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»Az a háború, amelyet ti viseltek, az
• • • r

egyetlen jogos, igazságos, igazán [orra-:

dalini háború, az elnyomottak háborúja

az elnyomók ellen, a dolgozók háborúja

a kizsúkmún üolok. ellen, háború a szo

cializm us győzelm~ért. Az egész világon
a munkásosztály minden .becsületes

tagja a ti páriotokon áll. Minden hónap

közelebb hozza a proletár világforra

dalmai.

Legyetek sztl árdak l A győzelem a tié

tek les z l «

(Lenin)



BEVEZETŐ

Már érik a csillag
a cslJlUl- / er ebélye ll
s már hull is alá
- kora pír/ul 
f érgese gyéren . . .

{Yorluieren}

. .. És 1917-ben a nagyorosz föld felett kigyulladt a csillag, a világ
proletariátusának örök jelvénye, biztató mutatója. Győzött a Nagy
Okt óberi Szocialista Forradalom. Ennek hatására és példája nyomán
született meg a magyar Tanácsköztársaság. Elsökérit az orosz szov
jetek után megvalósult Magyarországon a proletariátus diktatúrája.
A hatalom hazánk tört énetében elő sz ö r került a dolgozó nép kezébe.

A Magyar Tanácsk özt ársasáq a munk ásosztálu állama volt, a
munk ások, parasztok és az egész dolgozó nép érdekeit védte a ki
es ákm ánuolok és ezáoetséqeseik : az imperialista hatalmak ellen ,
Célja a kizsákmányolás és mindenféle elnyomás megszüntetése, a
független, szocialista Magyarország megteremtése volt.

E helyen nem szándékunk a Tanácsköztársaság tört énetéről egy
átfogó, teljes képet adni, csupán a járásunkra vonatkozó eseményeket,
az akkor tevékeny en részt vevők visszaemlékezéseinek, valamint a
Munk ásmozgalmí Intézet és a Megy ei Levéltárban felkutatott eredeti
dokumentumoknak adunk helyet.

{A gyomai járás Direktóriumainak munkáj áról, tevékenységéről

- a román megszállás következtében - , sajnos kevés eredeti irás
maradt fent. Csupán 36 napig tevékenykedett. Ezen egészen rövid idő

alatt a Direktórium nem is végezhetett eredményes munkát, annálfogva
sem, mivel a közigazgatási apparátust teljes egészében (Házy I őjegyzö

kivételével) a helyén hagyták, s ez mindenképpen gátolta, keresztül- '
húzta a Direktórium intézkedéseit.

A Direktórium ténykedeset az ellenforradalom helyi képviselői a
legocsmányabb módon igyekeztek befeketiteni. Harsányi Pál ref. lel
kész a prolet árdiktat úrának Gyemán történt eseményeiröl 1920. októ
ber 7-én irt »Emléklrat-- ában' többek között ezt is irta:

»... a szocialista eszmék gyökere nem a népnél, hanem az itt lévő

Kner-nyomda személyzeténél volt található, akik csekély intelliqen
ciajuknál fogva, meg nem emészthetvén az általuk éveken át olvas
gatott szocialista irányú műveket, azid öben bek épzeltségüknél fogva
vezetői kivántak lenni az eseményeknek ... e .

így az esperes úr! Aki jól tudott alakoskodni és minden helyzet
ben feltalálta magát. 1919. március -Iö-én pl. egy gyomai nagygyűl é

sen , mint a Nemzeti Tanács elnöke, a következő kijelentést tett e :
lj Munkásmozgalmi Intézet Archivumn.
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»Ne féljen senki a vörös szintöl, hiszen az istennek az éltető szép
napja is mindég vörös szin ben kel fel arról Keletről és csak áldást hoz
onnan.«

Azonban az idő, a történelmi fejlődés 40 év alatt bebizonyította,
hogy az általa lenézett »csek ély intelligenciáj ú« ipari munk ások, parasz
tok megteremtették a világ legerősebb hadseregével, hatalmas iparral,
mezögazdas ággal és tudományos technikával rendelkező államot, a
Szovjetunió népeinek állam át. Ugyanezt mondhatjuk a népidemok
ráciák népei ről is. Itt a lenézett pék-, vasas-,nyomdászlegények, parasz
tok, volt béresek és kubikosok intézik a nép ügyeit - közös ügyein
ket és nem is rosszúl. Mind enesetre jobban, mint az a testület, amely
ben az espe res úr is helyetfoglalt - a Horthy-fasizmus felsőháza. És
örömünkre szolgál az, hogy az olyan »nagyjó urak--tól, grófoktól és
válogatott arisztokrata legényektől megszabadultunk. akik nem átal
lották a képviselőházukban kijelenteni, hogy fizikai undort éreznek,
Iza egy munkással kezet kell fognia/c A humanizmust itt is mi, a nép
gyakoroltuk. Megszüntettük azt a kényszerhelyzetet, hogy továbbra is
kénytelenek legyenek a munkásokkal kezet fogni.

Még egy. A »nagytisztelet ű úr « ebben az emlékiratában filozófált
is. A szegénységet, mint tényt a következőképpen intézte el:

~) .. .az akkori események alig nevezhetők egyébnek, mint szeren
csétlen és j óhiszemű magyar népünk félrevezetésének, meJy félreveze
tésnek nyoma bizony ma is (1920. okt.) megnyilvánul a dologtalanság
ban, a dologtalanságból eredő szegénység-okozta értelmetlenségben...«

J óhiszemű magyar népem, ezt aztán megmagyarázták neked.
Értelm etlen vagy l Értelmetlenséged a dologtalanságból eredő sze-

. génység okozta, dologtalanságod pedig a félrevezetésből ered. Meg
kell azonban mondanunk, hogy ez az értelmetlenség - amennyiben
fenn állt - nem a szecialista eszmék elterjedésének köv etkezménye
volt, hanem éppen az uralkodó osztályok évszázadokon át kit ényész
tett rabszolgatartó 'szelleme, az embert állatszámba sem vevő maga
tartása idézte elő. Itt a lényeg az, hogy az emberiség szeme felnyilt
és gondolkozott. Volt mi ért és van mln gondolkoznia.

A Magyar Tanácsköztársaság bukása után, a vérben tobzódó ellen
forradaion 25 éven át hirdette: »... nem lesz több 19191«. A tört énelem
azonban mást bizonyított be: A magyal' dolgozó nép, az 1919-es har
cok hőseinek szenoed ései, vérük hullása nem volt hiábavaló. Ma már
a magunk országát épitjük. Az a perspektíva pedig, amit a Szovj etunió
Kommunista Pártjának XXI. Kongresszusa elénk vetitett, még nagyobb
erőt ad további harcunkhoz, hogya szocíal ízrnus ügyét diadalra vigyük
hazánkban is. Továbrais előre, az 1919-es vöröskatonák lelkesedésével.
osztályunk íránti hűséggel, 'a Párllinl{ által kijelölt úton.

V. L.
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HAJNALODIK

Az első világháború vége a demokratikus erők előretörésénekés
az uralkodó oszt ályok hatalmának bomlási folyamata. Meginditója a
gazdasági élet sz árnos nehézsége volt. Az élelmiszer ára ugrásszerűen

emelkedett. A nélkülözés, faluhelyen a jegyzők basáskodása, a hábo
rús veszteségekről szállongó hirek fokozták az elégedetlenséget. Tury
Gáborné, dévaványai lakos, pl. három hadbavonult fiáért mintegy
7-8 korona segélyt kapott havonta (50 kg búza árát). A hadiözvegyek
- az egykorú visszaemlékezések szerínt - havonként 3-4 korona
segélyben részesültek. Sok volt a panasz Dévaványa községben a
hadisegélyek kifizetésére is. Erdei Kálmán, volt főjegyző gyakran
visszatartotta a segélyeket. Ugyancsak sok visszaélésről adnak számot
a visszaemlékezések a felmentések terén is.

A szegény dolgozó paraszt egyetlen gyermekét is bevonultatták
katonának, bezzeg báró Hercog Lipót tiszttartóját felmentették. A íel
mentések körüli pariamakra élénk fényt vet az alábbi egykorú versike :

Megy a kocsi, megy a kocsi
A főjegyző udvarába.
Hizott kacsa, hizott liba
Van a saroglyába'.

