bizottsag jelentese Pest megyerol. PmL. Foisp. ir.
1919-462.

3Uo.
Magyar gazdasagtortenet 1918-1944. Egyetemi jegyzet, 1958. 178. 1.
5 Agoraszto alispan 1918. IV. negyedevi jelentese, i . m.
6 PmL. A Pest varmegyei Gazdasagi Egyesiilet 1918. november 26-i igazgatovalasztmanyi iilesenek j egyzokonyve.
'Uo.
8 PmL. A Pest varmegyei Gazdasagi Egyesiilet 1919. januar 13-i igazgatovalasztmanyi iilesenek jegyzokonyve.
"Uo.
lo Pest-Pilis-Solt-Kiskun Varmegye Hivatalos Lapja. 1919. marcius 20.
" PmL. A Pest varmegyei Gazdasagi Egyesiilet 1919. marcius 3-i igazgato-valasztmanyi iilesenek jegyz6k5nyve.
12 PmL. A Pest varmegyei Gazdasagi Egyesiilet 1917. oktober 30-i korlevele a
jegyzokhoz. Lasd: Gazdasagi Egyesiilet iratai, 53. cs.
13 PmL. A Gazdasagi Egyesiilet iratai. 1919. evi tagiigyek dosszie, 53. cs.
14 PmL. A Pest varmegyei Gazdasagi Egyesiilet iratai, 10. cs. Jegyzokonyvek.
15 PmL. Vaci j. fosz.blroi ir. 1918-8366.
4

16

Uo.

1'Siklos Andras: Az Osztrak-Magyar Monarchia osszeomlasa. Bp. 1958, 76. 1.
13 Cegledi Kozlony, 1919. marcius 2. A fold a nepe.
19 Etele Jozsefne: A Tanacskoztarsasag 133 napja Isaszegen es kornyeken. Bp.
1969, 6. 1. Pest megyei miizeumi fiizetek.
2" Godollo es Videke, 1918. december 9.
21 Moricz Zsigmond: l}j vilagot teremtsiink. Muvelt Nep, Bp. 1953. 127. 1.
22 Fabri: i . m., 2 0 - 2 1 . 1.
23 Meszaros Karoly: Az oszirozsas forradalom es a Tanacskoztarsasag parasztpolitikaja. Kiilonos tekintettel Somogyra. Bp. 1966, 85. I.
24 Fabri: i . m., 21. 1.
25 Vilagszabadsag, 1918. december 14.
26 MMTVD V . kot. 5 2 2 - 5 2 4 . 1.
2' Uo.
23 Farkas Jozsef: A rackevei jaras tortenete 1918-1919-ben, i . m. 35-36. 1.
29 A Szegeny Ember, 1919. februar 16.
30 Uo.
31 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 9 - 5 0 5 .
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Meszaros Karoly: I . m. 8 5 - 8 6 . 1.
33 Voros Ujsag, 1919. marcius 20.
34 PmL. Alisp. ir. 1 9 1 9 - 1 2 252.
35 Bohm Vilmos: Ket forradalom tiizeben. Bp. 1946, 171. 1.

32

IL

PEST M E G Y E A

TANACSKOZTARSASAG

IDEJEN

I . A tanacsrendszer hatalomra jutasa
i P I . Arch. Tagyob 2/22.
2Uo.

PmL. Pest varmegyei dir. ir. 1919-45. Ir . . . I 5 0 , sz.
f. I . cs.
4 PI. Arch. 1919-6.
5 PmL. Pest varmegye dir. ir. 1919-46.
6 Farkas: i . m., 4 0 - 4 1 . 1.
' P m L . Alisp. ir. Tagyob D - i .
3 PmL. Pest varmegye Ideigl. Dir. ir., 1919-2.
9 PmL. Pest vm. Ideigl. Dir. ir. 1919-5.

3

603.

1" PmL.

Uo.,

1919-11.

PmL. Pest vm. Dir. eln. ir. 1 9 1 9 - 1 6 1 .
Uo.
13 Uo. Cinkota.
14 Uo. Mogyorod.
15 Uo. Maglod.
16 Uo. Farmos.
1' Uo. Tatarszentgyorgy.
13 PI. Arch. Beliigymin. eln. ir. 1 9 2 0 - 3 3 0 9 .
19 PmL. Pest vm. Dir. Vegyes ir.
2" Huszar Jozsef: A szocialista forradalom utan. Vilagossag. Bees, 1918. julius 8.
21 PI. Arch. 605. f. 4 1 5 - 4 2 1 . 1.
22 Uo.
23 Etele Jozsefne: i . m., 11-12. 1.
24 Koblencz Zsuzsa: Otven eve Monoron. Pest megyei Hirlap, 1969. marcius 18.
25 PmL. Pest vm. dir. ir. „Als6dabasi jelentesek" es Petri Edit: i . m. 220. 1.
26 Lippai Lajos: Az alsodabasi jaras a Tanacskoztarsasag idejen. Dabas, 1969.
11
12

PmL. K i - 5 0 . 14. 1.

2'Czegledi Ujsag, 1919. marcius 22.
23 Czegledi Kozlony, 1919. marcius 30.
29 Kovacs Kalmanne: i . m., 4-6. 1.
30 Vaci Voros Ujsag, 1919. aprilis 23. es Tihanyi Erno: Vac a Tanacskoztarsasag
idejen. Pest megyei Hirlap, 1969. marcius 19., 20., 21.
31 Horvath Levente: Az 1919-es Tanacskoztarsasag Szentendren. 12-16. 1. PmL.
32 PmL. Foisp. ir. 1 9 1 9 - 6 8 9 .
33 Huszar Jozsef: Aszod es az aszodi jaras direktoriuma. Vilagossag (Bees), 1920.
Junius 8. Iratok... 332. sz.
34 Huszar Jozsef: i . m., es Asztalos: i . m., 2 4 0 - 2 4 1 . 1.
35 Iratok... 152. sz., 2 0 2 - 2 0 3 . b
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36 PmL. Agoraszto alisp. jelentese a Pest megyei torvenyhatosagi bizottsag 1919.
december i6-i kozgyiilesen.
3' Voros Ljsag, 1919. aprilis 2.
38 PmL. Dr. Foldes Istvan, a Beliigyi Nepbiztossag szobeli megblzasarol marcius
24-en irasban ertesiti a megye alispani teendoit meg ellato Agoraszto Tivadart. Pest m.
dir. ir.

1919-1.

39 Szokoly Endre: 1919. A varmegye atalakulasa. Pest megyei Hirlap, 1969. marcius
13.,

15.

**» A „Pestvarmegyei Direktorium Hivatalos Lapja" 1919. aprilis 3. szama marcius
27-i keltezessel kozli az alispan rendeletet Foldes megblzatasarol a foszolgablrakkal
polgarmesterekkel es kozsegi eloljarokkal.
41 A „Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye Hivatalos Lapja" mar marcius 27-en nem
jelent meg. Utoda: a ,,Pestvarmegyei Direktorium Hivatalos Lapja"-nak elso szama
aprilis 3-an jelent meg. Kiadonak a „Varmegyei Szocialista Direktorium" van feltiintetve.
43 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-6. Ir. . . . I 4 6 . sz.
43 Dokumentumok a magyar parttortenet tanulmanyozasahoz. I I . kot. Szikra,
Bp. 195 5. 140. 1.
44 PI. Arch. 603. f. I . cs. 1919-3284.

2. A tanacsvalasztasok
1 A Forradalmi Kormanyzotanacs es a nepbiztosok rendeletei. I . fiizet, Budapest,

1919. 36. 1.
2 Altalanos

jellegu Hajdu Tibor: Tanacsok Magyarorszagon 1918-1919-ben. Bp.
1958. Pest megyet erinto tanulmany: Krizsan Laszlo: Az 1919-es tanacshatalom es elozmenyei Pest megyeben. Pest megye multjabol. Tanulmanyok. Bp. 1965. Kiad. Pest
megye Tanacsa. 2 9 3 - 3 3 7 . I.
3 Romsics Ignac: Az aprilisi tanacsvalasztasok Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyeben - az egzakt forrasok tiikreben. Bacs-Kiskun megye multjabol. Kecskemet, 1975.
221-248. 1.

4 PmL. Fabian Miklos: Adalekok a Tanacskoztarsasag tortenetehez es annak
elozmenyeihez a dabasi jaras teriileten. Dabas, 1969. 37. 1. es Lippai Lajos: vVz alsodabasi jaras a Tanacskoztarsasag idejen. Dabas, 1969. 29. 1. Fabri Mihaly: A tanacsok
megalakulasa es miikodese Godollon 1918-19-ben. 80. 1.
5 PmL. Pest varmegyei dir. ir. 1919-121. Ir. . . . I69. sz.
6 Romsics Ignac: i. m., 223-227. 1.
'Krizsan Laszlo: Az 1919-es tanacshatalom es elozmenyei Pest megyeben, i. m.
323-329. 1.

3 PmL. Pest vm. Dir. eln . ir. 1919-161.

9 PmL. Biai jarasi foszolgabiroi iratokban a budakeszi fojegyzo Tagyob-jelentese.
1920-6947.

Uo.
11 PI. Arch. Tanacsvalasztasok, „Pomazi jaras"-i dosszie.
12 PI. Arch. Beliigyminiszteriumi eln. ir. 1 9 2 0 - 4 2 7 9 .
13 Lippai: i. m. A gyoni es a dabasi tanacsok osszetetelet Petri Edit vetette behato

10

vizsgalat ala. I m. 221-222. 1. es 2 2 8 - 2 2 9 . 1.

'

14 Lippai: i. m., 11. es 27. 1.
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15 Fabri M.: i. m.,
16 Iratok..., i. m.
1' Fabri M.: i. m.,
"Asztalos Istvan:
19 Asztalos Istvan:
-"Reti Laszlo: A

29 1.
184. sz. 236. I.
26. 1.
i. m., 2 4 3 - 2 5 3 . 1.
i. m., 2 4 6 - 2 4 7 . 1.
Magyar Tanacskoztarsasag kozponti szervei es pecsetjeik.

Bp. 1970.
21 Asztalos Istvan: i. m., 2 4 2 - 2 4 3 . 1.
2- PmL. Pest varmegye dir. ir. Jelentesek, „G6d6ll6i jaras"-i dosszie.
23 Uo.
24 PI. Arch. Beliigyminiszteriumi eln. ir. 1 9 2 0 - 1 9 4 3 .
25 PI. Arch. 6 0 3 . f. I . cs. 1919-1080.
26 PI Arch. Beliigyminiszteriumi eln. ir. 1920-3166.
PI. Arch. Tanacsvalasztasok. Alsodabasi dosszie.
23 PmL. Pest varmegyei dir. ir. „Als6dabasi jelentesek."
29 PI. Arch. 6 0 3 . f. I . cs. 1919-1002^.
3" Nepszava, 1919. aprilis 15.
31 PmL. Pest varmegyei dir. ir. „G6d6ll6i jelentesek" dosszie.
32 PmL. Pest varmegyei dir. ir. 1 9 1 9 - 1 6 1 . Budakeszi.
33 Uo. Kakucs.
34 Uo. Gyomro.
35 Uo. Ecser.
36 Uo. Bugyi.
3' Voros Ujsag, 1919. majus 17.
33 PmL. Foisp. ir. 1919-487.

PmL. Biai j. fosz.-biroi ir. 1919-2916.
PmL. Beliigyminiszteriumi eln. ir. 1920-3310.
41 Krizsan: i. m. 324. 1.
42 Nepakarat, 1919. aprilis 8.
43 Nepakarat, 1919. aprilis 13.
44 Pesti Laszlo: i. m., 32. 1.
45 Kovacs Kalmanne: i. m., 8. 1.
46 Sin Edit: i. m. 66. 1.
4' Uo., 72. 1.
43 Krizsan Laszlo: Az 1919-es tanacshatalom es elozmenyei Pest megveben, i. m.
321. L
49 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-164.
59 PI. Arch. 603. f. 6. cs. 26. 6e.
51 PmL. Pest varmegyei dir. ir. 1919-164.
52 PmL. Pest varmegyei dir. ir. Jelentes a varmegyei szovjet alakuloiileserol.
Iktatatlan. Ir. . . . 2I3. sz.
'3 Ir. . . . zzl. sz.
54 Joanovicsot a Tanacskoztarsasag megdontese utan 4 evre iteltek es a szegedi
Csillag-bortonbe keriilt, ahonnan 1 9 2 1 - 2 2 fordulojan amnesztiaval szabadult. 1928-ban
hazatert sziilofoldjere, Versecre, ahol gyogyszertarat vasarolt. Patikajaban nemcsak a
betegek, hanem a kommunistak is gyakran megfordultak. A haboru alatt, 1941-ben
jonak latta, ha Belgradba koltozik, de a Gestapo itt is megtalalta, es ket izben is letartoztatta. Jugoszlavia felszabadulasakor 76 eves volt es 1953. marcius 29-en bekovetkezett
39

4"
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halalaig nagy tisztelet ovezte a szemelyet. Koltai Sandorne: Joanovics Sandor. Pest
megyei Hirlap, 1969. marcius 2.
55 Jelentes a varmegyei szovjet alakulo iileserol, i. m.
56 Uo. A Tanacskoztarsasag Pest megyei, jarasi es varosi szerveinek szervezetet,
hataskoret es illetekesseget reszletesen targyalja „A Pest megyei Leveltar tanacskoztarsasagi iratai (Szerk. Lakatos Erno) Bp. 1969. c. leveltari leltar.
5 ' Uo. Julius 21-i osztalyvezetoi korozveny. Iktatatlan.
58 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e. Joanovics elnok kozlese a megyei tanacs Junius i i-i
iilesen.
59 Uo. Majus lo-i iiles.
60 Uo.
61 PmL. A Pest varmegyei direktorium elnoke 1919. augusztus 2-an (!) kelt, a Nepgazdasagi Tanacs I . foosztalyahoz intezett atirataban ad tajekoztatast a miiszaki hivatal
letrejottenek koriilmenyeirol es rendel teteserol. Lasd Pest varmegye direktoriuma miiszaki hivatalanak iratai, 1 9 1 9 - 1 8 9 2 . Ir. . . . 225. sz.

