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6 éve tündöklik már 1919 mjrcius 21.-é ~e _ el lem halvá

nyuló fénye~? serrmút se~ ves zi tve raEYCjgésúból er:"i e. beröltőn
át. El nem muló dics5ség övezi a sZ2b~dságért, a nemzeti fUg
getlenségért, az emberibb tJrsadalomért folytatott harc kitel
jesedését, amely a Magyar Tan2csközt~rs2s(g létrejöttében va
lósult meg.

A magyar nép évszózadokon át vivt· J.l ü'C3t a nemzeti fele
melkedésért, s küzdelmei mindig .eybeestek az 88Yetemes embe
ri haladás ügyével. Igy volt ez a Dózsa po.ré3.szt···felkclés, a
Rákóczi vezet'se sZé.l:J8ds8.ghf~rc és az 1848-8.s TIl2rcil1.si forra_
ialom zászlaja alatt indult függetlenségi hErcok idején.

Küzdelmeine c eredménye előszi5r - ha r,;jvid időre is - 1919
ben a M t~ar Tan~csköztir8aság megteremtésé7el bontakozott ri,
ame_</ a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 8y6zelmével meg
indul forrad:.=J.lmi hullámver~s en jöt t létre o '

- , It '~"'1" l ,. , ; 'd t t' ,.·:23ze vo ~ az eges z \.u~ces Vl ago1. megr- Z.LCO va o, a nemze\:--
közi "mp2rializmus egyeduralm6t megszüntető, az oroszországi
szov"et államot létrehozó forradalmi folY3ffi~tn3L. A magyar
p. oletáriátus cr ozelmc te_~·~t nemcsak il m,::':,":",)T ~-.r nép, hanem a
nemzetk"zi haladás ügye is volt.

Jelentősége meghaladta a n~mzeti k~rsteket, világre sz'
ló volt, mert a ma[:;yar munkásosztúlv pls/;Dek Lövet te az orosz
ors z/.gi népeket a s zocialis ta :forrél.Q.:::t..LVl.. u'l.j ~,·1.

De viiágraszóló jelentősége volt azért is~ mert a vértelen
forradalommal, 8. hatalom viszonylo.g be~és mesrage.d{só'val, éi
ID.cVJar dolgozók va13.mennyi ország sz;';.mó'ra vonzó példt:í.jöt ad
ták a proletárdiktatura megteremtésének~

1919 tavaszán a magyar nép történelmében uj di·cső.séges

korszak kezdődött el. A virosok, falvak elesett, me nyomori
tott kérges tenyerü és 8örn~edt hátu proletCrjai, szegé~ypa~

rasztjai egyenrangu polgárokl::á, sCt a hs.talom részeseivé let~

. tek. Emberebbé, tette őket az a harc, amelyet a munk6so Q 7.-l:álY
\i ezetésével , a földet, gyárat bitorló, munkaere jUk .' i-, ~l,has Z·

néló régi hatalom urai ellen vivtak.

A i'elszabadult nép által létrehozott ~&gyarmanácsköztár

saság rövid nég;y és :fél hónapja alat t·telj2s, értökben bet~,l-

ötte a szocialista forradalom hiv2tés~t és fela:atait. Uj
társade.lmi rendet, .j Ma[yarors z~iGot teremt E t t. .::... ourzsoé.
állammal, a polgári demokrs.ciával szemben !>11itot ta a I1L:~'6asabb

rendü szocialista államot? a szocialist~ de :.okrúciát. __ 33
nap alat t aEnyi t tet t a dolgozók érdek:b en, f..1ogy az rrlinden
korábbi ~épzeletet í'elü mult, s e2Ze..L ragyogó péld6t szolgál
tatett a törn.yező országok munké:\soszt':lY'-ína_ is •

•

A fio.tal proletárhatalomban aZOnL3.n a nemz tó'zi burzso/
~la nac;yon veszélyes :forradalmi g6cot Lltot t o VjrhDtó volt,



hogy az első alkalmas pillan8tcan mindent me~ fog tenni annak
eltiprásira feg;; eres erő Tel is. 'I'óm'0d,.ís2 ~1Índen pillanatban
bekóvetkezhetett.