Szépen kérem jegyző urat,
Írja meg a felmentésem.
Még az éjjel 500 tojást
Hoz a feleségem.

Ha úgy tetszik jegyző urnak,
Öt is itt tarthatja,
Elég erős, egy éjszaka,
Meg sem látszik rajta.

Endrödön sem íoly ósították a hadisegélyeket rendszeresen. 1918
ban naponta tömegesen jelentek meg az asszonyok a községházán ..
Korcsok János másodjegyző még a kiutalt pénzt is vonakodott kiíí
zetni. Meg nem határozott célra tartotta vissza. Kövér, italos ember
volt ez a jegyző. Nem volt egy jó szava sem a kérő, méltatlankodó
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asszonyokhoz. Durva, gúnyos megjegyzései miatt egy alkalommal az
asszonyok rátámadtak és ki akarták húzni az írodájából.

Korcsok jegyzőt szorongatott helyzetéből a községi rendőrbiztos,

Hegedüs Ignác ki akarta szabadítani. Nagy hanggal lépett fel és dur
ván Iökdösní kezdte kifelé az irodából az asszonyokat. Ekkor az asszo
nyok ellene fordultak. Néhány másodperc alatt leeibálták róla a mun
dért és heves ütlegelés közben a földre tepertélei

A növekvő feszültség következtében az országgyűlés is napi
rendre tűzte a drágaság kérdését. A vitából is kitűnt, hogya nagybir
to/tasok és a nagytőkések hibásak a nép kifosztásábun,

A háborús válságot a hadrnűveletek kedvezőtlen alakulása is
egyre inkább mélyítette. A gyors német győzelem is csak illúzi óvá
vált. A háború bizonytalan kimenetele már 1916-ban arra késztette a
polgári pártokat és a Szeel áldemokrata Pártot, hogy ne t ámogassak a
kormányt. Ellenzékbe vonultak. A birtokos osztálynak is kialakult az
é'lIenzéki szárnya. Ez az ellenzék aztán létrehozta a választ ójogi blok
kot. Azaz újra az országgyűlés háborúelőtti központi kérdésével akar
tak tömeget szerezni maguknak. Tisza István háborús politikája veszé
lyessé vált. Andrássy Gyula így fejtetté ld az uralkodó osztály ellen
zéki csoportjának álláspontját:

»Ma nemcsak az Önök ... , de a mi politikánk is veszélyeztetve
van azon irányzat által, amilyet Önök követnek. Ez az, ami ellen oo. sza
vamat fel akarom emelni. Ez az, ami ellen óvást akarok intézni, mert
az Önök elseprésével nem mi jövünk. Minket épp úgyelseper, mint
Önöket az az irány, amely a szélső radikalizmus (azaz a néptömegek
fellépése) felé tereli az orsz ágot.e-

A választójogi harc felelevenítése tényleg nem volt megoldás.
Az tizetnek tnunkássáqa szemben állt nemcsak a háborúval, de a
háborút továbbfolytatni akaró nagybirtokos-nagytőkésuralkodó
körökkel is. Megmozdulasok. tüntetések egész sora mutatta ezt. Az Ist
vántelki-főműhely fellázadt és megakadályozta a legelső katonai fe
gyelmi büntetés végrehajtását. Ugyanez a mühely később a csendőr

különítményt vasdoronggal, emelörudakkal, fejszékkel üzte el a gyár
területéről.

Az 1917-es februári orosz forradalom Magyarország egész mun
kasságát magával ragadta. A Szoc. Dem. -Párt taglétszáma. meJy a
háború előtt csak kétszer érte el a lOO.OOO-es létszárnot, egyszerre el
érte a 215.000-et. A május 1. megünneplését eddig tiltották. most meg
tartották. Május 2-án sztrájkot szerveztek a béke mellett. Amikor az

1) A dévaványai és endrődi anvaggyüjtésb öl.
2) Mo6d Aladár: 400 év k üzdetme a fUggetlen Magyarországért.
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Északi-főmiíhelyben a sztrájkok ellen behozott statáriumot kihirdették,
a munkások a »Marseíllaíst« énekelték A tömegek megmozdulásának
következménye Tisza István leváltása volt. A helyzet megérett a forra
dalomra, de megfelelő vezetés hiányában ci forradalmi veszély elvo
nult a burzsoázia feje felől.

Újabb lökést adott a politikai válság továbbfejlödéséhez a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom.

»Magyarországon a mensevikek és a bolsevikole közti kül önbsé
get a munk ásság akkor még világosan nem igen ism erte. 1917. novem
ber 7-nek győzelmében e l ső so rban és legelőször a tiszta munkáskor
mány győzelmét látta a koal íclós kormány fölött. Ez is elég volt azon
ban, hogy az első pillanattól fogva ösztönösen minden rokonszenvé
vel a bolsevikok mellé álljon. Mikor pedig híre jött, hogy Kerenszkij
háborús polltíkáj ával szemben a bolsevíkok képviselik az imperialista
rablók háborújának minden áron való befejezését, akkor csak egy nép
szerű név volt a magyar proletár előtt: LENIN. Ami háborúellenes
mozgalom Magyarországon volt, e ttő l az i d ő tő l kezdődik és szerény
kezdeteiben mindig bolsevik, orosz példából táplálkozik. A szovj et
kormány e l s ő nyilatkozatai és felhivásai valósággal kinyilatkozás sze
rűen hatottak nálunk. Aligha volt ország, malynek munkássága lelke
sebb komolysággal fogta volna fel ezt a forradalmi szolidaritást, me
lyet az orosz munk ásság európai társaitól követelt. A törnegek a refor
mista párt áruló magatartása ellenére megértették az orosz proletár
forradalom, s az új Szovjetállam bék eajánlatának [elent öségét. A szov
jetkormány békeajánlatát imperialista zsarol ásra kihasználni törekvő

kormányaik manőverére forradalmi megmozdulással válaszoltak Bécs
ben, s utána másnap Budapesten. Mint egy ember mozdult meg a ha
talmas munkástábor. Még reggel , amikor gyárba mentek a munkások,
semmiféle jele nem volt annak, hogy valami készül. Míkor a lapok
tudósitásaiból olvasták a bresti tárgyalások kapcsán a német tábornok
felháborító, kihívó nyilatkozatát, mint villanyütésre mozdultak meg a
gyárak. Délben már üresek voltak az öszzes gyárak, száz meg száz
munkás feketéllett az utcán. A művezetőket és mérn ököket is kikény
szerítették a gyárb ól. A rögtönzött tíz gyűlést Budapesten 300.000

. proletár hallgatta végig és százezrek ajkáról hangzott: »Éljenek a
munkástanácsok [«l

Az 1918-as januári sztr ájk megmutatta azt, hogy a tömegek ki
csúsztak az SzDP kezéből, mert tudatosodott bennük: hivatalos veze
tőik érdekeiket elárulják. Ez alapon jöttek létre a baloldali csoportok.
A Galíleí-kör baloldala (Korvin Ottó, Sali ai Imre vezetésével). Háború-

I) "Az orosz forradalom és a magyar munkásosztály.« "Új Március« 1926. nov. 7.
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ellenes irók és müvészek csoportja (Komját Aladár, Révai József).
Alakulóban volt a munk ásság háborúellenes csoportja is Mosolygó
Antallal az élen, A sztrájk megmutatta azt is, hogyabéketüntetés
mellett a munkássáq állást foglalt a proletárforradalom és.proletár
diktatúra melleit.

1918 nyarán katasztróíál íssá vált Ausztria-Magyarország helyzete.
Az osztrák-magyar hadsereg az orosz fronton elszenvedett vereségei
és a hadseregben terjedő forradalmi mozgalom következtében össze
omlott. Megindult a katonák szökése, majd áradata hazafelé. Jöttek a
hadifoglyok is. A nagybirtokos-nagytőkés kötök a birodalom meg
mentése érdekében a SzDP segítségét próbálták igénybe venni. A SzDP
pedig készséges volt. A magyar burzsoázia balszárnyának képviselője,

Károlyi Mihály azzal is próbálkozott, hogy elszakítsa az országot a
német szövetségtöl . A közös intézmények megszüntetését javasolta,
de az országgyül és október 23-i ülésen leszavazták. Akkor tették ezt,
amikor október 24-én már kikiáltották a Magyarországtól független
délszláv államot. Ezzel párhuzamosan alakultak a birodalom népeinek
nemzeti tanácsai is. Ez magával ragadta Magyarországot is. Ország
szerte fellángolt a spontán fo rradalmi mozgalom. Október 25-én
Károlyi Míh ály a polgári pártok és a SzDP részvételével megalakitotta
a Magyar Nemzeti Tanácsot.