3. A. tanacsok tevekenysege Pest megyeben
1 l^mL. l^est varmegyei dir. ir. Iktatatlan, i. m.
2 PI. Arch. 600. £ 3. cs. 19. 6e.
3 O L . Beliigyminiszteriumi eln. ir. 1920-8868.
4 Huszar: i. m. Ir. . . . 332. sz.
5 Petri Edit: i. m. 223. 1.
6 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
' I r a t o k . . . , 246. sz., 319-2320. 1.

8 Fekete Bela visszaemlekezese: PI. Arch, h-f-28. Idezi: Farkas, i. m. 55. 1.
9 Huszar Jozsef: i. m.
,
10 PmL. Pest Parmegyei dir. ir. Jelentesek. „Als6dabas."
11 PI. Arch. 605. f. I . cs. 1919-1169.
12 PmL. Pest varmegyei dir. ir. Jelentesek. ,,Kiskunfelegyhazai jaras."
13 Tanacsok Orszagos Gyulese naploja, 1919. Junius 20-i iiles, 145-146. 1.
14 PmL. Godolloi jarasi tanacs ir. 1919-5246.
15 Kiss Gyorgy: A budapesti varospolitika. Bp. 1958. 185-186. 1.
16 PmL. Godolloi j. tanacs ir. 1919-5246.
1' PmL. Pest varmegyei dir. ir. Jelentesek. Godollo."
18 l^mL. Monori jaras ir. 1919-3355.
19 I'mL. Pest varmegyei dir. ir. 1919-122.
20 Iratok..., 237. sz. 311. 1. es Sallay Gezane: i. m. 208. 1.
21 PI. Arch. 603 f. I . cs. 1919-567.

4. Kommunista mozgalom es a^ egjiesiilt part tevekenysege Pest megfeben
a Tanacskoztarsasag idejen
1 Fabri: i. m., 34-37- 12 Kispesti Munkas, 1919. majus 18.
3 Vaci Hirlap, 1919. marcius 30.
4 Nepakarat, 1919. majus 20. Szakszervezet - partszervezet kiepitese.

20.3

5 Kozerdek, 1919. augusztus 6.
'Nepakarat, 1919. Junius 8.
'Nepakarat, 1919. Junius 17. N . M.: A partszervezet kiepitese.
8 Nepakarat, 1919. Junius 8. Nepmozgalom.
9 Nepakarat, 1919. Junius 11. Matyas Jozsef liivatalvesztese.
1" Nepakarat, 1919. Junius 15.
11 MMVD, 6/B. 21. I.
'2 Nepakarat, 1919. julius 18.
13 PmL. Pest varmegyei dir. ir. „Als6dabasi jelentesek."
"Kende Janos: i . m. 8 4 - 8 5 . 1.
i4ya Voros Ojsag, 1919. majus 15. Kun Bela eloadasa: A partszervezetek, szakszervezetek viszonya a diktaturaban.
15 Kende Janos: i . m. 9 0 - 9 6 . 1.
i s y a Vaci Voros IJjsag, 1919. Junius 4., 8., 12., 22., 2 9 . ; julius 6., 13., 16., 20. szamai.
16 Nepakarat, 1919. majus 20.
1' Uo.
13 Nepakarat, 1919. Junius i .
'9 Nepujsag, 1919. majus 3.
Vaci Voros Ujsag, 1919. majus 4. 19 000 ember vonult fel Vacott a munkasosztaly nagy iinnepen.
21 Sin Edit, i . m. 7 9 - 8 1 . 1.
Mezogazdasagi politika Pest megfehen a Tanacskoztarsasag idejen
1 Uj Alarcius, 1926. aprilis. A magyar proletardiktatura fo tanulsagai.
2 PI. Arch. A K M P I . kongresszusanak hatarozatai.
3 Kun Bela: Kilenc ev tavlatabol. Uj Marcius. Kun Bela: A Magyar Tanacskoztarsasagrol, Bp. 1958, 473. 1.
••Szemere: i. m., 215. 1.
5 Lengyel Gyula: A magyar hadikommunizmus. Uj Marcius, 1929. marcius.

6 Voros Ujsag, 1919. marcius 22.
' Szemere Vera: i. m., 99. 1.

3 Uo.
9Uo.

103.

1.

1" Lenin: Miivei, 28. kot. Bp. 1952. 136. 1.
" Tanacsok Orszagos Gyiilese naploja. 1919. Junius 17. iiles.
12 Uo. Idezet Hamburger beszedebol.
'3 A magyarorszagi munkasmozgalom 1917-1919. Bp. 1958, 78. 1.
14 PmL. Pest varmegyei dir. ir. 1919-5.
15 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
16 Etele Jozsefne: i. m., 15. 1.
1' PmL. Biai jaras fosz.-biroi ir. 1 9 2 0 - 6 9 4 7 es P I . Arch. Tagyob 2/22.
13 Iratok..., i. m. 156. sz. 2 0 6 - 2 0 7 . h
19 Varga Andras: Maglod a Tanacskoztarsasag idejen. Pest megyei Hirlap, 1969.
marcius 21.
2° PI. y\rch. 603. f. I . cs. 1 9 1 9 - 8 8 1 .

21 PmL. Pest varmegyei dir. ir. Jelentesek. ,,Godollo".

22 Sin E . : i. m., 93.^1.
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23 Iratok..., i . m. 137. sz., 182. L
3" Asztalos I . : i . m., 241. 1.
23 Iratok. . ., i . m. 206. sz., 267. 1. es MMTVD V I . kot. 294. sz. dok.
26 Iratok..., i . m. 277. sz. 362. 1.
2'Petrak Katalin: Az elso magyar munkashatalom szocialpolitikaja. Bp., 1969,
94. 1.
23 PmL. Pest varmegyei dir. muszaki hivatala. 1919-1518.
2" Iratok..., i . m. 2 8 1 . sz. 3 5 5 - 3 5 6 . 1.
3° PmL. Pest varmegyei dir. miaszaki hivatala. 1 9 1 9 - 1 8 7 2 .
31 Fabri: i . m., 4 6 - 4 7 . 1.
32 Asztalos: i . m., 255. 1.
33 Farkas: i . m., 66. I .
3" PmL. Godolloi j. tanacs ir. 1 9 1 9 - 5 2 4 6 .
3 5 P J J J L _ Pgst rnegyei dir. miiszaki hivatalanak ir. 1 9 1 9 - 1 7 0 5 .
33 Uo.,

1919-165 5.

Szocialis termeles, 1919. julius 20.
33 PmL. Pest varmegyei direktoriuma melle rendelt Birtokrendezo es termelest
Biztosito Bizottsag aprilis 28-i jelentese. 1 9 1 9 - 2 1 .
33 PmL. Pest megyei dir. ir. 1 9 1 9 - 8 7 .
PmL. Pest varmegye direktoriuma melle rendelt Birtokrendezo es termelest
Biztosito Bizottsag majusi jelentese: 1 9 1 9 - 2 1 . Ir. . . . 248. sz.
41 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-226.
•12 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
« Uo.
4''Abony, 1919. Junius 22.

43 Voros Ojsag, 1919. julius 8.
43 PI. Arch. 600. f. 3. cs .19. 6e.
4'i^alasi Munkas, 1919. majus 31.
43 Halasi Munkas, 1919. Junius 5.
49 Pest megyei intezo bizottsag Junius 9-i iilese. I . m.
30 Uo. Joanovics elnok felszolalasa.
31 Ilyen panaszok hangzottak el a Pest megyei Tanacs intezo bizottsaga Junius 9-i
es Junius 12-i iilesein. I . m.
32 Ley Peter felszolalasa a Pest megyei intezo bizottsag 1919. Junius 9-i iilesen. I m.
3 3 PI. Arch. BM Eln. 1 9 2 0 - 6 3 4 4 . aprilis 5.
34 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
33 PmL. Godolloi jarasi tanacs ir. 1 9 1 9 - 5 2 4 6 .
36 PmL. Pest varmegyei dir. ir. Iktatatlan.
3' PI. Arch. 600. £ 3. cs. 19. 6e.
33 PmL. Pest varmegyei dir. ir. julius 21-i domsodi jegyzokonyv. Iktatatlan.
33 PmL. Pest varmegyei dir. ir. Datum nelkiili iktatatlan feljegyzes.
60 PL Arch. 600. £ 3. cs. 19. 6e.
61 Fabri: i . m., 3 8 - 4 2 . 1.
62 PmL. Pest varmegyei dir. eln. ir. 1 9 1 9 - 1 0 9 .
63 PI. Arch. 600. £ 3. cs. 19. 6e.
64 Uo.
63 Uo.
66 Magyar Gazdasagtortenet, Bp. 1958, Egyetemi jegyzet, 200. 1.
6' Nepakarat, Cegled, 1919. Junius 14.
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"8 Szemere Vera: i. m., 146. 1.
69 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e. es Voros Ojsag, 1919. majus 8.
'"Szociahs Termeles, 1919. Junius 4. es julius 13.
" Szocialis Termeles, 1919. Junius i8.
'2 PI. Arch. 606. f. A foldbirtokrendezo bizottsag taviratai.
'3 Az Ujsag, 1919. majus 4.
'••Nepszava, 1919. Junius 13. Kun Bela beszede a partkongresszuson.
'3 Szemere Vera: i. m., 174. 1.
'6 PI. Arch. 600 f. 3. cs. 19. 6e.
" A Munka, 1919. evf. 72. sz. A Budapest kornyeki munkassag ellatasa.
'8 Nepszava, 1919. majus 14.
'9 Szocialis Termeles, 1919. julius 20.
89 Nepszava, 1919. aprilis 22.
81 Fabri: i . m., 41. 1.
82 Szemere Vera: i. m., 190. 1.
83 PI. Arch. 605. I I . / 1 - 2 . Allattenyesztes.
34 OL. Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag I X . osztalyanak mutato konyve.
33 Szemere Vera: i . m., 191. 1.
86 Szemere Vera: i . m., 104-105. 1.
8' A Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag 40. sz. rendelete.
88 PI. Arch. 600. f 3. cs. 19. 6e.
89 PmL. A Pest megyei Birtokrendezo es Termelest Biztosito Bizottsag iratai.
1919-49

kg.

99 Etele J.-ne: i . m., 17. 1.
91 PI, Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
92 PI. Arch. BM. Eln. 1920/3485. majus 28.
93 Tanacsok Orszagos Gyulese naploja, 1919. Junius i6-i iiles, 32. 1.
94 PmL. Pest megyei dir. ir. Jelentesek. „G6d6ll6".
93 PmL. Godolloi jarasi tanacs ir. 1919-5246.
96 PmL. Pest megyei dir. ir. Jelentesek. „Pomaz".
9'Pesti Laszlo: Nagykoros varos tortenete, i . m., 7., 45. 1.
93 „Tanacsk6ztarsasag", 1919. julius 24.
99 Retfalvy Jeno: A Tanacskoztarsasag mezogazdasagi politikajat erinto rendeletek
es szervei. PI. Arch. 605. f.
160 PI. Arch. 600. £ 3. cs. 19. 6e.
191 PI. Arch. Uo.
192 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-162.
193 Etele Janosne: i . m., 2 0 - 2 1 . 1.
194 PmL. Mernokbiztosi iratok. Ugydarabok, 11. sz.
193 PmL. Mernokbiztosi iratok. I I . 18. sz.
106 Parkas J . : i . m., 64. 1.
10' Uo.
108 Uo. 66. 1.
109 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-319.
110 Petrak Katalin: Az elso magyar munkashatalom szocialpolitikaja. I . m. 76. 1.
111 Petrak Katalin: i . m., 9 2 - 9 3 . 1.
112 Fabri M.: i . m., 4 5 - 4 6 . 1.
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6. A kozellatas heljzete
1 Magyar Gazdasagtortenet, i . m. 202. 1.
2Uo.

PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-226.
Pest megyei dir. ir. 1919-184.
5 PmL. I'est megyei dir. ir. 1919-109.
6 Iratok..., 161. sz. 211-212. I.
'Farkas J . : i . m., 57-58. 1.
8 A Pest varmegyei direktorium feliiivasa megjelent a ,,Voros Ujsag" 1919. aprilis
20-i es a „Pestvarmegyei Direktorium Hivatalos Lapja" aprilis 24-i szamaban.
"Hivatalos Lap, 1919. aprilis 24. sz.
1° Nepszava, 1919. majus 15.
"Voros Ujsag, 1919. aprilis 19.
12 Etele J.-ne: i . m., 18-19.
13 Nagykorosi Nepujsag, 1919. Junius 6. A videk kotelessege.
" PI. Arch. Nagykorosi dir. ir. Dir. eln. jelentes.
15 Pesti Laszlo: i . m., 18., 4 3 - 4 4 . 1.
13 PmL. Pest megyei dir. ir. Jelentesek. „Cegled."
1' PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
13 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-164.
13 Voros Ujsag, 1919. majus 23.
2" PmL. A Pest megyei direktoriumok kozelelmezesi iigyosztalyanak majus havi
jelentese.
31 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-78.
22 PmL. Pest megyei dir. ir. Jelentesek. „G6d6ll6i jegyzetek."
23 PmL. Godolloi jarasi dir. ir. 1919-3283.
24 Fabri: i . m., 54-58. 1.
25 Nepakarat, 1919. Junius 3.
26 Nepakarat, 1919. Junius 30.
2'Nepakarat, 1919. Junius 19.
23 Nepakarat, 1919. julius 14.
2" Vaci Hirlap, 1919. majus 18.
33 Magyar Alfold, 1919. Junius i .
31 Nepakarat, 1919. Junius 8.
32 Szemere Vera: i . m., 115-116. 1.
33 Magyar Gazdasagtortenet, i . m., 204. 1.
34 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
35 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-14.
36 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-179.
3'PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-15 3.
33 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-353. aprihs 23.
3" PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-165. aprilis 9.
3