A nagybirtokos-nagytőkés uralkodó körök azonban nem akartak
lemondani a hatalomról. Katonai erővel akarták útját állni a forra
dalomnak. Október 28·án a köztársaságot éltető tüntető tömegre rá
lőtt a kivezényelt katonaság. A tömeg áttörte a kerdont, és ettől kezdve
uralta az utcákat és az üzemeket.

A Nemzeti Tanács nem állt élére a forradalomnak akkor, amikor
a forradalom áthatotta a tömegeket. Október 25-én megalakult a diák
tanács, majd a budapesti katonatanács. A katonatanács vezetői a gyá
rak bizalmi férfiaival megbeszélték a fegyveres felkelést. Október 31-én
a tüntető munkások elárasztották az utcákat. Hozzájuk csatlakoztak a
katonák. Először a Nemzeti Tanács elé vonultak és felesküdtek a for
radalomra. Majd kiszabadították a polítikai foglyokat. Aztán megszál
ták akaszárnyákat, élelmíszerraktárakat, telefonközpontot, térparancs
nokságot és a föpostát.

Ezzel - vérontás nélkül - gyözött az öszirózsás forradalom,
de a Nemzeti Tanács közremüködése nélkül. Károlyi a Nemzeti
Tanács pártjaiból burzsoá-szociáldemokrata kormányt alakított, de
mellette megalakultak a népihatalom szerveí is, a tanácsok . Tehát
kettős hatalom született.

8



A forradalom hirének hatása Gyomán is megnémította a község
urait. "A községházán nem merte vállalni senki, hogy a kitört forra
dalmat kidobolj ák. mire Konrád Sándor, Mónus Miklós és Deutsch
nyomdászok a kézbesítők szobájában lévő dobot leakasztották és még
akkor éjjel az egész község tudomására hozták a forradalom kitörését.
Azt mondták: "Szamár a biró, mert nem meri kidobolni, hogy kitört
a forradalom. - Éljen cl lorradalom 1« l

A forradalom a társadalom elnyomott energi áít felszabadította.
Önkéntesekből és leszerelt katonákból nemzetőrséget szerveztek.
Feladatuk az volt, hogy vigyázzanak a hidakra, középületekre. raktá
rakra, a vasútállomásra, postára és megakadályozzák a fosztogatáso
kat. Nem háltak benn, csak akik éjjeli szolgálatot tartottak. Gyomai
székhelyük a 48-as olvasókör volt. Endrödön a megalakult nemzetőr

ség 40, Dévav ánván is valószinüleg ugyanennyi főből állt. Ezenkivül
Gyemán megalakult a 23-as vadász-zászlóalj, mely főleg a burzsoá
szociáldemokrata kormányt támogatta. VezetőjévéTodt Dagobert őr

nagyot nevezték ki.2

A hazatért és itthon volt katonák Gyem án megalakítottak a lm
t ónatan ácsot. Hét tagból állt. Elnökük 10 napig Todt Dagobert, később
Laupál Antal nyomdász lett. Az ő révükön alakult meg a Nemzeti
Tanács. Elnökükké Harsányi Pál református lelkészt választották.
A régi hivatalokat nem számolták fel. Házy Imre í öjegyzön kivül min
denkit hivatalban hagytale A menesztett főjegyző helyébe, eben gubát
cserélve Péterrrian József aljegyzőt ültették. A hivatalokat feltöltötték
forradalmárokkal, akik az irányítást végezték. (B. Molnár Imre, Szabó
József, id. Kurcz Míhály, Molnár Antal, Földesi Lajos, Hézsö Sándor,
Varga Míksa, Konrád Sándor és Berényi DánieI.)8

Endrődön a község volt el öljárcságát meghagyták. Mellette mü
ködött a megalakult Nemzeti Tanács. VezetőjéülOsapai Lajos patikust
választották. Tagjai nagygazdák, volt tisztviselők voltak. Hatalmuk
nem volt. Hatalma csupán a .fo rra dalmibb embereket tömörítő

Földmunlfás Szakszervezetnek volt. Tagsága 7-800 körül mozgott.
Majoros Lukács vezette. Eszmei irányitója Bartos Pál, széles-látókörü
parasztember vol t.4

l) Beinsehr6th Gábor visszaemlékezése. - Az endrődi adatgylljtésbOI.
2) Todt Dagobert : Memorandum. (Megyei Lev éltar.)
3) Ősapaí Gyürgy gyomat k özs égl írnok fegyelmi üg y éne k iratalb61.- Todt Dagobert:.

Memorandum. (Megyei Lev élt ár.) - Belnschr6lh Gábor visszaemlékezései.
4) Az endrődi adatgylljté ből. .
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Dévaványán a Munkáskor vette át az irányító szerepet. A Nem
zeti Tanács megválasztását is a Munkáskör szervezte népgyűlésen ha
tározták el. November 14·én a következőkben állapodtak meg:

1. A főjegyző adja át a helyét a Nemzeti Tanácsnak.
2. A háborús gazdagoka t' fel kell sz ólítani : segitsék anyagilag a

hadiárvákat, hadirokkantakat és a hazatérő katonákat.
. 3. Meg·kell választani a 30- 35 főből álló Nemzeti Tanácsot.

A határozat 1-3. pontját azonnal végre is hajtották. Mégpedig
általános, titkos választójog alapján, és a nők is szavazhattak. A kor
határ 21. életév volt. A megválasztott Nemzeti Tanács 50 tagot szám
lált. Agr árprol etárokat. kisparasztokat és néhány kisiparost választot
tak be. Vezetőj éül Várkonyi Ignác volt főjegyzőt v álasztott ák.'

Mint a dévaványai adat mutatja: a Nemzeti Tanácsok feladata in
kább a szegényekről való gondoskodás volt, bár a régi hatalmi szervek
megmaradása és a munkáshatalom közötti őrlődés miatt nem sokat
tettek. .

A népgyííl ések kifejezőjévé váltak a felszabadulás örömének is.
1918. március 8-án a Nők Napját Gyoma az endrődiekkel együtt ün
nepelte. Az endrődi Szocialista Nőegylet piros zászlókkal átvonult
Gyomára. Gyemán a Szocialista Nöegylet nagy tömeggel, piros zász
lókkal a vasúti átjáróig elébük ment. Ott a zászlók összeborultak és a
tömeg megindult a gyomai piactérre, ahol a gyűlést megtartották."
Március lő- én Endrődről nagy tömeg vonult át Gyomára. A piactéren
Bartos Pál nagy beszédet mondott. A beszédek elhangzása után Timár
Margit, endrődi leány szavalt. Szavalata után piros rózsából font Im
szorút tettek a nyakába. Ezen a gyűlésen szavalta el Fekete Sándor
Petőfi: »Akassz átok fel a kírályokat« c. verset. A Nemzeti Tanács gyo
mai elnöke, Harsányi Pál pedig a következőket mondotta: »Ne féljen
senki a vörös szint öl, hiszen az istennek az éltető szép napja is mindig
vérvörös szinben kel fel, arról Kelet felől , és csak áldast hoz onnan. .
Minden gyennekemet erre az eszm ére fogom nevelni.. A tömeg azután
átment Endrődre és ott is megtartották a gyűlést," Pálka Pal, a járás
szolgabírája felelősségre akarta vonni az ilyen felvonulások rendezőit.

Elhatározásának végrehajtásához azonban semmi ereje nem volt.'
Az ünn eps égek megszervezésében fontos szerepet töltött be a

Szocialista Nőegylet. 1919, februárjában megalakult a Közalkalmazot
tak Országos Egyesületének helyi csoportja is. Ez adatok mutatják,
hogyanép igényelte és gyakorolni akarta a hatalmat.