4 PmL.
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7. Oktatasiigy es kulturalis elet
1 PmL. Biai jarasi tanacs ir. 1 9 1 9 - 3 6 1 2 .
2 Szokoly Endre: Direktoriumi tagok, akik eltiintek. Pest megyei Hirlap, 1969.
marcius 30.
3 A szocialista tanitomozgalom Magyarorszagon 1 9 0 0 - 1 9 2 0 . A Tanacskoztarsasag
iskolapolitikaja. Bp. 1958. 1 0 8 - 1 0 9 . 1.
•* PmL. A Pest megyei dir. ir. Iktatatlan. A Kozoktatasiigyi Nepbiztossag
88 886 (1919) I X . 1 . rendelete.
3 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
6 Petrak Katalin: Az elso magyar munkashatalom szocialpolitikaja, i. m. 89. 1.
' Etele J.-ne: i . m., 2 4 - 2 6 . 1.
8 IJj Kor, 1919. marcius 30.
9 Sin Edit: i. m., 112. 1.
1" Uo.
" Vaci Hirlap, 1919. marcius 30.
12 Abony, 1919. aprilis 27.
13 Asztalos: i . m., 242. 1.
14 Asztalos: i. m., 242. 1.
1° Tanacskoztarsasagi tevekenysege miatt bortonbiintetest szenvedett, majd mint
szociologus es a szociaidemokrata part propagandistaja, orszagos jelentosegii ideologiai
es propagandista tevekenyseget fejtett ki. A Tanacskoztarsasag alatt irt legfontosabb
publicisztikai Irasai: Uj kozoktatast, apr. 11.; Miivelodesiigy szervezese, apr. 15.; Nevelesi es oktatasi intezmenyek koztulajdonba vetele, apr. 15.; tJj kozoktatast, apr. 18.;
Az ismeretterjeszto bizottsag felvilagosito munkajarol, apr. 23. Valamennyi a Nepakaratban.
13 Nepakarat, 1919. aprilis 11.
1' Godollo es Videke, 1919. aprilis 20.
13 Ifju Proletar, 1919. aprilis 20.
13 Jelentes a Kozoktatasiigyi Nepbiztossag miikodeserol. 1919. Junius.
2" Etele Jozsefne: A Tanacskoztarsasag 133 napja Isaszegen es kornyeken, i. m.
21 I'mL. A Pest megyei direktorium muszaki hivatalanak ir. 1 9 1 9 - 1 5 3 9 es 1 9 1 9 1547-

PmL. Kovacs Karolyne: A vaci Tanacskoztarsasag. 14-15- 123 Farkas: i . m., 66. 1.
24 Etele J-ne: i . m., 2 - 4 - 2 6 . 1.
23 Uo., 27. 1.
2" Nepakarat, 1919. majus 14.
2' Nepakarat, 1919. julius 20., 22.
23 Krizsan Laszlo: Konyvtarak Pest megyeben a Tanacskoztarsasag idejen. Pest
megye konyvtarai. Bp. 1965, 179. 1.
23 Krizsan: i. m., 179. 1.
33 Bihari Eniko: Tanacskoztarsasag az ifjusagert - ifjusag a Tanacskoztarsasagert.
Szentendre, 1979. 17. 1.
31 Ifjii Proletar, 1909. aprilis 20.
32 Nepakarat, 1919. majus 29.
33 Cegled, 1919. jiilius.
34 Nepakarat, 1919. majus 20.
33 Kozerdek, 1919. majus i .
22
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8. A Vorosorseg megalakulasa es tevekenysege
1 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-2.
2
Nepszava, 1919. aprilis i .
3 PI. Arch. 603. f. I . cs. 1919-669.
4 PI. Arch. 600. f. 3. cs. 19. 6e.
3 A Rakosi-per, 338. 1. Idezi Hajdii: i. m., 179-180. 1.
6 PmL.^Monori j. fosz.biroi ir. 1 9 1 9 - 4 2 9 1 .
' P m L . A Pest megyei dir. ir. 1919-1715.
3 PI. Arch. 603. f. I . cs. 1919-1022.
9 Pest megyei intezo bizottsag majus lo-i jegyzokonyve, i . m.
'"Pesti Laszlo: Nagykoros varos tortenete, i. m. 6. 1.
11 Nepakarat, 1919. majus 23.
12 Horvath Levente: A Tanacskoztarsasag tortenete Szentendren, i . m., 16. 1.
"Fabri: i. m., 30. 1. es Fabri Mihaly—Heltai Miklos Gabor: Godollo a Tanacskoztarsasag alatt. Munkasmozgalmi Almanach, Godollo 1979. 25-26. 1.
i"* Fabri: i. m., 31. 1.
13 Etele Jozsefne: i. m., 12-14. k
16 A „Vorosor" kis tankonyve. Bp. 1919.

9. Hare az ellenforradalom ellen
Romsics Ignac: A Duna melleki ellenforradalom. Valosag, \<)TJ,\-I.
sz.
PmL. Endre Laszlo segelykerelme: Pest megyei foisp. ir. 1919-355.
3 Hajdii Tibor: A Magyarorszagi Tanacskoztarsasag. Bp. 1969, 103. 1.
4Uo.
3 Romsics: i. m., Valosag, 1977. i . sz. 18. 1.
6 Pasztor Mihaly: A Tanacskoztarsasag Abonyban. Pest megyei Nepujsag, 1969.
marc. 13.-marc. 25. I - X .
' PmL. A Pest megyei intezo bizottsag 1919. jiinius n - i iiles jegyzokonyve., i . m.
8 Idezi Romsics, uo., 19. 1.
"Romsics: i . m., 19. 1.
1" Romsics: i. m., 20. 1.
" Romsics: i. m., 21. 1.
'2 Romsics: i . m., 22. 1.
13 Romsics: i . m., 23. 1.
14 Iratok..., 273. sz. 356-357. 1.
13 Romsics: i. m., 29. 1.
16 PI. Arch. H-f-28. Fekete Bela visszaemlekezesei idezi Farkas: i . m., 76. 1. es
Romsics: i. m., 30. 1.
1' Romsics: i. m., Valosag, 1977. 2. sz. 6 1 - 6 2 . 1.
1

2

18 L m.,

6 3 - 6 4 . 1.

1" I . m.,

6 4 - 6 5 . 1.

Uo., 65. 1.
Uo., 66. 1.
22 Szentendrei Neplap, 1921. februar 15.
23 Sin Edit: i. m., 136-154. 1. es Horvath Levente: i. m., 1 9 - 2 1 . 1.
34 Dr. Sarlos Bela: A Tanacskoztarsasag forradalmi torvenyszekei. Bp. 1961, 92. 1.
2"
21
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Sarlos: i . m., 9 2 - 9 3 . I .
Sarlos: i . m., 8 8 - 8 9 . 12'Kovacs Karolyne: i . m., 11-12. 1.
28 Nepakarat, 1919. Junius 11.
2" Fabri: i . m., 31. 1.
3" Horvath Levente: i . m., 14-15. 1.
31 Sarlos: i . m., 170. 1.
32 Bihari Eniko: Tanacskoztarsasag az ifjusagert - ifjusag a Tanacskoztarsasagert
Pest megyeben. I . m., 11-12. 1.
23

26

10. A Voros Hadsereg honvedo harcainak segitese
1 A magyar Voros Hadsereg, 1919. Valogatott dokumentumok. Bp., 19159. 5. 1.
es Juhasz Nagy Sandor: A magyar oktoberi forradalom tortenete. Bp. 1945, 453. 1 .
2 Nepszava, 1919. marcius 25.
3 PL Arch. Beliigyminiszteriumi eln. ir. 1 9 1 9 - 3 2 9 1 .
4 Voros Ujsag, 1919. aprilis 19.
3 Huszar J . : i. m.
6 PmL. Pest megyei dir. ir. Iktatatlan. A hadsereg foparancsnoksag elelmezesi
anyaggyiijto es ellenorzo bizottsaganak 1919. Junius 28-i rendelete.
' P I . Arch. 601. f. I . cs. 10. 6e. Hajdu T . : i . m., 196. 1.
3 PmL. Biai jarasi tanacs iratai, 1 9 1 9 - 2 8 4 7 .
3 Vaci Voros tJjsag, 1919. aprilis 11. es 19.
;° Proletar, 1919. aprilis 20.
11 Farkas: i . m., 72. 1.
12 Iratok..., 212. sz., 274. 1.
13 Huszar Jozsef: i . m., idezi Asztalos: 257. 1.
13 Asztalos: i . m., 254. 1.
13 Fabri: i . m., 60. 1.
13 PmL. Godolloi j. dir. ir. 1 9 1 9 - 3 9 8 8 .
1' Etele J-ne: i . m., 2 1 - 2 2 . 1.
13 P I . Arch. Heder Antal felszolalasa. 600. f. 3. cs. 19. oe.
13 PmL. Pest megyei dir. ir. 1919-385.
2" P I . Arch. 600. f. 3. cs. 19. oe.
21 Heltai Miklos: Fohadiszallas Godollon I - I I . Pest megyei Hirlap kiilonkiadasa. .
Godollo es Videke, 1976. jiinius 26., 27. es Heltai Miklos: A magyar Voroshadsereg
fohadiszallasa. Munkasmozgalmi Almanach (szerk. Heltai Miklos Gabor) Godollo, 1979.
5 3-66

1.

22 Liptai Ervin: Voros Katonak elore! Bp. 1969, 182. 1.
23 Liptai E . : i . m., 178-179. 1.
24 Liptai E . : i . m., 186-187. h
23 A cegledi voroskatonak harcait reszletesen feldolgozta Pataki Ferenc: A cegledi
voros munkaszaszloalj tortenete c. tanulmanyaban. 1918-1919. Cegleden. Cegledi
Fiizetek, 18-19. sz., 6 1 - 9 2 . 1.
23 Liptai Ervin: A Magyar Voros Hadsereg, 1919. Bp. 1969., 407. 1.
2' Pataki F . : i . m., 77. 1.
23 Pesti Laszlo: i . m., PmL. V/5C. 13-17. 1.
23 Kirschner Bela: A szakszervezeti kormany hat napja. Bp. 1968, 6 4 - 6 5 . 1.
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30 Kirschner B . : i . m., 154. 1.
31 Liptai E . : i . m., 456. 1.
33Kirschner B . : i . m., 134. 1.
33 Nagy Dezso: i . m.
34 Etele J.-ne: i m., 30. 1.
33 Vaci Hirlap, 1919. augusztus 10.
II
1

Az ellenforradalom hatalomra jutasa es a feher terror

PmL. Godolloi j. fosz.blroi ir.

2 Uo.,

1919-5260.

1919-5394.

Nagy Dezso: A tanacshatalom tortenete Cegleden. I . m., 7 1 - 7 2 . I.
4 Sasi Gyorgy visszaemlekezesei. A szerzo tulajdonaban.
3 Vaci Hirlap, 1919. augusztus 10.
3Uo.
' Sasi Gyorgy visszaemlekezese, i . m.
3 PmL. Biai j. fosz. biroi ir. 1 9 2 0 - 4 5 2 1 .
" P I . Arch. Beliigyminiszteriumi eln. ir. 1 9 1 9 - 9 6 9 .
10 PmL. Kozgy. jkv. 1919. dec. i6.
11 PmL. Pest varmegye dir. ir. 1919-1956.
13 Nemes Dezso: Az ellenforradalom tortenete Magyarorszagon 1 9 1 9 - 1 9 2 1 . Bp.
1962, 51. 1.
13 PmL. Alisp. ir. 1 9 2 0 - 2 5 4 8 .
14 Uo.
13 A magyarorszagi munkasmozgalom 1919-1929. Bp. 1958., 10. 1.
13 Iratok..., 304. sz. 3 : 0 - 3 9 1 . 1.
1 ' PmL. Monori j. fosz.biroi ir. 1919-4204.
3

13 Uo.,

1919-4291.

13 Uo.,

1919-4341.

20 Pml. Kozgy. jkv. 1919. december 16.
21 Fabri: i . m., 6 2 - 6 3 . b
22 PmL. A monori j. fosz. ir. 1 9 2 3 - 1 3 3 1 ; es a monori halotti anyakonyvi masodpeldany 1920. evi 199-207., 209., 211-214., 216-230., 235-253., 2 5 5 - 2 5 9 . bejegyzesei.
23 Varga Andras: Maglod a Tanacskoztarsasag idejen. Pest megyei Hirlap, 1969.
marcius 21. Monor es Videke.
24 PmL. Vaci j. fosz.biroi ir. 1919-3610.
25 PmL. Godolloi j. fosz.blroi ir. 1919-7782.
23 Iratok. . ., i . m., 312. sz. 398. 1.
2'Iratok..., 315. sz., 4 0 0 - 4 1 0 . 1.
28 PmL. Kozgy. jkv. 3 4 9 6 1 / 4 5 6 . 1919.
23 Marlon Ferencne: Ujhartyan tortenete, 5. 1.
30 Horvath Levente: i . m., 21. 1.
31 Tihanyi Erno: Vac a Tanacskoztarsasag alatt. Kezirat, 4 8 - 4 9 . 1. es Tihanyi Erno:
Vaci martirok.
32 Vaci Hirlap, 1919. szeptember 14.
33 Nepszava, 1924. februar 4.
34 PmL. Vac varos kepviselotestiileti jegyzokonyve, 1919. oktober 9-i iiles.
33 Tihanyi Erno: i . m.
11

Sasi Gyorgy visszaemlekezesei. Kezirat, 3 4 - 3 5 . 1.
Uo.
38 Nemes Dezso: Az ellenforradalom hatalomra jutasa es remuralma Magyarorszagon. 1 9 1 9 - 1 9 2 1 . Bp. 1953. Iratok az ehenforradalom tortenetehez. I . kot. 174-175. 1.
33 Nemes Dezso: i . m., 172-173. 1.
*•» Nemes Dezso: Az ellenforradalom tortenete Magyarorszagon, i. m., 91. 1.
41 Pronay naploja, I I . kot. 293. 1. Idezi Nemes: Az ellenforradalom tortenete. . .,
i. m., 236. 1.
42 Nemes Dezso: i. m., 102. 1.
43 Nemes Dezso: i. m., 103. 1. es kepviselohazi naplo, 1923. januar 22.
4 4 PmL. Alisp. ir. 1919-846.
45 PmL. Kozig. Biz. ir. 1 9 1 9 - I I I - 2 6 .
46 Uo.
36
3'

4'Nemes Dezso: i . m., 64. 1.