1) A dévaványai adatgyUjtésböl.
2) Beinsohr6th Gábor visszaemlékezése. - Az endrődi adatgyUjtésböl.
3) Beínschróth Gábor visszneml ékeaése.
<l) Az endrődi adalgyUjtésból.
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A belső ellentmondások egyre nyilvánval óbbá váltak. A régi állam
gépezet meghagyott szervei, a hatalom volt urai, mindent megtettek
az új hatalom kibontakoz ásának meggátolás ára. Ezt mutatja Palka szel
gabi ró felelősségrevonási igyekezete is. Az Endrődre érkező árukat a
Nemzeti Tanács osztotta ugyan ki, de a »jó ismerősök között« . Todt
Dagobert Gyem án azért lépett be a munkástanácsba, hogy »tanácsaí«
val félrevezesse őket. A más és más osztályérdekeket képviselő szer
vek fékezték a kibontakozást. Ezért eL kellett dőlnie, hogy kié a ha
ialom.

így a forradalomnak továbbfejLődéseszüks éqszerűoé vált. Óriási
jeLentőségevolt ebben Lenin elotárs táoiratának. Felszolitotta a ma
gyar dotqozokat arra, /zogy a polqári forradalmat változtassák át
prolet árforradalonun á, és döntsék meg a kapitalizmust. Ahhoz azon
ban, hogya magyar proletariátus a szocialista forradalmat napirendre
tűzze, új tipusú lenini pártra volt sz ükség. Ez a párt 1918. november
20-án jeleni meg a politikai porondon, a Kommunisták Magyar
országi Pártjának meqalakul ásáoal. A pártot forradalmi szocialisták
(Korvin, Sallai, Révai), baloldali szociáldemokraták (Rudas, Alpári)
és főleg az Oroszországból hazatért hadifoglyok (köztük Kun Béla és
Szamuely Tibor) szervezték meg. Az új pártnak élén Kun Béla állott,
aki Szovjet-Oroszorsz ágban a forradalmi hadifogoly-mozgalom egyik
szervezője, vezetője volt.

A járásban először Endrődön alakult meg a KMP. Figyelemmel
kisérték a gyomai és a dévaványai eseményeket is. Amikor a kedvező

helyzet kialakult, átmentek pl. Dévavanvára és a Párt megalakulásá
ban segitségetnyujtottak. Nagy szerepe volt ebben Gubuznai Géza
endrődi elvtársnak. A SzDP dévaványai vezetőinek minden ellenke
zése ellenére 1919. március l-re létrejött. Alapításában a Munkáskör
tagjai, a SzDP tömegek, volt hadifoglyok, földnélküli parasztok és
kubikosok vettek részt. A párt vezetőjévé Séllei Bálintot választották.
A kb. 7-SaO főnyi párttagság gerincét a Munkáskör alkotta. Ez szabta
meg az eszmei irányvonalat is. Adatok sem Gyomár ól. sem Endrődről

nincsenek. Feltehető azonban, mint az utólag bebörtönözöttek járás
beli nagy száma mutat]a, Párt volt, és irányitotta a közéletet.'

A Párt ellenőrizte a megállapltott munkabérek kííizetését, a mun
kaídő betartását. A Párt harcbaszállt a munkanelkülíek elhelyezéséért,
a hazatért hadifoglyok segélyezeseért. Ezért a nép a kommunistákat
követte.

A kommunisták tevékenysége és agítációja nyomán egyre inkább
kicsúszott a talaj a polgári-szociáldemokrata szövets ég lába alól.

l) A dév aványai adatgyüjt ésb öt,
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A kormány terrorral, statárium mal lépett fel a íöldosztást, a reakciós
közigazgatás megszüntetését, a közellátás megjavítását követelő moz
galmakkal szemben. A burzsoá-szocíáldernokrata kormány támad ásai
1919. február 20-án érték el tetőpontjukat. Válaszul lüntettek. A február
20-i budapesti tüntetesen véres összeütközésre került sor. A kormány
él Kommunista Pártot okolta, ezért megindult a hajsza a KP ellen, és
a vezetőket letartóztatták. A kormány támadására csak élezócfött a
forradalmi helyzet.

Az eseményeket gyorsitotta az antant-hatalmak jegyzéke. 1919.
március 20-án jegyzékben követeltek. hogy szin magyarlakta területe
ket (Debrecen, Makó) adjanak át a francia és román csapatoknak.
Ez lehetetlen helyzetbe hozta a kormányt. Ha teljesiti, elveszti tekinte
lyét a nép e l ő tt . Ha nem teljesíti, akkor fel kell készülnie a forradalmi
honvédelem re. Erre az útra azonban nem tudott lépni, mert elvesztette
a nép bizalm át és az antant-hatalmak cserbenhagyták. Károlyi 20-án
minísztertanácsot hivott össze, s kijelentette: Wilson amerikai elnök
politikájában vetett híte csődöt mondott, ezért meg kell nyerni Magyar
ország számára a munkásinternacionálét. Ezt Károlyi szerint csak szo
eláldemokrata-kormány érheti el , melynek egyezségre kell lépnie a
kommunistákkal. A szociáldemokrata tömegek, a pártvezetőség több
sége a KP-tal való megegyezés mellett foglalt állást. Bogár Ignác és
Kun Béla lev élváltása után, március 21-én, a SzDP vezetői megjelentek
a Gyüjtöíogh ázban, tárgyaltak Kun Bélával és megegyezés jött létre a
két párt egyesüléséről és a proletárdiktatura kikiáltás ár ól.

Március 21-én cl két párt Ma,qyarorszá'cJi Szocialista Párt néven
egyesült, s kikiáltották a Tanácsk öztársas áqot. Tehát az ország köz
pontjában a nép kezébe vette a hatalmat.
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ÉLJEN A PROLETÁRDIKTATÚRA!

Szükségess é v ált a karhatalom kiépítése. Gyorn án, fl március
22-én kiadott rend el et a la pjá n fel állitottak a Vörös Őrséget. Bel etarto
zott a csendőrség, rendőrség, pénzügyőrség, hat árrendőrs ég és nemzet
őrség. A régi rend ka rha talmi ere jé t megin t n em tört ék össze. Ezért
történhet ett meg, hog y »ne mzeti szíu « a latt lépett be a T odt Dagobert
ve ze tte 23-a s va d ász-zás zlóa lj, s a "ne mze ti szint« csa k a kko r távoli
tották el, amikor f elülről parancs jött rá.' A zömébe n szocia lis ta ér
ze lmü memzetőrség, a Vörös Őrség későbbi tagja, tette l ehetőv é, hogy
Gyemán a Nemzeti Tan ácstól átvehett ék a községi hivatal ok at, a szol
gabí rói hivatalt, a postát és a bankot, Ugyanekkor alakitottak meq a
Tan ácsköet ársasáq helyi hatalmi szero éi "a községi Direktóriumot is»

A választások at -álta l ánosa n, titkosan óhajtották lev ezetni. 21.
életév tő l mind fl férfiak , mind a nők vál aszthattak.

A demokrati kus választás e l őzményekén t Gyem án klsz élesül t a
katona-munká staná cs, és megalakult ,a paraszttan ács. A közalkalma
zottak nem vettek részt a tan ácsokban . A MÁV-alkalmazottak külön
szer vezkedtek. Az úri kaszinóban elhatá roztá k, hogy a megalakuló
Direktóriumban »több séget«szereznek a kommunisták elle nsú lyoz ásá ra .
A katona-munk ástan ács megtudta ezt és me gakadályozta . Ez mutat]a,
hogy milyen tuda tosan á llta k szemben a régi rend uraival. A kőzségi

Dir ektórium elnöke B. Moln ár Imre lett ." ,
Endrődön már készü lte k a hatalom áto ételé re . Ezért járta áll an

dóan Bartos Pál Mez öt úrt, Szolnokot, ahol találkozott a forradalmi
vezetőkkel, akikkel megbeszélték a t eendőket. (Az esem ények alaku-
lása Gyornán is val ószínüv é teszi ezt.) ,

A Földmunkás Szakszervezet készít ett e elő a választást. Kijelöl
ték azokat az egyéneket, akiket javasoltak megválasztásra a Direk
tórium tags ágába. Körülbelül 70 főre tettek javaslatot. 1919. március
21· én a Tanácsház a udvarára összegyült töm eg előtt kih irdett ék a je 
Iölt ek et, Ernondott ák azt is , hogy lehet másokra is javaslatot tenni.
Több helyről különb öz ö javaslatokat tett ek a jel ölteken kíviil másokra
is. Így 120-130-ra nö vekedett azoknak a szá ma , akiket javasoltak.