PmL. Alisp. ir. 1921-5746.
Iratok..., 320. sz., 4 1 5 - 4 1 6 . 1.
50 PmL. Kozgy. jkv. 1920. aprilis 13.
51 Nemes Dezso: i . m., 49. 1.
52 Iratok..., 333. sz., 4 4 3 - 4 4 4 . 1.
53 Vaci Hirlap, 1920. Junius 13.
54 Proletar, 1920. oktober
5 5 Parkas: i . m., 8 1 - 8 4 . h
56 Etele Jozsefne: i . m., 31. 1.
5'Heltai Gabor: Ismerkedes forradalmar elodeinkkel. Mezogazdasagi Mernok,
1979. marcius 19.
53 Sasi Gy.: i . m. .
5 9 PI. Arch. 628. f. 1 9 2 0 - B . 10808.
60 Petri Edh: i . m. 227. 1.
•
48
49
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J-ff iatonao^e ktrai<ti<ltic trt'nt

(M^kMn*.-

, ,
^

•

Az aszodi
Lloyd-gyari munkasok
sztrajkjarol foszolgabiroi jelentes:
1918. januar 19.
215

100(5

101ft.

mum

serteshizlaio gazdakhoz.
A viiros z>lr«'lliihisa

-

m'mi

niiiuli!;

most is nagy

A Iiizlalt s('t1ef^«"k t'h>s{?fhi!'iiiy kovctkc/.telK'ii csi'kely siilyt
6rmk

^4 s csekely z>inul^kot eretliiK'nye/iiek. iiz}

hizlalrt lak<»ss;'<j /,»ir-*/.iiksei{;h(e biztositoltiiak

li'>i?y a iiem

fayaHali'in uem

tekint hct().
Felhivoni ez okbdl a sirtesliizlald jiazdftkat. hogy
s^keljVk a

reiHlel<'tt<*l

biztositott

szilmjihoz lut'ttcn egy-ket, stv^y

m^r-

Igetiyeket s hizlalt sert^seik
escllo^yc

tobli darabot onkent

s/oluallassaiiak Ite a vfirosi Imsszekhe kozf(»gyasztasisi.
E z t a telhivflsl abbaii a biztos rtiiieiiybeii lesszfik, hogy
a nelife helyzetet iiiindeiiki igyekszik enyhiteni s

8egits%4re

iiet a hatdsfignak 6s a sziikslkodd lakoss&gnab.
Az

Oiikeiit ielajdiilo hizlaltat^k nevet hiriapilag kozoijiik.

Nemmii

Tanaes.

A cegledi Nemzeti Tanacs felhivasa
a serteshizlaio gazdakhoz: 1919 januar
217
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A Pest varmegyei direktorium tagjai. Balrol jobbra iilnek: Urban Pal, Joanovics Sandor,';
Voros Sandor, Laszlo Arnold
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NEPAKARAT
A ^CZEGLEO! SZOCIALISTA-f A R T - H I V A T A L O S

hjjyeni bosszut

tAPA
j

,

AMr

Munkisok a vOrOs 6rs6gben.
a \mi6r*ishi:i.

NEPAKARAT
.

omiAm fAirtiAnm cmm.m

A n^mef

HIVATALOS

UI^A

A Munkastanacs ul6se.

MJiHletl erre aihaltrtas proklir bcvvflul

' 8ss2vezeWs«p ^!esc. •-Matarozai; Mittdeoszakgiicmzefi

A cegledi Nepakarat ket szama
Vaci Voros IJjsag 1919. majus 4. szama
A monori Kozerdek, 1919, aprilis 6.

.VOROS UJSAB.

KOZERDEK

Majus 1.
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I . ^vfoiyam.

A

S 2 E N T E N D B E I

E!efiz*tesj
E(Bf «"•«

F« evre

A

Szentendre, 1919. vasarnap Junius 15.

vSros

S Z 0 C IA L IS T A PA B T

K 0 2 L 0 N Y E.

irak

MunkM-Jlea 228
24

kDTtNMt

n korwa
39 mira-

hadsereg

Hum uerkMzH: PETRAS lOZSEf.

diadaiai.

Minden darabka magyar faid, awely
a diadalmasan elSnyomuld magyarorszagi
proletariatus
osztelyhadserege,
a vOrOs
hadsereg utjSn a Magyarorszigi T a n i c s kdztirsasag I(ez6re visszakerdl, egy niegdOntheteflen pillire lesz a TanicskOzWrsas4g hatalminak 6s a proleWrsdg boidog-

sigkmk.

A mig az orszagunk halarait megszilW imperiaiista csapatoknak szdma naprd!-napra csukken, addig a'magyar foidet
a proJetSr erdekeket v^dd vOrOs hadsereg
az Ontudatos es iiarcedzeti munkdsoknak
(zrivel, szdmban foiyton szaporodik, ielkeStdesben
harci kfezsi'gben pedig hilietetlen modon erosddik.
A vOrcs hadsereg ezen elSnyOs kialakul4s4nak iegWbb t6nyezoje proletar testv6rcim, a proletdr leikekben beolfott erenyek is a proletdr munkdssdgnak az igaz
6s szent Qgy irdnti lelkesedese
dtifeldl-

A s z e n t e n d r e i IJj K o r 1919.

222

18. sx&m.

j i i n i u s 15-i

m

KitKiuliivatal:

dozasa, asiiely kivalo lelki tu-ajdonsagr^knak nyoman fakadt erediiienyek, vagyis a
szazezrekre ineno pruletar testverekiiek feiszabaditdsa s az orszag niegszdiloit teriileteinek visszaszerz^se, a vOrds iiadseregnek diadalmas hadi t^nyeit tortenelmi szinvonalra emelik.
A vOrOs hadseregnek a haza, az emberiseg es a szocidliznius vWeimeben
szerzett es soha el nem tiiuio erdemei
proletdr testv^reism, az elismeresben es hdlaban oly gazdag proletdr ItJIeknek koszOnetit hdldjdt is hodoiaidt kell. hogy ielkflnkb6l kivditsa.
AmidSn tehat egyfelol a -vords hadsereg diadalainak a mult s;:oi!ibjti napon
tOrt^nt megfinneplfee aikalraavai mindnyajunknak ajkairui a diadalmas v5rCs hadsereg irdnti elismerestinkr.ek. halanknak es
kOszondiinknek Siuvai szillutiak ,'ia:col6
proletdr testvereink fe!.', addig m.isfelul
leikiinknek lorJietetien h'Mvi, vdlt. hogy a
vOrOs hadsereg minden ir.lnyban meg fogja

szama

A 29. voros vadaszezred Ganz Danubius zaszloalja indulasra keszen a Jozsefvarosi
palyaudvaron 1919. majus i6-an. Koztuk szamos Pest megyei voros katona
A csepeli 22-es voros ezred V . zaszloaljanak 4. szazada. Koztuk szamosan a rackevei
jarasbol

V o r o s k a t o n a k jateka V a c o t t :

1919

aprilis—julius

C e g l e d i v o r o s k a t o n a k c s o p o r t j a : 1919.
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Junius

16.

A dunafoldvari ellenforradalmi lazadas levereseben resztvevo geppuskas szakasz
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Joanovics Sandor torzskonyvi lapja
227

Proletargyerekek a godolloi volt kiralyi parkban

228

Stromfeld Aurel es Bohm Vilmos a godolloi foparancsnoksag elott
Stromfeld Aurel szarnysegedevel, Paulik Belaval a godolloi fohadiszallason
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.1 t>
E |)in?J^gyet — melynek teijes
!'ediez«?te aCzegledi. TakareJjp^a^tAr
!%fesiiletn6I letetbe helye^tetett
— V'/J'glti varos tertileteri mindenki
koteles elfogadni. Aki el sent
f«>gadja vagy haiuisltja, forra•laliuf }i5r*en>s2^k el6 keriil.
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Cegledi tizkoronas sziiksegpenz
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M a t h e i k a J a n o s , a v a c i d i r e k t o r i u m tagja
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Klein Karoly es felesege (Vac)

SZEM

L Y N fiVM U T A T O *

Ady Endre i i , 12.
Agoraszto Tivadar 22, 24, 25, 46, 47, 48,
53, 67, 184,

185,

186,

201.

Akaczos Endre 151.
Alpari Gyula 84.
Apagyi Pal 78.
Arany Geza 190.
Asztalos Istvan 8, 76, 77.
Abranyi Emil 108.
Arky, Arky-csoport 106, 178, 179.
Babirak Ilona 8.
Babits Mihaly 12.
Bakonyi Ferenc 130.
Balazs Ferenc 188.
Balogh Karoly 28, 64, 171.
Batthyany-birtok 126.
Ban Istvan 40.
Banszky Ferenc 89.
Basits (Basity) Janos 64, 193.
Basits Lajos 28.
Bednarz Janos 170.
Bekker Janos 29.
Belitzky Janos 8.
Beniczky 192.
Beniczky-birtok 24.
Benyo Sandor 186.
Berecz Bagi Pal 81.
Berenyi 163.
Berta Jozsef 81.
Biro Gyula 155.
Blaskovich Aladar 121.
Blaskovich Janos 8.

Blaskovich-fele gazdasag, uradalom 121,
141.

Bodis Gyula 193.
Bodo Jozsef 64, 148.
Bokanyi Dezso 180.
Bohm Vilmos 43, 54, 103, 178, 229.
Brannauer Karolyne 28, 82.
Braun Mor 170.
Braun Soma 63, 99, 149, 150.
Buharin 110.
Buza Barna 46.
Buza Barna-fele foldreform 119.
Chlepko Ede 17, 38, 39, 217.
Chudy Ferenc 168.
Coburg-Kohary csalad 45.
Coburg-uradalom 122, 126.
Czeczulics Janos 76, 178.
Czegledi 122.
Czegely Dezso 89.
Czobel Erno 20, 84, 88, 90, 151.
Cwick Janos 166.
Csatho Sandor 85.
Csetei Ferenc 107.
Csikos Jozsef 146, 151, 188, 190.
Csiky Imre 38, 44.
Csizmadia Sandor 51.
Csorba Marton 29.
Daranyi Bela 160.
Darazs Istvan 169.
Decsy Jozsef 66.

* A mutatoba felvettuk a szemelynevek osszeteteleit is, amelyek a szemely birtokara, uradalmara, csoportjara, gyarara stb. vonatkoznak. A mutatokat keszitette H o r v a t h Lajos.
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II

Deutsch-fele uradalom
Deutsch Miksa
Denes Jeno

Gobolyos

67.

id. Gyalus Mihaly

183.

Gyenes

161.

D r o z d a Jozsef 61,

Laszlo

Gyenyikin

193.

Elekes Jeno 6 i .
E n d r e L a s z l o 160,

182.
178.

Gyurias Jozsef

122.

Habony Jozsef

81.

186.

Endre Zsigmond

186.

Erdelyi Miklos

124.

Esterhazy-birtok

Habsburg Karoly

62.

Habsburgok

45.

168.

F e k e t e B e l a 90, 166,

193,

F e n y v e s I m r e 62,

81.

Floch-Reihersberg

lovag

203.

23.

Hankovszky Karoly

81.

Hankovszky Zoltan

86.

Hamburger

J e n o 53,

csalad

45.

H a r a s z t i E r n o 27,

149.

Hatvany-csalad

64.

Hatvany-fele

Fischer Ferenc

27.

Havas N .

F o l d e s I s t v a n 32, 67,

144,

201.

29.

Francia Kiss Mihaly

190.

F r i e d r i c h - k o r m a n y 184,

189,

Szasz C o b u r g

192.
Gothai her-

13.

13,

birtok

Hegediis Jozsef
63.

Hencz Janos

75.

Heder Antal

177.

Hejjas-fele k i i l o n i t m e n y 189,

23, 62,

G a b o r K a r o l y 106,
G a l Jozsef

162.

G . Bares B e n i

87.
75.

G . Barizs Janos
Gerecze Ferenc

75.
81.

Gerenyi Andras

75.

Gigler Jozsef

64.

Glatz Sandor

82.
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Lajos

39.
155.

Horvath

Akos

190.

28, 64, 65, 169,

Horvath Ferenc

62.

Horvath Istvan

114.

H o r v a t h J e n o 47, 48,

66.

Galocsy Sandor

Gombos

170.

100.

183.

190.

190.

H o r t h y M i k l o s 189,

85.

Gabor Mozes

126.

171.

H e l m Aladar

Horthy-hadsereg

16,

29.

87.

H i k a d e A l a d a r 38,
195.

G a r z o Sandor

164,

53.

H e j j a s I v a n 189,

Garbai Sandor

163,

63.

H a r k a n y i Frigyes, baro

Fischer Gyozo

G a r a m i 43,

112,

204.

138.

F i s c h e r G e z a 118,

ceg I I ,

121.

Hanisch Gyorgy

F e h e r I m r e 167,

Fiilop Jozsias

171.

Hajos Jozsefne

81.

Forster Aurel

78.

Hajduczy Janos

108.

7.

Fenyes Bela

24.

Hajdu Mihaly

126.

Fabian Janos
Fay Andras

81.

52.

41,

Hadik-laktanya
F a r k a s I s t v a n 62,
Farkas Menyus

176.

62.

Gyetvai Janos

Farkas Laszlo

29.

81.

154.

S a n d o r 27,

D o r a Janos

Pal

G . Szabo Janos

152.

D i e t z K a r o l y 22,
Dobos

Gosztonyi Tibor

94.

63.

Horvath Levente

119,

120,

8.

Horompo

I s t v a n 62, 8 1 ,

Horompo

Janos

99.

62.

H u s z a r J o z s e f 29, 60, 89, 9 1 ,
Huszka Jeno

171.

178.

Ignyatovity

M i k l o s 28,

Ignyatovity

Jakov

65.

65.

93.

159.

180,

I l a J a n o s 40.

Kolcsak

I r s a y csalad 45.

Kolofont Jozsef

Ivanits Lajos

Komaromi Kalmanne

28.

175.
62.

K o r e n c h y Jozsef
Jaszi Oszkar
Joanovics
90, 121,
192,

K o r v i n Otto

11.

123,

159,

202, 203, 205,

Jrjnas M i h a l y
Joo Maria

89,

Kossuth Lajos

162,

168,

169,

174,

Kossuth-szobor

220,

226,

227.

Kovacs Jozsef Bernardin
Kovacs Kalman

180.

Karay Ambrus

75,

151.

K a r i k a s F r i g y e s 38,
Katyanszky Janos
K a k o n y i Istvan

39.

81.
25.

27.
160.

part 21, 35,

43,

126.

K r i z s a n L a s z l o 8, 72, 76,
K u c s e r a F e r e n c 28,

169,

29,

31,

173,

35,

45,

50,

46,

n o . I I I , 112,

126.

no.

175,

180,

204.

L a s z l o A r n o l d 85, 86, 87,

119,

135,

220.

Laehne Hugo

47.
37.

Lajos Sandor

45.

K e g l e v i c h - f e l e szociaiizalt g a z d a s a g

150.

126.

L a n d l e r J e n o 114,
Latinca Sandor

46.

Kelemen Bela

168.

Legendi Istvan

Kellner Janos

122.

Leitovitz Jeno

132,

138,

122.
28.

Lengyel Gyula

K e n d e Janos

L e n i n 36, 37, 40, 94, 102,

103.

112,

K e r c s i k L a j o s 40.

K i s Balint

28, 82,

K i s z e l Janos

170.

82.

L i e b k n e c h t , K a r l 40,
Lippai

78.

Klekner Agoston
Klein Ignac

28.

205.

Lieber Jozsef

193.

17.

L o r i n c z y G y o r g y 147,

K l e i n K a r o l y 34, 63, 64, 108,
Klein Karolyne

42.

74.

Liptak-gyar

81.

162.
81.

K n o p p Jozsef

96.

K o c h Ferenc

146.

188,

234.

no,

61.

L e y Peter

155.

105,

168.

L e v a i O s z k a r 106,

8.

121.

K i s s Matyas
K i s s Pal

Legrady

46.

104,

160.

Leposchan Vazul

K e g l J a n o s 35, 4 1 ,
Kiraly Jozsef

in.

L e n i n - f i u k 167,

122.

191.

180.

52.

K e l l n e r S a n d o r 38, 84, 90.

K e r e s z t e s s y G e z a 76,

105,

142,

Laszlo Jeno

33.

Keglevich Gabor, grof

127,

177.

K a r o l y i L a s z l o - f e l e u r a d a l o m 94,

Kertesz Mor

83.
193.

K u n B e l a 37, 38, 57, 80, 97, l o i , 103,

115,

K e g l e v i c h csalad

27.

•Krausz-fele birtok

K a r o l y i - f e l e fuggetlensegi

K a r o l y i M i h a l y 25,

Laszlo

Krakker Kalman

176.

63, 67,

Lajos

Kovacs

193.

K o l c s e y F e r e n c 7.

156.

49> 50K a r o l y i g r o f o k 45.
K a r o l y i - k o r m a n y 21,

Kovacs

Kokeny Dezso

21.

Karolyi-rezsim

183,

138.

Kovacs Zsigmond

K a t o n a B a l i n t 81.

47> 57,

106.

192.

232.

Karoly, I V .

7.

K o v a c s i k M i h a l y 27, 34, 64, 108, 175,

81.

Julier Ferenc

37.

86, 87, 88,

S a n d o r 84, 85,

81.

64.

Lowy Gyula

191.

189.

Luczenbacher-birtok
Lukacs-fele birtok

120.
114.

L u x e m b u r g , R o z a 40,

42.
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Magyar Bela 49.
Majercsak Gyula 27.
Maroti Lajos 64, 171, 192.
Marx, Karl 107.
Mathejka Janos 63, 64, 148, 149, 151, 188,
192.

Matisz Mihaly 27, 64.
Matisz Mihalyne 81.
Matolcsy Kalman 35.
Matyas Jozsef 62, 81, 98, 99, 171, 204.
Matyas kiraly 7.
Medveczky Jeno 91.
Mesko Pal 47.
Metternich-fele uradalom 116.
Metternich herceg 45.
Meszaros Janos 157, 188.
Meszaros Jozsef 75.
Meszaros Karoly 53.
Migray Jozsef 27.
Mikulik Jozsef 37, 38, 90, 218.
Miladinovics Marton 53.
Molnar Istvan 39.
Molnar Varga Geza 82.
Moor Janos 156.
Mosoiu tabornok 181.
Mosolygo Antal 17, 18, 20, 33, 37, 38, 42,
66, 76, 84, 9 1 ,

218.

Moricz Zsigmond 51, 187.
Mundig Karoly 138.
Miinnich Ferenc 175.
Nagyatadi Szabo-fele kisgazdak 79.
Nagy Balazs 193.
Nagy Dezso 8.
Nagy Gabor 50.
Nagy Imre 121.
Nagy Lenart 34.
Nagy Mihaly 78.
Nagy Sandor 61.
Navarra Jeno 147.
Nemes Dezso 189, 191.
Nemeskeri-Kiss Pal 29.
Ney Geza 33, 66.
Nemeth Karoly 86.
Novak Antal 53.
Nyari Pal 7.
Nyisztor Gyorgy 81, 84, 85, 97, l o i , 219.

238

Pataki Ferenc 8.
Patay csalad 45.
Patay Tibor 29, 47.
Pattermann Dezso 61, 67.
PauUk Bela 227.
Pakozdi Gabor 38, 62, 100, 193.
Peczkay, Peczkay-fele zaszloalj 166, 167,
168.

Peidl Gyula 182.
Peidl-kormany 100, 184, 192.
Perjessy Sandor 28, 64, 156.
Pesti Istvan 122.
Petofi Sandor 12.
Petrasovits Jozsef 27, 63, 108.
Petri Mor 147.
Peyer Karoly 184.
Pechy Henrik 28, 29.
Pinter Imre 17$.
Pogany Jozsef 179, 180.
Pokorni Odon 64.
Polenczer Mihaly 185.
Poor Erno 175.
Poos Lajos 24.
Porczio Istvan 85, 86, 146, 147.
Preszly Elemer 27.
Podmaniczky csalad 45.
Podmaniczky-kastely 176.
Prohaszka no.
Pronay csalad 45.
Pronay Dezso, baro 49.
Pronay Pal 189, 190.
Pronay-uradalom 116.
Rabi Istvan 66.
Rabinovics Jozsef 38, 40, l o i .
Rafael-festmeny 120.
Racz Gyula 51.
Raday csalad 45.
Raday Gedeon, grof 48, 184, 190.
Rakos Ferenc 39.
Rakosi Matyas 91, l o i .
Rakosi-per 154.
Reiner Albert 35, 44, 62, 81, 95, 99, 102,
106,

156.

161,

162,

Reti Laszlo 77.
Revai Jozsef 103.
Romsics Ignac 8, 70, 71, 72, 76, 159, 160,
163.

Rozsnyai Ferenc

Szulyovszky

171.

S a n d o r 64, 82,

R o b e r t K a r o l y k i r a l y 7.

Sziics I s t v a n

81.

R o z s a I s t v a n 26, 28,

Sziics Jozsef

190,

33.

Sziics L a j o s n e
Safranko E m a n u e l
Salkovszky

Lajos

Saly E n d r e

184.

Teleki grofok

45.

T e l e k i Jozsef, g r o f

27.

29.

Teleki Tibor, grof

192.

b a r o csalad 11,

13,

45,

53,

143.

191.

Thican Henrik

40.

29.

T e r m a n n J o z s e f 64,
Terfi

126.

Simon Mihaly

156.

T a l p a s s J a n o s 64.

139.

114.

Schnetzer F e r e n c
95,

37.

T a k a c s y J o z s e f 64,
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* A mutatoba felvettuk a foldrajzi nevek osszeteteleit is, amelyek a foldrajzi n e w e l jelolt
kozigazgatasi egysegekre, gyarakra stb. vonatkoznak.

241

50, 66, 102, 128, 135, 137, 152, 166, 174,

B i h a r m e g y e 53.

176,

B o k r o s i u r a d a l o m 176.

1 9 1 , 192, 193, 2 2 3 .

c s e p e l i b i r o s a g 168.

B o k r o s - p u s z t a 13.
B o l c s k e 164.

c s e p e h f e g y v e r g y a r 174, 177, 193.

B r e s z t - l i t o v s z k i b e k e 18.

C s e p e l i F o r r a d a l m i T o r v e n y s z e k 170, 186.

B u d a 85.

csepeli l o s z e r g y a r

Budafok

I I , 2 1 , 128, 129, 135, 144.

Budajeno

113.

17,

177csepeli munkastanacs

18, 20, 6 6 , 176,

137, 138.

B u d a k a l a s z 9 3 , 135, 140, 141.

C s e p e l i R e z h e n g e r m i i 13.

B u d a k e s z i 7 3 , 79, 9 3 , 113, 135, 140.

C s e p e l - s z i g e t 166, 167.

Budaors

C s e p e h T o l t e n y g y a r 13.

135, 140.

Budapest

11, 12, 18, 2 1 , 24, 3 1 , 38, 4 1 ,

C s i U a g - b o r t o n 193.

42, 58, 64, 65, 67, 8 3 , 84, 89, 94, 96, 99,

C s o b a n k a 156.

103,

106, 124, 125, 128, 129, 135, 137,

C s o n g r a d 179, 180.

138,
161,

i39> 140, 143, 146, 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 5 156
164, 165, 166, 167, 169, 170, 174,

C s o n g r a d m e g y e 35, 53.

175,

180, 181, 182, 186, 187, 190.

Budapest-csoport

C s o m o r 30, 114, 132, 135, 140, 1 4 1 , 157,
182,

186, 187.

C s o v a r 20.

178.

b u d a p e s t i I . V o r o s E z r e d 178, 179.
B u d a p e s t i M u n k a s t a n a c s 20, 3 1 , 33, 4 2 .
B u d a p e s t i V o r o s E z r e d v a c i 2. sz. z a s z l o alja 156, 157.

D a b a s 38, 155.
d a b a s i jaras 23, 6 2 , 70, 7 3 , 74, 126.
D a n s z e n t m i k l o s 9 4 , 114,

117.

B u d a p e s t i V o r o s E z r e d 157.

d a n s z e n t m i k l o s i m u n k a s t a n a c s 185.

B u d a t e t e n y 140.

D a n y 23.

B u g y i 79.

D e a k v a r 157.
D e b r e c e n 19.

C e g l e d 7, 12, 14, 16, 19, 24, 26, 27, 34, 35,

D e l - P e s t m e g y e 102.

62, 67, 8 1 , 83, 84, 90, 95, 96, 98, 99, l O I ,

D i o s j e n o 181.

102,

103, 104, 106, 124, 125, 126, 132,

Domony

135,

142, 143, i49> i5o> 152, i53> 156,

D o m s o d 40, 58, 121, 135, 165, 166.

162,

172, 174, 176, 177, 178, 179, 180,

D u n a 164, 166, 167, 174.

181,

183, 187, 189, 1 9 1 , 217, 2 2 1 , 2 2 4 ,

D u n a b o g d a n y 141.

231c e g l e d i d i r e k t o r i u m 178.
Cegledi I'orradalmi Torvenyszek

171.

76, 77.

Dunaegyhaza

7 1 , 164.

Dunafoldvar

164, 225.

D u n a h a r a s z t i 17, 58, 134, 135, 140.

c e g l e d i m u n k a s t a n a c s 180.

D u n a k e s z i 9 3 , 117, 140.

c e g l e d i p o l g a r m e s t e r 14, 16, 17, 23.

D u n a - m e h e k e 163, 166, 168.

C e g l e d i l i t 106.

D u n a - m e n t i n y a r a l o k 143.

C e g l e d i V a l l a s a l a p i t v a n y i U r a d a l o m 11.

D u n a - m e n t e 160, 163, 168.

c e g l e d i v a r o s i tanacs 6 3 .

D u n a - p a r t 109, 169.

C e g l e d b e r c e l 9 4 , 185.

Dunapataj

C i f r a - k e r t 24, 106.

D u n a p e n t e l e 165, 166.

C i n k o t a 59, 135, 140.

D u n a - T i s z a c s a t o r n a 143.

C o n t i utca 43.

D u n a - T i s z a k o z e 7 1 , 72, 1 6 1 , 163, 164,

C o n s t a n t i n ter 27.

166,

165, 167, 168.

168, 178.

D u n a n t u l 163, 165, 170, 189.
C s a n a d m e g y e 35, 53.
C s e p e l I I , 12, 18, 19, 20, 30, 37, 4 2 , 4 4 ,

D u n a v e c s e 124, 126, 164, 165, 167.
d u n a v e c s e i jaras 84, 133, 165.
D u n a v o l g y i A r v i z m e n t e s l t o T a r s u l a t 133.

242

Ecser 79, 93, 140.
Egereskata 150.
Ehmanntelep 140.
Erod utca 85.
Erzsebetfalva 12, 31, 32, 37, 43, 7 1 , 84,
94, 99, 126,

135.

Erd 129.
Ersekujvar 19.
Farmos 60.
Fejer megye 53, 124, 143.
Felso-Dabas 23, 160.
Fels6-G6d 140.
Felsohalomegyhaz 150.
Felsopel 179.
Felso-Szunyog-puszta 13.
Felvidek 176.
Ferdinand-major 13, 151.
Fot 4 5 , 78, 140.
Fo ter 108.
Fo utca 29.
Fulopszallas 117, 166.
Galgagyork 20, 40, 41, 44, 76, 78.
Galgagyorki Munkastanacs 78.
Galgaheviz 13, 29, 60, 76, 77.
Galgamacsa 20, 24, 40, 4 1 , 60, 76, 77,
78.

Galga-mente 149.
Galga-videk 38, 125.
Galga-volgye 24, 51, 76.
Garam folyo 179.
Garamlok 179.
G6gany-er 133.
God 34, 140.
Godollo 7, 14, 20, 28, 32, 33, 34, 41, 50,
51, 76, 96, 91, 102, 103, 115, 124, 125,
129, 136, 140, 141, 148, 151, 152, 153,
156, 176, 177, 186, 187, 228, 229, 230.

godolloi baromfitenyeszto telep 128.
godolloi burgonyatermelesi tarsulat 129.
Godolloi Forradalmi Torvenyszek 171.
godolloi foszolgabiro 20, 23, 33.
Godolloi Iskola Bizottsag 148.
godolloi jaras 20, 23, 32, 33, 34, 46, 61, 70,
76, 78, 83, 84, 113,

133,

141,

176,

186,

Godolloi Jarasi Direktorium 34, 66, 91, 92
Godolloi Jarasi Tanacs 34, 91.