l) Todt Dagobert: Mem orandum. (Megyei Levélt ár.)
2) Todt Dagobert : Memor andum. (Megyel Lc v éltár.)
H ézső S ándor vi sszaemlékezése,

3) Ösapa i Gy ör gy g yo mai községi Irnok fegy elmi ügyének Ira ta ibó l. (Megy el Levéltár.)
Beinschrót h G ábor v ísssaemt ékea ése.
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· Az egész nap a szavazással telt el. Szép napsütéses idő volt . .
A választok csoportokba verődve tárgyalták. hogy kiket válasszanak
be a Dírektóriumba. Egy-egy személy 50 főre tehetett választási [avas
latot. Még a ligetben is voltak csoportok, ahol jól megtárgyalva íro
gatták egy-egy papírlapra azoknak a neveit, akiket ft Dírektóriumba
javasoltak. A Tanácsháza folyosóján voJt az urna. Ide dobták be a
szavazócedulákat. Még az este összeszámlálták a szavazatokat. A leg
több szavazatot F ékécs Imre kapta. Utána ugyancsak sok szavazatot .
kapott Bartos Pál, Szabo István, Verböczi István, Barjak Lajos, Orbók
János, Majo ros Lukács, Majoros István, Smiri István, Gyuricza Imre,
Fadgyas Imre, Mastala János, Varju Pál, Homok József, Benkó Lajos,
Hunya István. 50 tagú Direktóriumot választottak.

Március 21-én este a Földmunkás Szakszervezetben gy ülest tar
tottak, ahol a választás eredményeit és a további teendőket beszélték
meg. Bartos Pál kihirdette, hogy másnap reggel minden Direktóriumi
tag tartsa kötelességének, hogy reggel 8 órakor a községháza előtt

legyenek.
Másnap reggel jóval 8 óra előtt már gyülekeztek a Direktórium

tagjai a községháza előtt. Kevéssel 8 óra előtt megjelent Bartos Pál .
is, és rövid beszédében a következőket mondta: »El ti iá rsak / jóreggelt
kívánok/ Eljött az ideje, hogy kiszeüöztess ük a községházát. Ki az
agarakkal! Éljen a Magyar Tanácsköztársasag í Gyertek utánam 1«

Megindult a Direktórium tagsága Bartos Pál után. Bartos Pál él ta
nácsterem fejé sietett. Követte mindenütt a Direktórium egész tömege.
Fekécs Imre a községháza alsó épülete felé ment néhány társával.
Megálltak a Nemzeti Tanács szeb ája előtt és Fekécs Imre felnyitotta
az ajtót. Beszólt a Nemzeti Tanács néhány ottlévő tagjának: »Mikor
akarnak maguk szellözködni ?}Vle,qpos/wdnak már itt/Nem vették
észre, !zagy letelt az idejük?« Osapai patikus r áernelte tekintetét Fe
kéc s Imr ére. aki egy régebbi kijelentésére figyelmeztetve igy szólt:
»No látja Osapai polgártárs. eljött az orosz szellern.«
, Szabó István a főjegyző ajtaját nyitotta ld. A főjegyző felnézett
ír óaszta la mellöl, majd felállt és rövid ideig szembenézett Szabó István
nal. Szabó István kemény, energikus ember volt, határozottan rászólt a
Iőjegyzöre: »Táoozzon l « .

A főjegyző vette a kalapját és a görbe botját, de nem az ajtó felé,
hanem a tanácsterembe ment át, ahol a biró szeb ája volt. Ekkorra
Bartos Pál már a tanácsterem közepen állt és Sóczó Ignác bírót szólí
tolta fel a következő szavakkal: "Na bíró úr, szedje a lábát, ln ert
sarkába harap a Imf,lja [«

, Büszke, gőgös, kényelmes ember volt a biró, lomha mozgással
állt fel. Leakasztotta kabátját, szemére húzta sapkáját, a sarokból elő-
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kotorta görbebotját és fejét mélyen lehajtva megszokott lassúságával
kiballagott a tanácsteremböl. Közben állandóan nézte a földet, mintha.
keresett volna valamit.

Így nyitogattak ld minden ajtót a Direktórium tagjai és elküldték
él község tisztviselőit. Csupán a község gazdáját, Timár Mihályt tar
tották meg, aki a nép előtt közmegbecsülésnek örvendett. Bartos Pál
Timár Mihálynak azt mondotta: »Felkérem magát Mihály bácsi, legyen
szives itt maradni. Legyen továbbra is községi gazda.«

Bartos Pál az esküdteket is összehívta. Megmagyarázta nekik rö
viden, hogy nagyot fordult a világ. Ezután munkából kell megélni
mínden embernek. Próbáljanak 'ök is valamilyen munkát vállalni, és
abból megélni. Utána távozásra szólította fel őket. Azok szó nélkül
elhagyták a községház át.

Bartos Pál majd a tanácsterembe hivta él Direktórium tagjait. Szabó
Istvánnal pedig' bezáratta a községháza hivatalos helyiségeit azzal az
utasitással, hogya kulcsokat azoknak adja át, akiket a Direktórium
kinevez.

Közben a község lakói közül is többen megjelentek a községhá
zán: Ezeket a tanácsterem mögöttí helyiségbe hívták. A tanácsterem-
ben csak a Direktórium tagjai tartózkodhattak. .

Majoros Lukács, mint él Földmunkás Szakszervezet elnöke üdvö
zölte a Direktórium tagjait. Elmondotta, hogy most meg kell válasz
tani a Direktórium vezetőseget és függetlenített tagjait. Legfontosabb
nak tartotta az elnök, alelnök, és a mezögazdasági ellenőr személyét.
Javaslatot tett arra, hogy ' ezekre a tisztségekre Bartos Pált, Szabó
Istvánt és Fekécs Imrét válasszák meg. E három nevet felirták 50 cédu
lára, majd ráírtak még másik három Dírektóríumi tag nevét is. Aztán
kihirdették, hogy három személyt lehet választani. A kiválasztott ne
vek után írják annak tísztseget. :A választás fegyelmezetten és rendben
folyt le. Később megválasztották a vezetőség tagjait is.

A volt nemzetőrségtagjait íelszólították, hogy akarnak-e tovább a
Vörös Őrség tagjai lenni? Aki nem akar, az szereljen le és távozzék.
Mindenki a helyén maradt. Ugyanis a Vörös Őrség tagjai egyszerű
munkás és paraszt emberek voltak és fizetést is kaptak.

Elhatározták még azt is, hogy aközség régebbi alkalmazottjai kö
zül az ügyvitel további vezetéséhez Moldvai Lajos harmadjegyzőt és
Kugler György irnokot visszaveszik munkába. Nevezettek egyszerű és
népszerű emberek voltak. Eddig is lelkiismeretesen teljesítették köte
lességüket.

A Direktórium a néphez 'hű értelmiséget megbecsülte. Sőt tiszt
séggel is megbízta. A Direktórium alelnöke Szabó István erettségizett
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fiatalember volt, aki a világháborúban hadnagyi rangot viselt. Orbók
János és Bence Sándor tanítók is tagjai voltak a Direktóriumnak.

Amikor Bartos Pál a megválasztása után program-beszédét tar
totta, kinyilt a tanácsterem ajtaja, Zelinka János plébános jött be. Enge
délyt kért a szólásra, Az 'en gedélyt megkapta. Tótos akcentussal a kö
vetkezőket mondotta: »Mínden elöljárós ágnak hazánk törvényei alap
ján első teendéje az, hogy templomba megy és hálaadó misén vesz
részt. Ezért felszólítja a község új vezet őség ét, hogy fáradjon át a tem
plornba.«

Az elnök ekkor megjegyezte, hogy azok a törvények, melyek sze
rint eddig az országot vezették. nem érvényesek. De ha a Direktórium
tanácskozás helyett templomba akar menní, ő nem fogja megakada
Iyozni. Majd megkérd ezte Szabó István alelnököt kiván-e menni a
templomba? Szabó István azt feleJte, hogy néki most annál fontosabb
dolga van . Majd él többieket is megkérdezte, de senkiben sem volt haj
landóság templomba menni.

Ez esemény után Bartos Pál vázolta a Direktórium teendőit. Kie
melte beszédében azt, !zagy most ők a nép akaratából vallnak ezen
a helyen és a népet miruiiq tis zteletben kell tartani. Beszélt a [öven
döröl, amelyben munkája alapján becsülnek meg míndenkit.!