Godolloi Koronauradalom 11, 45, 50, 51,
52, 121,

122.

godolloi munkastanacs 75.
Gyal 94.
gyali vizszabalyozo tarsulat 133.
Gyon 23, 38, 62, 79, ICQ.
gyoni direktorium 192.
gyoni jegyzo 16, 23.
Gyomro 7, 40, 43, 45, 79, 93, 140.
gyomroi jaras 84, 133, 187.
gyomroi jarasi direktorium 138.
Hajmasker 192.
Hajos 138, 139.
halasi jarasbirosag 189.
Halomegyhaz 150.
Halomi puszta 126.
Hatvan 24, 106, 178.
Harta 164, 167, 168.
Heves megye 124.
Hevizgyork 53, 59, 76, 77, 78, 125.
Hevizgyorki Foldmuves Tanacs 78.
Hetkapolna 175, 188.
Hodmezovasarhely 105.
Hosok tere 58.
Iklad 14, 24, 29, 59, 76, 77.
Ilka-major 134.
Imre-hegy 167.
Inarcs, Inarcs-puszta 73.
Iparcsarnok 17.
Irsa 114, 141.
Isaszeg 7, 23, 24, 50, 6 1 , 131, 134, i39> 152isaszegi direktorium 61, 78, 93, 113, 157,
193.

Isaszegi Forradalmi Torvenyszek 61.
isaszegi munkastanacs 93, 116, 121.
Izsak 14, 46.
izsaki jegyzo 14.
Jaszbereny 174.
Jaszkarajeno 116.
Jasz-Nagykun-Szolnok megye 180.
Jozsefvarosi palyaudvar 177.
Kakucs 23, 62, 74, 79.
Kalocsa 103, 124, 126, 129, 135, 162, 168,
174,

176,

189.

243

kalocsai erseki konyvtaros

K i s t a r c s a 40, 43,

i68.

Kalocsai Forradalmi Torvenyszek
kalocsai foszolgabiro
k a l o c s a i jaras 84,
Kanada

Rt.

26.

133,

Koka

149.

Kapitany-puszta
K a r t a l 12,

51,

t o n a es Paraszt T a n a c s

Kozvagohid

Munkas-Ka-

kozvagohidi
Koros-er

78.

167,

Kuria

168.

146,

147,

184,

124,

150,

186,

157,

125,
162,

187,

189,

k e c s k e m e t i jaras
Kenyermezo

126.

Kerekegyhaza

126,

L a j o s m i z s e 23,

191,

l a j o s m i z s e i d i r e k t o r i u m 80,
Lakihegy

136.

Leva

140.

168.

k i s k o r o s i jaras 16,

19.

Lorev

84,

168,

170,

135,

191,

133,

Magyarovar

165.
125,

162,

Majoshaza
Makad

215.
jaras 84,

munkastanacs

140.

K i s k u n h a l a s 84,

113,

117,

120,

125,

162,

167,

190,

191.

Kiskunhalasi Forradalmi

116,

135,

126,

144,

37,

38, 39, 66, 9 1 , 96, 125,

K i s k u n s a g 117,
K i s o r o s z i 132,

175.
179.

116.
177.

M o g y o r o d 60, 6 1 ,
Mogyorospuszta

141.
84.

78,

mogyorodi direktorium

133.

K i s p e s t I I , 17, 38, 39, 84, 97, 124,
k i s p e s t i jaras 83,

152.

M i s k o l c 174,

59.

135,

152

Monor
140,

33,

218.

105.

M i g a z z i ter
Miske

176.

167.

177,

94.

Mindszent

K i s k u n m a j s a 162,

21,

126.

Mezotiir
166,

193.

kiskunlachazi direktorium

19,

184.

129.

Marx mozgo

165.
165,

18,

163,

134.

Marxfalva

Torvenyszek

138,

17,

64.

Megyer

kiskunhalasi munkastanacs

186.

13,

M a t y a s f o l d 33, 37, 66, 77,
135.
m a t y a s f o l d i r e p u l o g e p g y a r 17, 18,-20,

91.

170.
Kiskunlachaza

140,

12,

58.

52,

Mako

165.

kiskunfelegyhazi
161,

113,

M a g y a r o r s z a g 11,

174.

k i s k u n f e l e g y h a z i jarasi d i r e k t o r i u m

Kisnemedi

138.

32, 36, 4 1 , 48, 57, 160,

K i s k u n f e l e g y h a z a 15, 8 4 , 9 1 , 124,

146,

78.

94.

176.
167,

kiskunfelegyhazi

187.

16.
13.

M a g l o d 60, 93,
124,

190.

179.

Losonc

79.

178.

kiskorosi birosag

244

186,

187.
38,

Leninvaros

13.

kiralyreti uradalom

73,

Lengyelfalva

125,

183.

165.

151.

Leanyfalu

127.

50, 52, 6 1 ,

Kiralyret-puszta

167,

129,

Lakihegy-puszta

193.

kerepesi munkastanacs

180,

174,

176.

180,

126.

kecskemeti torvenyszek

K i s k o r o s 16,

167,

163,
190,

k e c s k e m e t i epitesi d i r e k t o r i u m

K e r e p e s 25,

124,

136,

lajosmizsei jegyzo

Kiskore

17.

129,

232.

132,

allomas

133.

k u n s z e n t m i k l o s i jaras 84, 133,

50.

K e c s k e m e t 68, 84, 112,

177,

133.

138.

K u n s z e n t m i k l o s 117,

K e c e l 16,
143,

125.

19.

Kal-Kapolna

183,

150.

23.

kokai direktorium

126.

53, 60, 76, 77, 78, 115,

Kartali Foldnelkiili Szegeny
Kassa

93.

K o s s u t h utca

27.

Gyar

177.

Kosd

165.

kalocsai munkastanacs

157.

K i s t a r c s a i G e p - es V a s u t f e l s z e r e l e s i

170.

35,
186,

61,

140.
132.

114.
67,

221.

78,

93,

98,

102,

124,

monori forradalmi torvenyszek 6 i .
monori jaras 51, 83, 84, 90, 91, 98, 133,
150, 157,

165, 177,

Moszkva 37.

186,

Nagy-Budapest 8.
Nagydiofa utca 18.
Nagyhalom 94.
Nagykartal 44, 45, 52, 114.
Nagykalna 179.
Nagykata 25, 33, 93, 124, 126, 141.
nagykatai jaras 23, 33, 46, 66, 83, 84, 116,
133,

186.

nagykatai jarasbirosag 189.
Nagykovacsi 45, 117, 120.
Nagykoros 26, 27, 28, 42, 70, 81, 84, 50,
102, 106, 107, i o 8 , 117,

124, 126,

Penc 20, 93.
Perbal 30, 184.
Pereg 134.
Pest 25, 139.
Pesterzsebet 11.
Pesthidegkut 135.
pesti vonat 63.
Pestkornyek 3 1 .
Pest megyei Direktorium 60, 61, 62, 67,
68, 79, 80, 83, 9 1 , 96, 113,
118,

119,

i37> 138,

121,

139. 140, 141,

132,

162, 177,

184.

Ccsa 75, 126, 186.
ocsai direktorium 151.
ocsai munkasranacs 187.
Orkeny 38, 155, 186, 187.
Orszentmiklos 59.
orszentmiklosi direktorium 154.
Paks 165.
Parlament 12, 31.
Papa 150.
parizsi kommiin 53.
Parkanynana 179.
Paty 46, 184.
patyi direktorium 80.

135,

116,
136,

142, 144,

145.

174,

192,

184,

220, 226.

130, 131,

28, 37.

114, 115,
133,

Pest megyei Munkas-, Katona- es Foldmiivestanacs 84, 87, 89, 90, 119, 120,

i33> i39> 140, 144, 152, 153, 155. 157,
162, 165, 178, 180, 183, 188, 189, 193.

Osztrak-Magyar Monarchia 11, 13, 21, 22,

127,

146, 150, 159, 160, 161,

132,

nagykorosi direktorium 144.
nagykorosi polgarmester 14.
Nagymaros 79.
Nagysallo 179.
Nagytarcsa 140.
Nagyteteny 21, 128, 135.
nagytetenyi munkastanacs 144.
nagytetenyi serteshizlalda 129.
Nemetorszag 13, 42.
Nyaregyhaza 114, 155, 185.
Nyarsapati 180.
Nyugati palyaudvar 177.

122,

136,

138,

147,

149,

150,

Pest megyei Miiszaki Hivatal 115, 133,
150.

Pest megyei miivelodesi osztaly 146, 147,
149,

150.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegyebiztosi
hivatal 67.
Pestiijhely 146.
Pest Varmegyei Gazdasagi Egyesiilet 46,
47, 119,

139-

pestvideki allamiigyeszseg 185, 186.
Pestvideki kir. Torvenyszek 187, 193.
Pestszentlorinc 128, 135, 152.
Petofi utca 50.
Pecel 23, 25, 39, 43, 44, 46, 113, 134, 140,
157,

186.

Peteri 140.
Pilis 25, 59, 114, 117.
Pilisborosjeno 45.
pilisi banyak 17.
Pilisszentivan 17.
Pihsvorosvar 17, 78.
Pomaz 31, 93, 124, 126, 135, 140.
pomazi foszolgabiro 41.
pomazi jaras 83, 84, 141.
Pomazi Munkastanacs 3 1 .
Pozsony 19.
Pocsmegyer 73.
Pronayfalva 162.
Pusztavacs 114, 120, 126, 187.
Piispokhatvan 20, 60.
Piispokszilagy 20.
245

szentendrei varosi nepbiztos 64.
Racalmas i 6 6 .
Rackeve 52, 116, 124, 126, 134, 138, 165, Szentes 179.
Szentgyorgy-major 134.
166, 167, 170, 193.
rackevei jaras 13, 46, 66, 84, 90, 116, 143, Szentharomsag ter 63.
Szentmartonkata 117.
135, 137, 138, 165, 174, 176.
Szekesfehervar 178.
rackevei jarasi direktorium 192.
Szigetbecse 176.
Rackeve jaras foszolgabiraja 13.
Szigetcsep 40, 166.
rackevei jaras miiszaki hivatala 134.
Szigetszentmarton 14.
Rackeve-Makad vasiitvonal 135.
Szigetszentmiklos 17, 5 8, 99, 116, 13 8, 151,
Rackevei Uradalom 11, 52.
193.
Rad 20, 9 3 .
szigetszentmiklosi direktorium 118.
Rakoscsaba 135.
Rakoscsabai Forradalmi Torvenyszek 171. szigetszentmiklosi kiilonitmeny 25.
Szigetseg 42.
Rakoshid 134.
Szigetujfalu 14, 52, 58, 116, 151, 166.
Rakoskeresztiir 135, 157.
Szob 38, 58, 120.
Rakosliget 121, 135, 152.
Szovjet-Oroszorszag 37, 38, 64, no, 137,
Rakospalota 12, 83, 84, 135.
182.
Rakospatak 133.
Szovjetunio 112, 193.
Rakosszentmihaly 129, 135.
Szod 53, 59, 113, 126, 140.
Ruttka 19.
Szodliget 34.
Szunyog-sziget 129.
Salgotarjan 19, 177.
Sashalom 140.
Sasko 75.
Taksony 138, 193.
Sari 23, 38, 186.
Tass 133, 135, 165, 167, 168.
Satoraljaiijhely 105.
Tatabanya 19.
Sok 164, 168.
Tatarszentgyorgy 38, 46, 60, 62, 74, 126,
solti munkastanacs 3 5.
127.
Soltvadkert 162, 167, 168, 170.
Tapiobicske 7, 141.
Somogy megye 52, 53, 124, 125, 131, 184. Tapio folyo 133.
somogyi vezetok 152.
Tapiogyorgye 46.
Soroksar 30, 40, 94, 135, 174.
Tapiosag 46, 93.
Soroksarpeteri 38, 94, 135.
Tapiosap 30, 93,
Tapiosiily 58, 93, 191.
Tapioszele 173, 174.
Szabadbattyan 128.
tapioszentmartoni direktorium 121.
Szada 140, 156.
tapioszentmartoni munkastanacs 141.
Szalkszentmarton 165.
Telki 59.
Szeged 35, 164, 168, 190.
Templomhegy 169.
szegedi kormany 168.
Teteny 135.
szegedi toborzo bizottsag 168.
Tisza 174, 178, 179.
szekszardi birosag 168.
tiszai-front 161, 165, 166, 176, 177, 179,
Szekszardi Forradalmi Torvenyszek 170.
180, 181.
Szentendre 28, 29, 34, 64, 65, 70, 82, 84,
Tiszafiired 105.
85, 9 3 , 102, 108, 114, 124, 135, 140, 142,
Tisza-hid 179.
148, 156, 169, 171, 187, 193, 222.
Tiszavarkony 180.
szentendrei direktorium 167, 193.
Szentendrei Forradalmi Torvenyszek 171. Tiszantiil 105, 178.
Tolna megye 53, 143, 165, 166.
szentendrei jarasbirosag 189.
Torbagy 73, 117.
szentendrei munkastanacs 148.
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Toalmas 25.
Toszeg 144.
Tok 30, 32, 187.
Tokol 38, 39, 52, 128, 167, 193.
tokoli csendorors 25.
tokoli direktorium 48.
tokoli foldmunkas szervezet 39.
Torokbalint 116, 135, 140.
Tortel 117.
torteli munkastanacs 139.
Tura 12, 21, 24, 25, 29, 76, 77, 114, 176.
tijhartyan 38, 74, 78, 79, 187.
Cjkecske 46.
IJjpest I I , 12, 67, 84, l o i , 128, 135, 146,
, 147-

l}ri 30, 126.
iJj szasz 191.
Ullo 38, 39, 43, 140, 186.
Urge-major 134.
Urom 156.
Vak Bottyan ter 175.
Valko 23.
Vas megye 53, 112.
Vasad 44.
Vac 7, 14, 18, 27, 34,
8 1 , 84, 93, 9 5 , 9 6 ,
124,

128,

156,

160, 175,

4 1 , 43, 46, 63, 64,

loi,

102, 103,

142, 143, 148, 149, 151,
176, 181,

190, 192, 193, 221, 224,

183,
234.

187,

Vacegres 28, 76, 77.
Vachartyan 143, 191.
vaci Aurora irodalmi tarsasag 152.

108,
152,
189,

vaci direktorium 27, 34, 63, 108, 142, 148,
i 5 i > 192,

233.

vaci foszolgabiro 26, 49.
vaci jaras 16, 19, 49, 59, 83, 84, 143, 186.
vaci jarasi direktorium 143.
vaci kegyesrend 148.
vaci keriileti kongresszus 34.
vaci polgarmester 14, 23.
vaci polgarmester helyettes 5 3.
vaci piispokseg 11.
vaci rendorkapitany 11, 19.
Vaci Forradalmi Torvenyszek 170, 171.
Vaci ut 128.
Vackisujfalu 60, 76, 77.
Vacszentlaszlo 23, 115.
Vasarter 106, 108.
Vecses 67, 94, 126, 140.
Veresegyhaz 140.
Verseg 29, 76, 77, 149.
Versec 85.
Veszprem megye 143.
Veszprem megyei direktorium 112.
Visegrad 7, 25.
Visegradi utca 42.
Zagyvarekas 116.
Zalaegerszeg 192.
Zala megye 143.
Zebegeny 38, 58, 113.
Zekemajor 50.
Zsambok 23, 24.
zsamboki direktorium 193.
Zsido 26, 28.

TARGYMUTATO

adocenzus 34.
adoiigy 92, 94, 130, 132.
adoiigyi jegyzo 23, 25.
agitacio, agitator 18, 19, 20, 39, 40, 4 1 .
47, 51, 75, 86, 9 3 , 9 6 , 100, loi, no, 114,

67, 68, 7 1 , 72, 73, 74, 77, 78, 79, 83, 87,

no,

27, 34, 184, 191, 192-

beke, bekegyules, bekeharc 15, 17, 20, 21,
83.

ber, bermozgalom, bermunka 21, 32, 54,
69, 89, 130.

132, 143, 157, 164, 193.

agrarproletar, agrarszegenyseg, szegenyparaszt 12, 13, 21, 52, 53, 54, 57, 60, 66,
90, 9 1 , 94, 9 6 , 106,

beliigyminiszter, miniszterium 19, 25, 26,

n3, n4, n9,

124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 156,
161, 176, 185, 187, 193.

alispan 22, 24, 25, 26, 46, 47, 53, 54, 67,
86, 184, 185, 186, 190, 192.

alispani hivatal 19, 87.
analfabeta, analfabetizmus 2 4 , 1 4 6 , 1 5 1 , 1 5 2.
anarchista, anarchizmus 17, 47, 89.
antant hatalmak 168, 182.
aratosztrajk 12.
Aurora Irodalmi es Miiveszeti Tarsasag
, 152, 176.

Allami Birtokrendezo Bizottsag 113.
allamrendorseg 26.
allamtitkar 47, 51.
allamtitkar-kormanybiztos 46.
arvaiigy, arvaszek 76, 86.
baloldali szocialdemokratak 17, 18, 20,
37, 103-

bank, bankiigy 62, 63, 65.
Baromfitenyesztok es Rokonszakmabeliek
Szovetsege 1S9.
beliigyi helyettes nepbiztos 67, 154.
beliigyi nepbiztos, nepbiztossag 59, 67,

biraskodas 59.
birtokrendezes, birtokrendezo bizottsag,
biztos 54, 59, 86, 87, 112, 114, 116, 119,
120, 132, 134.

Birtokrendezo es Termelest Biztosito Bizottsag 116, 118, 119,
bolsevikok, bolsevik part 37, i n .
Cegledi Kozlony 41, 63.
Compo ornaszad 166.
Czegledi tJjsag 62.
csehek 18, 105, 107, 181, 182.
cseled, cseledsztrajk 12, 73, 74, 75, 86, 113,
116, 120, 121, 130, 131, 136, 146, 189.

csendor, csendorseg 15, 16, 18, 19, 25, 26,
33, 34, 4 1 , 52, 6 0 , 154, 135, 136, 182,
184, 183, 186, 188, 189.

csendorlaktanya 24, 29.

deli demarkdcios vonal 161, 163, 166, 168,
174, 176.

delszlav csoport 83.
direktorium 28, 30, 34, 3 5, 44, 58, 59, 60,
6 1 , 6 2 , 6 3 , 64, 6 3 , 66, 68, 70, 7 1 , 73, 74,
76, 78, 79, 80, 8 1 , 8 2 , 84, 83, 86, 88, 89,
92, 9 3 , 100, 102, 113, 114, n 3 , 119, 121,
123, 132, 133, 133, 136, 137, 138, 139,

68, 75, 85, 88, 9 3 , 94, n 3 , n 4 , 132, 133,

141,

137, 144, 154, 155, 157, 161, 183.

162, 163, 171, 173, 173, 176, 178, 180,

142, 143, 144, 143, 130, 134, 133,
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i 8 2 , 183, 185, 187, 188, 193. Lasd meg
abonyi, alsodabasi, aszodi, cegledi, godolloi, gyoni stb. direktorium.
egeszsegiigy 151.
Egyesiilt Szocialista Part 151.
I . Nemzetkozi Voros Ezred 106.
I . roman gyaloghadosztaly 181.
erdogazdasag, erdokitermeles 1 3 4 , 1 4 1 , 1 5 6 .
erdohivatal 122.
ehseg, ehseglazadas 14, 16, 27, 142.
elelmezes, elelmiszer 13, 14, 15, 17, 24, 85,
86, 87, 9 6 , 97, 128, 137, 138, 139, 140,
141,

142, 143, 144, 145, 160, 161, 162,

173, 174-

eszaki front 179.
eszaki hadjarat 177, 178.

Foldmiivelo Tanacs 27.
foldmiives iskola 150.
foldmiives kongresszus 12.
Foldmiives Szegenyek Tanacsa 40, 4 4 , 1 8 7 .
foldmiivestanacs 60.
foispan, 16, 18, 19, 20, 27, 34, 41, 53, 61,
68, 86, 160, 183,

foispan-kormanybiztos 25, 32, 34, 35, 41,
184.

fojegyzo 23, 35, 60, 65, i82._
foszolgabiro, foszolgabiroi hivatal 16, 19,
20, 2 1 , 22, 23, 25, 26, 29, 33, 34, 4 0 , 4 1 ,
49, 60, 6 1 , 6 5 , 6 6 , 182, 185, 186.

francia, francia megszallas 4 1 , 105, 107,
157-

Fiiggetlensegi Part 8 5.
Fiiggetlen Szocialista Part 12.

galileistak 18.
faiigyi mgblzott 64.
Ganz 37, 181.
Fegyvergyar 37.
feketekereskedelem, feketepiac 139, 142, gazdabiztos 119, 120, 127.
Gazdasagi Egyesiiletek Orszagos Szovet143, 163.
sege 47.
Felegyhazi Proletar 160.
gazdasagi
iigy, bizottsag, osztaly 60, 6 1 ,
Forradalmi Kormanyzotanacs, kormany87, 114, 118.
zotanacs 57, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 73,
gazdatiszt 65.
79, 85, 88, 89, 90, 9 2 , 9 3 , 9 4 , 102, 112,
Gep- es Vasutfelszerelesi Gyaregyseg 177.
130, 134, 135, 140, 144, 146, 147, 163,
Godollo es Videke 26, 32, 141.
164, 168, 173, 174, 177, 180.
forradalmi szocialistak 17, 18, 37, 39.
forradalmi torvenyszek 28, 64, 65, 86, 98, gyamugy, gyamiigyi bizottsag 59, 61.
gyermek-bizottsag 170.
103, 143, 144, 168, 170, 172.
Gyiijtofoghaz 57.
fosztogatas 24, 27, 144.
Foldbirtokreform Miiszaki es Adminiszthadifogoly, hadifogsag 19, 20, 25, 30, 38,
rativ Csoportja 115.
40, 6 2 , 6 4 , 100, 175.
Foldbirtokrendezo es Termelest Biztosito
hadiozvegyek 113, 115.
Bizottsag 121.
foldmunkasok es kisbirtokosok szovet- hadisegely 16, 29, 80.
Haditermeny Reszvenytarsasag 13, 16.
sege 62.
foldmunkas- es szegenyparaszt mozgalmak hadseregfoparancsnoksdg 144, 166, 167,
1 1 , 4 0 , 4 4 , 4 6 , 5 1 , 6 2 , 74, 7 8 , 8 1 , 9 7 , 100,
108, 122, 130, 132, 162, 163.

foldmunkas kongresszus 123.
Foldmunkas Szovetseg 52.
foldmunkastanacs 123.
foldmiivelesiigyi miniszter, miniszterium
46, 4 7 , 4 9 , 52, 53-

Foldmiivelesiigyi Nepbiztossag, nepbiztos
87, 97, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122,
123, 124, 129, 130, 132, 133, 1 4 1 , 163.
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168, 174, 177, 229, 230.

hadiigy, hadiigyi osztaly 86, 154, 177.
hadiigyminiszter, hadiigyminiszterium
164, 192.

Hadiigyi Nepbiztossag 128, 164, 177.
haboruellenes mozgalmak 12, 14, 15, 17,
19-

I I L szamii csendorkeriilet 25, 30, 185.
i n . tengereszzaszloalj Katonai Forradalmi
Torvenyszeke 170.

hatarrendorseg 26, 154.
hatarvedelem 167.
60. dandar 175, 181.
hazbizalmi 92, 93, l o i , 143.
hazhelyakcio 115, 116.
hirkozles 15.
Honvedelmi Miniszterium 25.
Huszadik Szazad 3 5.
22-es voros gyalogezred 176, 223.
29-es voros vadaszezred 223.
huszarlaktanya 175.
Ideiglenes Kozponti Bizottsag 38.
Ifjumunkasok Orszagos Szovetsege 40.
Ifjii Proletar 40.
igazgatasi bizottsag 61.
igazsagiigyi megbizott 64.
intervencio 137, 164, 173, 174, 177.
iskolaiigy 86, 150, 151, 152, 153.
Javito Intezet 61.
jegyrendszer 13, 142, 143.
jegyzo 22, 23, 24, 25, 27, 30, 40, 47, 48,
4 9 , 60, 6 2 , 66, 75, 77, 79, 80, 85, 9 9 , 100,
144, 184, 186,

187.

jobboldali szocialdemokratak 42, 97, 100,
182.

jogugyi megbizott 64.
jugoszlav-csoport 85.
karhatalmi nepbiztos 64.
kastely 23, 28, 45, 116, 120, 131, 152, 177,
178'.

katonaszokevenyek 19, 25.
katonatanacsok 57, 60, 64.
katonaiigy 65.
keleti hadseregparancsnoksag 177.
kereskedelem, kereskedo 65, 69, 70, 72,
74, 9 2 , 97, 160,

161.

kereskedelmi osztaly 124.
keresztenyszocialistak, part 43, 47.
keriileti mezogazdasagi, muszaki hivatal
87.

keriileti nepgazdasagi tanacs 65.
kiralyi csalad 11, 28.
kisgazdapart 35, 43, 49, 50, 62, 100.
kisbiro 75, 94.
kisipar, kisiparos 72, 73, 74, 76, 92, 96, 97.
Kispesti Munkas 102.

kivegzesek 185, 186, 188, 189, 191, 192,
193.

klerikalis, klerus 28, 41, 65, 148. Lasd meg
pap, vallas.
kommunista foldmunkas-csoport 44.
Kommunista Ifjiimunkasok Szovetsege 40.
Kommunista Internacionale I . kongreszstusa 36.
Kommunistak Magyarorszagi Partja,
KMP 38, 39, 4 0 , 4 2 , 4 3 , 44, 51, 52, 53,
62, 85, 9 0 , 9 5 , 97, no, n i .
kormany, kormanyzat 15, 19, 20, 21, 22,
28, 29, 3 1 , 37, 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 9 , 51, 52,
53-

kormanybiztos 22, 27, 35, 94, 184, 190.
koronauradalom 116, 121, 122, 131, 136.
kozbiztonsag 155, 156, 157, 192.
kozegeszsegiigy, nepbiztos 64, 134.
kozellatas, kozelelmezes 13, 14, 27, 35, 59,
65, 86, n 9 , 137, 138, 140, 141, 142, 143,
144, 163,

180.

kozellatasi biztos, megbizott, nepbiztos
62, 64, 140, 144.

Kozellatasi Nepbiztossag 140.
kozelelmezesi helyettes allamtitkar 191.
kozelelmezesi kormanybiztos-helyettes 25.
kozelelmezesiigyi miniszterium 27.
kozelelmezesiigyi nepbiztos 64.
kozelelmezesiigyi iigyosztaly 140.
Kozerdek 98, 221.
kozgazdasag, kozgazdasagi bizottsag, osztaly 59, 83, 86, 118, 119, 120, 122, 123,
135,

161.

190,

191.

kozgyam 94.
kozigazgatasi bizottsag, iigy 76, 83, 86,
kozigazgatasi es sajtoiigyi nepbiztos 62.
kozjegyzo 58.
kozlekedesi nepbiztos 64.
kozmunkaiigyi megbizott, nepbiztos, tanacs 62, 63, 98, 171.
kozmiivelodes 86.
kozoktatasi es sajtoiigyi nepbiztos 150.
Kozoktatasiigyi Nepbiztossag 146, 147,
151.

kozponti hatalmak 13, 21.
Kozponti Munkastanacs 27, 8 } .
kozponti valasztmany 29.
kozsegi biro 23, 25, 30, 182.
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Kozsegi Birtolirendezo es Termelest Biztosito Bizottsag 134.
kozsegrendezesi osztaly 115.
kulturalis munka, iigy 92, 96, loi, 104, 146
151,

152.

lakasiigy, lakasbizottsag 59, 61, 135, 136,
140, 144.

lakasiigyi megbizott, nepbiztos 62, 64.
lazadas, lazitas 16, 20, 30, 166, 169, 171,
193.