Dévaványán is ugyanakkor alakult meg a Direktórium. Tagjai
agrárproletárok, kisparasztok és kisiparosok voltak. Elnöke: Séllei
Bálint agrárproletár lett, a már korábban megalakult KP titkára.

A demokratikusan megválasztott közsegí Direktoriumok után lét
rejött a [árásl direktórium is.2

A műveltebb rétegek Gyomán is bekapesolódtak a nép hatalmá
nak kiépítés ébe. Kner Imrét Fogarasi Béla elvtárs meghívta az Okta
tásügyi Népbiztossághoz. (Ezért a Tanácsköztársaság bukása után az
Országos Magyar Iparművészeti Társulat 1920. május 12-én keltezett
137/1920. sz. 'átiratában értesíti, hogy a Társulat igazolóbizottsága a
Társulat kebeléből kízárta.)"

A Direktórium első fontos intézkedése a mezögazdas ági munkák
bermegállapít ása volt. Azonnal íoglalkoztak a súlyos közellátási hely
zet javításával is. Erre utal a 181/1919. alispáni rendelet is, mely a köz
ellátás rendezésére adott utasítást a munk ástanácsoknak,

Az endrődi Direktórium feladatának tartotta, hogy Fekécs Imrét'
és két elvtársat kiküldjön a nagylaposi uradalomhoz, felvenni a leltárt. ,
A nagylaposi uradalom területe 3.646 kh volt. Az uradalom birtokosai

' l ) Az endrődi nnyaggyUJtésből.

2) HézsÖ Sándor v lsszuemlékezéset.
3) Fogarasi Béla levele és ElZ Iparműv őszett Társulat átirata Kner Imréhez. (Megyei

Levéltár).
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gróf Sainf Genois Mauriett e , továbbá báró Bees e Jánosné és lovag
Bleil éb en Régner Péterné vo lt. A birtokot Balog Gyula nagybérlő bé 
relte, a kulc sár Láda Lajos, pu sztagazda Timár József, pusztacsősz

Babos János volt. I

A földterül et kétharmada bú zával volt bevetve . 'Két táblát meg
hagytak kukoricának. Ezeket még ősszel felszántotta a gőzgép. Már
ciu s ele jén a bérlő elve tte tte a ta vaszi á rpát is, me rt igen kedvező idő

járás volt. Íg y csak a kuk oricának szá nt föld maradt ki. '
Fekéc s Imr éék átv izsgálták az uradalom .jószágállományát és

megállapitották a következőket: 36 íg ás ökre, 46 s ő reö kre , 35 növen
dékjószága, 8 t eh ene, 20 lova, 12 csikó ja , 56 hízottsert ése. 11 kocadisz
n ó]a, 80 süldője van az urad alomnak.

Terményből 60 vagon búza, másfél vagon 'á rpa volt becslés sze
rint, 68 q zab ot m értek fel. Két góré volt megr ak va kukoricáv al , Tekin
tettel arra, ho gy a lakosság már az első napokban hú st kért a Direk
tóriumtól, levágásra kijelölt ek 20, híz ót, Balog Gyul a bérlő ezt nem
a karta megengedni. Fele écs Imréék azonban fegy ve rrel megmagya
rázták neki, ho gy az éhező emberekne k enniök kell és a hivatalos árát
meg fogj a kapni. .

Már az első vasárnapon hat hizót le is vág tak.
Vita folyt a Direktóriumban arról, ho gy a na gylaposi uradalom

földjét, hog yan osztják ki az igé ny jogosultaknak. Ugyanis határozott
követelés nyilv ánult meg a lakoss ág részéről, ho gy osszanak föld et.

,Szabó István és Bartos Pál azt javasol ták, ho gy a föld et szöve tkezet
ben mü velj ék meg, mert a g épeketés felszereléseket. csak igy tudják
közmegelégedésre haszn ositan í. A sz ő vetkezet me galakitásának gya
korlati kivitelezésével azonban nem voltak tisztában. Nehéz lett volna
ezt megé rttetní a földigénylőkkel is. A na gylaposi uradalomból kb.
600 holdat hagytak meg kukorica földnek.

Végr e úgy dön töttek a Direkt áriumban, 1lOgy kio sztj ák a földel
az igénylöknek, mind en kinek egy kishold föld et adtak. Babos János
pusztacsősz jelölte ki a földterületek et. So rsot húztak a parcellák sor
rendjére. Akiknek vetőmagjuk volt, azok már néhány hét mulva kézi
erővel el is vetették . Azoknak pedi g , akik nem rendelkeztek vetőmag

gal me gigérte a Direktórium, ho gy amikor eljön a vetés ideje, az ura
dalom góréjából kapnak -vetömagot, Erre a vetőmag osztásra azonban
csak a románok bejö vetele után került sor.

Köv etelte még a köz ség lakossága azt is, ho gy veteményföldet
os szanak ki. Eddig ugyanis a községben sénkin ek sem volt úgyneve
zett »dínnyeí öldj e« . A krumplit és a káposztát az el őző években a
gyomai vásáron szerézt ék be. Őszi időben a Tiszán és a Körösön
hozták le Szabolcsból.

17

·-,



A veteményföld osztásával Uhrin Györgyöt, Fadgyas Imrét és
Benkó Lajost bizta meg a Direktórium. Száz négyszögölet osztottak
családonként, kb. 200-250 igénylő kapott dinnyeföldet. Kiosztott ák a
Knapcsek-zugot (a mai Csókási-zugot), továbbá a ligeti veteményes
kertet és a mai sportpálya területét. Ezeken a földeken a lakosság
azonnal megkezdte a: munkát,

Az endrődihez hasonló földosztás sem Gyornán, sem Dévav ánván
nem volt. Endrödön viszont csak hat éves küzdelem után (1925) tudták
az urak visszaperelni az utolsó kiosztott Iöldet,

A Direktóriumnak volt birói hatalma is. Felállították a forradalmi
törvénysaéket. Egy Mizicska nevü gépmester volt a gyomai törvény
szék vádbiztosa. A törvényességet védték és elitélték a rendbontó/cal,
fe,qyverrejtegetöket és árdráqltokai.

Többek között 1000 korona p énzbírságra büntették Sipos Sándor
gyomai kereskedőt árdrágításért: Kiss Endrét részegség miatt 1000
koronára és 8 napi elzárásra; Weluberger Lajos Zsófia-majorbeli inté 
.z öt pedig 3 havi fogházra és 20.000 korona pénzbüntetésre,·mert fegy
vert rejtegetett. --- Az adatok szerint legerősebb büntetés a fogház és
pénzbüntetés volt.' .

l) Ő s ap a í György gyomai községi írnok fegyelmi ügyének Irataiból.
Békésmegyei Népszava 1919. áprtlls 15·i számából. (Megyei Levéltár.)
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FEGYVERBEI

A népi hatalom te lje s megszervezését és kiv irá gzását az antant
hatalmuk támadása megakad ályozta. A gyomai Szocialista Párt veze
tö s ége felhívást intézett Gyoma lakoss ágához. hogy mlndenki erkölcs i
köteless ég ének tekintse a Vör ös 'Ha dse reg be való bel épést. Mint irta:
»Ne té tovazz, nincs id öl Mindenki jel entkezzen a tobo rz óbízotts ágnál l«
A 23-as ha t árvad asz-z ásalóal] tagja i közül soka n fegyver es en á llt a k b e.
Endrőtlrő l 375-ell j elentkeztek vörÖskatoná na lf. Egyik cso portot Mé
sza ros János vezette Bék éscsa b ára . sokan átm entek Mezötúrra. A d é
oao ánutüakbol és gyomC/iakból kb. eglJ-'egy század vöröslcatona vo
nult be Szolnokra. ilietne B ékesosabara. A d évav ányal ak parancsnoka
Fodor Lajos volt: Sokat szét szórt a z elosztás, ld Salg ótarj ánb a, ki
Szarvask öre. ki Kassa a lá került. Nem sajn ált ák feláldozni éleliiket a
prolet árhaz áert. !

A Vö rös Had sereg élelmezés ére, ell át ás ára megindultak a vásár
lások és rekvirál ások. Hartenstein Ignáctól a Buda pe sti Népbiztosság ,
á tvett 40-50 darab s értést. A rekvir álast maguk a vör öskaton ák haj

. tott ák végre. Az elrekvir ált állatokér t elis mervény t adtak, mel yen rajta
volt a kiíizet ö pénzintézet ne ve. Visszaélések nem történtek.