Leszerelt Katonak Szabad Szervezete 40.
letartoztatas 15, 42, 185, 186, 187, 188.
Magyar Alfold 180.
Magyar Gazdaszovetseg 47.
Magyar Lloyd Repiilogepgyar 18, 24, 29,
30, 61, 65, 115. Lasd meg aszodi repiilogepgyar.
Magyar Nemzeti Tanacs 21, 23, 26, 30, 31.
Magyar Nepkoztarsasag 41.
Magyarorszagi Szociaidemokrata Part 17,
18, 20, 2 1 , 24, 27, 28, 3 1 , 32, 34, 35, 38,
39, 4 1 , 4 2 , 43> 49> 51, 52, 53, 6 0 , 6 1 , 6 2 ,
76, 79, 85, 9 5 , 97, 98, 9 9 , 102, 146, 161,
162.

Magyarorszagi Szocialista Part 57, 96.
Magyarorszagi Szocialistak Fuggetlen Csoportja 37.
Magyar Tanacskoztarsasag Biztosi Hivatala 59.
Magyar Tanacskoztarsasag Epitesi Direktoriuma 134, 136.
Magyar Tanacskoztarsasag Kozponti Lakasbizottsaga 135.
Magyar Vasutasszovetseg 61.
majus I . 15, 105, 106, 108, 109, 174, 179.
MAVAG-gyar 21, 181.
MAV 6 1 .
M A V Gepgyar 134.
M A V Eszaki Fomiihely 177.
M A V Eszaki Fomuhely munkastanacsa 78.
megyei kormanybiztos 25.
megyei politikai megbizott 79.
megyei torvenyhatosagi bizottsag 22, 25,
29.

megyei valasztasi bizottsag 71.
Mezei Munkas Onkepzo Kor 27.
mezogazdasagi bizottsag 61, 83
252

Mezogazdak Szovetkezete 48.
mezoorok 156.
Miniszterelnokseg 14.
minorita rend 147, 193.
munkaber 16.
munkakozvetito es ellenorzo osztaly 124.
Munkapart 75.
munkaiigy, nepbiztossag 63, 65, 118.
munkaiigyi es nepjoleti miniszter 186.
munkasbetegsegelyezo penztar 63, 188.
munkasellenorzes 29, 118, 123.
munkasgarda 156.
Munkas-, Katona- es Foldmunkastanacs
Intezobizottsaga 59.
Munkas-, Katona- es Paraszttanacs 33, 39,
44, 59, 6 2 , 68, 6 9 , 72, 82, 9 6 , 126,

182.

Munkas-, Paraszt- es Katonatanacs 57.
munkastanacs 18, 20, 27, 30, 3 1 , 33, 35,
43, 44, 51, 54, 57, 59, 6 0 , 6 2 , 6 4 , 6 5 , 6 6 ,
67, 76, 78, 87, 9 2 , 9 5 , 9 8 , 100, 106,

114,

118,

148,

119,

149, 151,
185,

121,

122, 129, 136, 141,

156, 157,

171,

172, 176,

183,

186.

miivelodesi bizottsag 83.
miivelodesiigyi megbizott 146, 147, 151,
152,

159-

muszaki hivatal 87, 136.
Nagykorosi Nepujsag 106, 139, 165.
Nagy Oktoberi Szocialista Forradalom 19.
napszamos 73, 74, 79, 130, 142, 146, 190.
4. sz. gyari munkasezred 177.
48-as emlekmii 108, 174.

nemzetisegek 11, 21, 85, 148.
nemzeti tanacsok, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
36, 39, 4 4 , 50, 58, 6 6 .

nemzeti zaszlo 169.
nemzetorseg 24, 25, 26, 28, 34, 155, 156.
neveles- es oktatasiigyi nepbiztos 63.
Nepakarat loi, 104, 142, 150, 152, 156,
162,

221.

nemetek 40, 106.
nemet fiiggetlen szociahstak 37.
Nemet Kommunista Part 42.
nemet kozepmegye 94.
nemet megbizott 94.
nepbiztos, nepbiztossag 85, 86, 88, 89, 90,
9 1 , 9 3 , 102, 118, 120, 138, 142, 147, 180.

Nepbiztosok Tanacsa 64.

nepegeszsegiigy 86.
Nepgazdasagi Tanacs 103, 133.
Nepgazdasagi Tanacs I I . foosztalya 87,
115.

nepgyules 17, 18, 19, 23, 27, 28, 3 1 , 33,
34, 4 0 , 4 2 , 44, 51, 52, 8 1 , 94, 9 6 , loi,
125, 142, 143, 155, 162, 165,

176.

nepiskola 150.
nepjoleti bizottsag, megbizott 64, 83.
nepmiivelesiigy 86.
Nepszava 17, 18, 31, 43, 103, 188.
neptanacsok 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 44, 51, 58, 6 4 , 6 6 ,

Nepujsag 107.
8. sz. gyari vorosezred 177.

113.

oktatasiigy 86, 146, 148, 149, 151, 152.
olasz 107,
orosz 18, 19, 29, 40, 106, 175, 182.
orosz forradalom (februari, oktoberi) 14,
15, 17, 20.

orosz front 20.
Orszagos Foldmlvespart 47.
Orszagos Magyar Gazdasagi Egyesiilet,
OMGE 47, 48, 49.
Orszagos Propaganda Bizottsag 4 1 , 94.
Orszagos Tanacs 85.
osztrak 18.
5 2-es gyalogezred 21.
„6szir6zsas forradalom" 12, 21, 22, 26, 31,
47-

panasziroda 104.
pap, lelkesz, kaplan 23, 69, 73, 80, 93, 143,
149, 151,

160, 169,

193.

parasztlazadas 177.
paraszttanacs 94.
partnap l o i , 102.
Parttorteneti Intezet Archivuma 71.
Pest megyei Direktorium Hivatalos Lapja
119,

120.

penziigy, penziigyi bizottsag, megbizott,
nepbiztos 59, 60, 64, 65, 83, 92, 112, 160.
penziigyi direktorium 63.
Penziigyi Nepbiztossag 136.
penziigyor 154.
penztarnok 23, 94.
polgaripart 6 1 .

polgarmester 19, 22, 27, 28, 62, 65, 132,
183,

187,

188.

polgarorseg 24, 25, 26, 186.
politikai biztos, megbizott 88, 89, 90, 120,
123,

126, 132,

175,

179,

141,

157,

161,

162,

166,

193-

politikai osztaly 87.
posta 60, 62, 165.
Proletar 42, 102, 174.
prostitiicio 158.
rablas 24, 144, 180.
radikalis polgari part 21.
razzia 143.
rekviralas 23, 30, 85, 113, 141, 143, 144,
145, 154,

161,

193-

rendeszeti bizottsag 83.
rendorseg 15, 16, 17, 19, 42, 154, 155,
156,

163, 184, 187,

189.

rendorkapitany 15, 16, 64, 65, 188.
rendortiszt 22.
roman 105, 107, 158, 163, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
188, 189, 190, 191, 192.

187,

rogtonbiraskodas 19.
segedjegyzo 23, 25, 74, 134.
sorozas 154, 164, 165, 193.
statarium, statarialis 19, 20, 64, 142, 162,
169, 189,

192.

szakszervezet 39, 42, 7 1 , 72, 76, 95, 96,
97, 98, 9 9 , i ° 3 , i ° 4 , 148,
178.

155,

156,

szakszervezeti kormany 182, 183.
szamvevo 65.
szemelyzeti osztaly 87.
Szentendre 65. (lijsag)
Szentendre es Videke 65.
Szentendrei Neplap 28.
szerb 39, 65, 85, 105, 148, 156.
szesz, szesztilalom, bor, palinka 24, 98,
126, 132,

142, 170,

171.

szindikalizmus 18.
Szocialista Gazdasagok Budapesti
Keriileti Kozpontja 48.
Szocialista Kommunista Munkasok
Magyarorszagi Partja 99.
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Szocialista Kozepiskolai Diakok Orszagos
Szovetsege 150.
szocializalo bizottsag, megbizott, osztaly

vasut 21, 24, 53, 62, 75, 76, 134, 135, 138,
166, 167, 174, 175, 176, 180, 185.

vasutas laktanya 175.
Vaci Hirlap 97, 108, 143, 188.
64, 83, 86, 92.
Vaci Ojsag 41, 63, 194.
szociaiizalt gazdasagok budapesti
Vaci Voros Ujsag 64, 152, 175, 221.
(keriileti/megyei) kozpontja 124.
szociaidemokrata partvezetoseg 19, 20, vadbiztos 64, 65, 170, 171, 188, 192.
valasztojog 11, 12, 70.
2 1 , 30, 3i> 33> 57, 66, 96, 97.
vasarlasi igazolvany 14, 93.
szolgabiro 23, 33, 47, 61, 66, 83.
varmegyei birtokrendezo fomegbizott 121.
szolgalatmegtagadas 20.
szovetkezet, termeloszovetkezet 52, 53, vezeto jegyzo 25.
,,vervoros csiitortok" 12.
87, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 123,
Vetomagnemesito Rt. 48.
124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 140,
virilizmus 34.
157Viza ornaszad 166.
Szovetseges Kozponti Intezo bizottsag 8 5.
viziigy 133.
szolo- es borgazdasagi osztaly 124.
Vorosgarda 20, 142, 144, 154, 156.
sztrajk 14, 17, 18, 19, 21, 193.
Voros Hadsereg 20, 67, 69, 72, 85, 86,
88, 9 2 , 100, 103, 105, 106, 127, 143,
tanacsok 20, 30, 37, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 68, 6 9 , 70, 7 1 , 72, 73, 76, 77, 78, 7 9 ,

151,

153,

137,

164, 165, 170, 173,

174,

80, 8 i , 83, 84, 86, 88, 9 0 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 100,

173,

176, 177,

178, 179, 180, 181,

182,

191,

192,

193.

178,

180.

113,

115,

118,

140, 146, 147,

120, 123,
161,

130, 132,

164, 171,

133,

176.

Tanacsok Orszagos Gyiilese 68, 69, 8 1 ,
85, 9 2 , 112,

121,

163.

Tanltok Szakszervezete 65.
taniigyi igazgatas 146, 147, 148.
taniigyi megbizott 64.
Tarsadalomtudomanyi Tarsasag 35.
tengereszkiilonltmeny 180.
tengereszzaszloalj 168.
termelesi biztos, megbizott, iigy 59, 64,
123.

10. sz. munkasezred I . zaszloalja 177.
toborzas 86, 156, 157, 165, 173, 174, 175.
176,

177-

Voros Hadsereg I . hadteste 142, 166,
174,

Voros
Voros
Voros
Voros
Voros
Voros
177,

Hadsereg I I . hadteste 178.
Hadsereg I I I . hadteste 174.
Hadsereg IV. hadteste 166, 174.
Hadsereg V. hadteste 174, 179.
Hadsereg 3. hadosztalya 128.
Hadsereg Keleti Parancsnoksaga
178.

Voros Kabare 176.
Voros Orseg 60, 61, 63, 72, 74, 86, 98,
154, 155,

158, 162, 164,

163,

166, 167, 168, 169, 176, T 8 6 , 187,

156, 137,

189,

193.

torvenybiro 23.
torvenyhatosag 14.
tozeggyar 134.
tiintetes 12, 15, 16, 17, 27, 33.

Voros Orseg Foparancsnoksaga 134.
Voros Ojsag 7, 38, 39, 42, 43, 44, 5 3, 66,

l)j Kor 108, 222.
Ujpest es Kornyeke 102.
Uri Caszino 151, 152.

zavargas 162.
zendiiles 20, 163, 163.
zeneoktatas 133.
,,z6ld kaderek" 19.
zoldsegkozpont 139.

vadaszhivatal 122.
vador 156.
vallasiigy 86, 93, 148, 149, 164.
Vas- es Femmunkasok Szovetsege 38.

79, 103, 105, 106, 119,
173-

zsido 189.

zsido temeto 186.

138,

140,

168.
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c. sorozatban az alabbi miivek jelentek meg:
1. Pest megye multjabol, Tanulmanyok.Budapest, 1965. 460 p. Szerk. Keleti—LakatosMakkai. A kotet Kosary Domokos, Petroci Sandor, Wellmann Imre, Spira Gyorgy,
Eperjessy Geza, Krizsan Laszlo, Vigh Karoly, Blaskovits Janos, Labadi Lajos, Koti
Janos es Lakatos Erno tanulmanyait tartalmazza. A tanulmanyok Pest megye X V I I I . —
X X . szazadi tortenetenek egyes temait dolgozzak fel.
Melleklete Balla Antal 1793. evi megyei terkepenek szines lenyomata. Ara 9 6 , — Ft

2. Iratok Pest megye tortenetehez 1918—1919. (Okmanykozles). Szerk.: Dr. Csicsay Ivan,
Gondics Zoltan, dr. Kende Janos, Koltai Sandorne, dr. Lakatos Erno. Budapest,
1969.
483 p.
Ara 38,— Ft

3. Kaldy—Nagy Gyula: A budai szandzsak 1559. evi osszeirasa. Budapest, 1977. 300 p.
I db terkepmelleklet.
Ara 6 0 , — Ft
A mii 552 Pest, Nograd, Bacs es Fejer megyei telepiiles 1546. es 1559. evi csaladfo
osszelrasanak teljes nevanyagat tartalmazza.
Elokesziiletben:
5. Pest megyei evszazadok. Helytorteneti olvasokonyv. A kotet Pest megye tortenetenek legfontosabb forrasait tartalmazza, az allamalapitas koratol napjainkig, bevezetessel, jegyzetekkel es magyarazatokkal.
Terjedelme kb. 40 iv.
6.

Bakacs Istvan: Pest megye okleveles emlekei

7.

Bakacs Istvan: Pest megye okleveles emlekei 1 4 3 7 — 1 5 4 1 . I L kt. Az utobbi ket
kotet a Pest megyere es a Pest megyei telepiilesekre vonatkozo tobb ezer latin nyelvii
oklevel magyar nyelvii regesztajat (kivonatat) tartalmazza.

1092—1437.

I . kt.

*
A megjelent kotetek kaphatok a Pest megyei Leveltar kutatotermeben.
1364. Budapest, P f 30. V . ker. Semmelweis utca 6. sz.
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