Még azokat a papírokat is kifiz ették, amelyeket a z imperialista
román csapa to k bevonulása miatt nem tudtak azonnal beváltani ."

A F öldművel ési Népbiztosság táviratilag utasitotta a gy om ai Di
rektóriumot, hogya gazdaságokból, a lako sságnak nem szüks éges
szarva smarha és lóá llomány t hajtsák el a Duna-Tisza k öz ére. Ugyanigy
tettek a kend ával is." Az álla tá llom ánnya l ment el B. Molná r Imre is,
de ök már nem á llta k meg a Duna-Tisza köz én, hanem az endrődlek

kel együtt a Dunántúlra mentek egy nag ybirtok ra .!
A rom án csa patok elő nyomu l ása kö vetkezt ében rt fejük et íelütö

ellenfo rra dalmá rok ell en 'Mezőtúrról elvtá rsa k jöttek, és a z állom áson
felállították a v észtörv énysz éket. Gyoma volt urai azonban inkább el
menekültek , se m mint ellená lltak. A vésztörvén ysz ék ítéleteket nem
hozott, s dolga nem lév én, eit ávozott.

A román se regek már a direktórium megalakulásakor Aradon vol-

l) A g yoma i, endrődi és d évaványai arlatgy üjt ésb öl.
2) Ősapa í Gy örgy ügvf rat atbót.
3) Belnsehróth Gá bor v issza em lé kezése .
4) Hézsö Sándor vi ssza emlékezése.
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tak, onnan nyomultak előre. A veszély miatt a megyei Direktórium
Békéscsabáról Gyomára költözött, s innen adta ki rendeleteit. Amikor
a románok Gyomát is veszélyeztették, Budapestre távozott.'

Április 25-e előtt a Vörös Hadsereg készült a románok feltartózta- ·
tására. Már április 15-én, a vésztörvényszék kisz állásakor. a vonatot
páncélvonat kisérte. Másnap pedig a páncélvonat Szamuely elvtárs
irányitásával Mezőberény felé tartott, hogya románok előrenyomulá

sát megfigyelje. Harcra azonban nem került sor."
. Április 25-26-án megindult a románok előli kivonulás Gyomáról.

A közsegí és [árásí Direktórium közös ülésen elhatározta, hogy az el
vonulás biztositására túszokat szednek. Közöttük Házy volt főjegyzőt

és Palka Pál szolgabírót, Mizicska vád biztos vezetésével szekéren el
indultak Endrőd-Szarvas felé. A szarvasi és az akkor már Szarvason
lévő megyei Direktórium utasítására azonban szabadon bocsátották
őket." Pál ka -h ál áb ól, alig hogy találkozott az első román zászl óaljjal.
utánuk ment, hogy elfogja őket, de Szolnoknál a Vörös Hadsereg
visszaverte.

A Direktórium a postát leszereltette és elszállittatta Ceglédre.
A Vörös Hadsereg élelmezésére még az utolsó percben is gondoltak.
Több kocsi lisztet, 3 q szalonnát és zsirt, 20 q babot szállítottak el.
Ezzel fedezték akivonulók élelmezését is.

Április 27-én, reggel 9 óra után utolsónak a Vörös Őrség vonult ki.
Felszedte a vasút-őrséget és a 8. páncélvonat védelme alatt átvonult a
vasúti hidon. A páncélvonat a hid tulsó oldaláról két ágyújával igye
kezett hátráItatni az intervenciós román csapatok előretörését.

Április 27-én, délben Gyomát elárasztották a román csapatok.'
Endröd ön harc nem volt.
Gyemán. 1919. július 26-án az úgynevezett »Hajdu-tanya« közelé

ben a Vörös Hadsereg áttörte a román vonalat. A Nagy állás-major
közelében vezető mezőtúri út mellett voltak még összecsapasok.!

A dévaványai vörösőrökKörösladány és Kisújszállás felé elzárták
a románok útját. A körösladányi út védői visszavonultak, a kisújszál
lási út három védöjét: Bukva Józsefet, Rózsa Bálintot, Kovács Antalt
a románok elfogták és a dévaványai templomkertben kivégezték ő k et . "

Hazaszeretetben nem volt hiány. Tehát nem ezen múloit a Ta
nácsköztársáság bukása. Bizonyitják azok a tények, amelyeket a hős

Vörös Hadsereg csapatai elértek a kommunisták vezetésével. A táma-

1) Ősapai György ügvlrutalb ó l.
2) Belnschróth Gab or és Hézsö Sándor vtsszneml éke aésel.
3) Szarvason Idadotl eredeti okmány másolata alapján. (Megy ei Levéltár.)
4) Belnschrc\th (Jábor visszaemlékezése.
!í) D. Szabó tiszthelyettes jelentése. (Megyei Levéltár.)
6) Dévaványai adatgyüjtes .
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das napján 49.000 vöröskatona á llt szemben 160.000 Iös imperialista
hadsereggel. A túlerővel szemben.mégis 'me',qállták helyüket, sőt ké
sőbb , a Vöröshads ereg létszámának növekedésével egy más után
aralták a gy özelmekel (Miskol c, Ka ssa , Eperj es, Szolnok),

»Csapataínk ma (1919. május 3) visszafoglalták Szolnokot. Az éjjel
kiadott parancsra bámulatos men ettelj esitménnyel, t öbb mint 30 kilo
mét ernyi utat rettentő sárban megt éve ér ték el vör ös katon áink SZOhlOl{
határát. Szolnokról e rős ágyú- és gépfegyvertüz fogad ta csapatainkat.
Manetközben az utat feltörte a 10 centiméter es g rá ná to k tömege, csa
pata ink azonban mind en sá r, fáradtság és grán á ttű z elle nére nyomultak
előre , hogy kik ő szörüljek a csütö rtöki cso rbát. Szo lnok elö tt fölfe j lő dv e ,
igazi prol etár bátorsággal nyomultak e lőre , be a városba. '

A városban utcai har cok ra került sor . A fehére k, vagy hatszáz főn yi
csa pat , a rom ánokt ól kapott ágyúkkal és gépfegyve rekkeJ lövöld özt ék
prol et ártestv éreink et . .A mieink hatalmas lend ülettel és vérbeli prole
t ár-vakmer ő s é ggel t ámadtak, elvette k a íenére ktöl ö ágyút, töb b gép
fegyve rt és igen - sok fogl yot ejte tte le A többit át ha jto ttá k a Tíszán és
üldözték öket a Tisza túlsó pa rtján is. Így átvették áll ásaikat és ism ét
fölvett ék a har cot .. .

A csa pa to k élén a fá rad ha ta tla n Szamuely Tibor irán yíto tta a tá 
madást .. . A bevonul ó katoná k mell ett a szo lno ki felfegyverz ett mun
k áss ág, él én él vasúti munkáss ággal, a prol et ár okhoz méltó erővel és
nagyszer ű bútor súggal vette ki részét a harcból.

Es te 6 órakor vonultunk be a városba . A bevonul ás va lós ágos
diadalm en et 'volt. Munk ások, katonák, rnunk ásasszonyok éljenzes e
kö zben von u lta k a város föter(~re." « l

Hasonló r észletek et leh etne még idézni élrn ények böl, de úgy g on
doljuk , ho g y e rövid kls r é s zl e tb ől is k itűn ik, hogy a magyar Vörös
Had ser eg csapatainak harckés zsége m eg volt , lendület es támadáso
kat hajtott végre és több fén yes győze llil e t aratott.

Hog y mégis mi okoz ta a Tanácsköztársaság , és ezen belül a Vörös
Had ser eg bukását? Azt a következőkben lehetne összefoglalni. A Szé
kel y Hadosztál y árulása következtében a bel ső ellenforra da lmi erők is
szervezkedn i kezdtek . Munk ájukat megk önn yített e, hogya Tanács
köztá rsa ságna k nem volt megfelelő sze rve a b el ső elle nség elleni
harcra. Nagy mértékben ho zzájárul! még a jobboldali szoci álde rnok
r át áknak a Tan ácsköztársaság megbuktatása érde ké be n kifejt ett tevé
kenysége. Gát olták a proletárdiktatura megerös lté sé t. Azonkívül hoz
zájárult még a Tanácsköztársaság megdöntés éh ez a küls ö elle nség
túlerej e is . Val amint egy-eg y intézked és elmulas ztása is eJöse g itette
az e lle nforrada lmi rendszer visz ony lagos meger ő södes e t.

, l ) Vörös Uj ~ág , 1919 m ájus 6, (Hogy an törl é lll Szolnok vls sz af uql al ása.)
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Tehát a bevonuló román csapatok árnyékában megmozdult az
ellenforradalom. Mindazért, hogy emberségesen bántak vejük (Jásd a
túszok elengedését) »rnegfizettek«.

És hogyan fizettek meg, erre H ézsö Sándor direktórium i tag ern- .
Jékezik vissza:

» • • . Én egy éjjeli támadásnál. a cseh fronton egyhegyoldalról le
zuhantam. Három oldalbordám eltört. A budapesti Zita-kórházba szál 
lítottak gy ógykezelésre. Amikor meggyógyultam, a románok, csehek,
Iranci ák kezében volt a hatalom. A Nyomdász Szakszervezet az egyik
ceglédi nyomdába közvetített és ott doJgoztam hónapokig. Egyszer
beállított egy román hadnagy öt katonával és elhurcoltak Gyom ára.
Persze előbb pénzemet, órámat és zsebkésemet elrabolták. Egyenesen
a gyomai közs égháza nagytermébe vittek. Itt sz örnyű látványban volt
részem. A terem tele volt szalmával, azon véresen, alig felismerhetően

feküdt B. Molnár Imre és a többi elvtársak. Pálka Pál szolgabiró egy
román ő maggya l összeverte öket bikacsökkel. Egy óra mulva én is
köztük feküdtem véresre verve. Pál ka Pál szolgabiró azzal vigasztalta
aggódó feleségeinket, hogy mindnyájunkat lelakasztat. A barbár ösz
szeveréstől három hétig szenvedtünk a gyomai községháza nagytenné
ben. A végső elkeseredésünkben bevett nagyadag ismeretlen méreg is
súlyos károkat okozott szervezelünkben. Ennek tudom be azt a szo
mor ú tényt, hogy az 1919-es forradalom kiváló gyomai szereplö í közül ,
alig ketten-hárman élünk még, a többség áldozata lett P álka Pál szol
gabíró szörnyű barbárságának.« 1 Pálka Pál kezdetben is' nyiltan a for
radalom ellen tevékenykedett. Meg is kapta jutalmát, mert kinevezték
Orosháza főszolgabirójává.

Hasonló sorsot élt át a dévaványai Vad Imre is, aid 1918-ban a
forradalom helyi eseményeinek vezéralakja volt, aki több alkalommal
tartott l elkesítő beszédet a néphatalom érdekében. A Tanácsköztársa
ság bukása idej én a románok letartóztatták. Az ujjonnan alakított köz
ségi előljáróság és a gazdakör halálbüntetést kért rá. A kisujsz állási. :
debreceni, majd a nagyváradi és a nyiregyházi rendőrség volt az ül
döztetés és szenvedés útja, mely botozásból és válogatott kinzásokból
állt. Kiszabadulása után 1920-ban, újból letartóztatták és me gvasalva
Szolnokra, majd a Héjjas-különítmény egyik osztagához vitték. Később
kiszabadult , de 23 évig volt rendőrségi felügyelet alatt.

Mint látjuk: ahogy az ell ennforradalom urrá lett az ország felett,
úgy szaporodtak a »rnegtorló és megbosszul ó« intézkedések. Ennek
ellenére a Tanácsköztársaság bukása után azonnal megkezdődött
a Kommunista Párt ujj ászeroez ése. A kommunisták nem tétlenkedtek :

I) Hezs ö Sándor visszaemlékezései.
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egyenk ént, vagy csoportosan szervezték a letartóztatottak és internál
tak megsegitésél.

1.919. decemberében megjelent a párt első illegális röpírata: "Itt
vagyunk újra, hogy átadjuk nektek a halálba üldözöttek ezreinek üze
netét: Ne csüggedjeteid Az eszme él és győzni fogI Kitartástok, áldo
zatkészségtek nem lesz hiábavaló, mert biztosan eléritek a célt: a prole
tárok uralmának vísszaállítását«.

A Horthy-fasizmus sötét éveiben a Tanácsköztársasáq emléke
fáklyaként mutatoti utat a magyar dolgozó/ma/c A magyar kommu
nisták büszkék voltak a Tanácsköztársaságra. Példája biztatast és ta
nulságot adott az illegális munkára. És megkezdődött az illegális munka.
A kommunisták, nagy részében azok, akik az 1919-es harcokban is
részt vettek, dacolva minden üldöztetéssel, börtönnel. bíróval: törték
az utat kitűzött céljuk felé. És ez az áldozatos munka nem volt hiába
való.

A rágalmak és a költött vádak is azt mutatják, hogy nagy volt a
Tanácsköztársaság és mi utódok úgy ítélkezünk, hogy büszkék vagyunk
elödeinkre, s folytatj uk megkezdett munkájukat. Mi meggyőződésből

valljuk és tudjuk, hogy a Keletről felkelő nap áldást hoz a dolgozó
emberiségre. Meg vagyunk róla győződve, hogy - Mao Ce Tung elv
társ szavaival élve - a keleti szél legyőzi a nyugati szelet.



Járási Direktórium tagjai

Gyomaiak

Ősapal György
Kitenyó Kálmán
id. Kurcz Mihály

Bartos Pál
Fekécs Mátyás
Varju Fülöp
Varju Imre

Akantisz János
Erdős Sándor
Kiss Pál

Endrodtek

Vencák Vince
Majoros Lukács
Fadgyas Imre

Kiss Mihály
T. Kiss Gábor
B. Molnár Imre

Timár János
V. Timár János
S. Timár István
Mészáros István

EndrődiDirekiéríumi tagok

Bartos Pál
Majoros Lukács
Cmarkó Mátyás
Barják Lajos
Fadgyas Imre
Homok József
Salamon István
Szabó István
Orbók János
Majoros István
Varju Fülöp
Gyuricza Imre

Timár János
Vencák Vince
Salamon Lajos
Tóth József
Iványi Lajos
Fekécs Imre
Bukva Mátyás
Varju Pál
Mészáros István
Mastala János
Verböczi István
Hatvani Elek
~eged üs Ignác

Harnos Dávid
Szabó József
Szurovecz György
Timár István
Bella Pál
Bencze Sándor
Németh Lukács
Timár Lajos
Hunya István
Uhrin József
Homok János
Gácsi Púl



Dévaványai Dlrektcríun ütagok

Séllei Bálint
Somogyi János
Mészár Gyula
Kiss Imre

Bácsi Balázs
Szitás IIII re
Dékány Lajos

Darvasi Károly
Boda Feren c
Vad Imre
Pengő Zsigmondné

Gyomai Dtrektoriumi tagok

Pe rner András
Kéri Lá szló
Győri Lá szló
Czeglédi János
Kiss Bá lint
T . Kiss Gábor
Tandi Sándor
Her ter Márton
Juhos Jó zsef
Putnoki Sándor
Gál István ,'

Molnár Antal
Domokos János
J ászal Sámuel
Kertész László
Akantisz János
Kornj áthi Jenő

B. Szabó János

Csontos Bened ek
Sza bó Mih ál y
Tandi Lajos
Kiss Pál
Vizsnyai .Lajos
Vattai János
Laki István
Viz sn yai József
B. Molnár Imre
Imre Gábor
Földesi Lajos
B. Sz ilá g yi Lajos

Moszkva Lajos '
Erdős Sándo r
Varga Míksa
Csuvarszki Mih ály..
Somog yi Sándor
Kilén yi Kálmán
Ősa paí Gyö rgy

Szabó József
Kocsis János
K. Sza bó István
Imre Lajos
Lukács János
Kis s Mihály
Csapó Ele k
Rau Gá sp ár
id Ku rcz Mih ál y
Herter Dániel
Erd ei Lajos

Pei er Mártenné
Haibach József
Pfeiffer Márton
Csáki Elek
Mányi Gyulán é
Deut sch Sándo r
H ézs ö Sándo r
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Felelős kiadó : Putnoki Gyula
1959. Ill. 1500 db - Békés m egl/ ei Nyomdaipari Vállalal Gijonuu 1 ele/w

Felelős vezelő : Kentira GI/örgy