Ezért Tan~cskJzuársas6g e136 ~ntézkedései kUzött létszGk-
ségletként szereo~lt a oroletárhadsereg mi 16bbi kiépitése A
ForradaLai Icorm2'~JYzót"".n6cs márc ius 24. :::ér- S':? g j 8.-.ent rendele':~e
a Vör5shadseree megszcrve~ését irta e~ő.

, ... ' T'" ... ..... -.,.. '" ~par L, es a anscs.:ormany l.::.Ln T3 ..J.r;;: na[ysz~r:wan l.er"l,e·:
haza azok a magYO-r k3tonik, a\:ik orosz :fü12cn. a ~zovjet Vórös
hadseregben harcoltak'0s m3gu}:. al h07t·~~ q forr2d~lmi honvéd6
háboru tap" sz. '~&la t22, t.

U , r 1-'.· ,~··,t d 0 t c' k'~ ~ h- ..,!=\.,....~C' "'t 1·- +' .'"....g'-JC.na_Lor az CL u ',.uo..., mun_,-,so", }' __ "-'06 0.>- '.lzezrel araa
tak be a hadsere~ e uj szellemet, ~clkesedést vi·ttek magukkal.
A honvédelemre való felkészülés iY"ldokolt volt, mert a nemzet
közi imperializmus intervenciós tulerővel ttmadt ~ fiatal Ta
nácsköztársaságra •

. Ápri.lis 26. ~Jn Ti18.r bev0l!ultak Békés cs.::Ó _·~rc:i. 3. rOD2m csapa
t .c) l~ békés meg-Jei Né" SZ8.V2. utolsó SZ'B,) J.9J.9 ápri .isliban igy
:fordult a rncg;:re 18.koss,~g~;hoz:

Q ,. • "Élet-hal·'l ha:C'c3.t v' v,ja E10st 3. m3.t:yar proletáriátus. Az
egész ország szeme r8jtunk van. Soh n.-'l,;yobu szükség nem volt
még az összetartásra, a pártfegyelemre , ':,~:nt mosta 'Védjük meg
a munkásos ztcily, az elnyomot t parasztsjg h8. t al:m..út , az első

proletárdirtaturát!" Q ••

A hel;)T:L direktóriulTIo_ ir:.íYJ,yi tás:.Jval mü}:ödő toi-~orzó bizott
s:3gok m6rcius végén megke~dett sz ..:.1'" ..... <.v "lu.n~;::2.ja, ö. román csa
patok általános támadása után méc na. yobb ered~ényeket hozott.
Enclrődről 155 személy ,jelentkezett 8. llFegyverbe! I felhivásra
és vett r~szt a Tan6cskUztirsaságot védelmez6 VörUshadseregben.

,
Az intervenciós t:,IDLdás ut{n alig telt el r..~:: ..n.y hét s az

ujonnan szervezett _adsereg jelentős sikcr~rke. tett ta~ubi

zOYlJTságot arról, hoeY a -0180ZÓ nép lel ::esedGse nem volt 8z81
malúng. Sorozatos g;yőzelilek, kLilönösen -3.Z észa}:i hadmüvelete:~

során elért sikerek elsrJ30rban él ffi8.[;ya:C' IIlunk6sosztály hazasze-
, l .. , }' , '" 'i' h' ~'l r hreteteve_, U:'::;:jrene;:: 19.5ZS2.gossagaoa VeT,e.~L. l.clc.eVe_ ma{:yaraz a-

'tók~ .

Hősi küzdelr-lei a néphatalom védtÚI:lében méltó f'olytatásút,
. ugyana::l:or maga ~abbrenjü álomását ..\:épeztp.k czokna'k a 'l3.rcok
nak, amelJekct a maPSar nép évszáznCl.ol:on keresztül' szo:>b~,.dsá-

" t - " l' , , l' l ' ". ".".. .. -LJgaer , 8,Z e.llWOm8.S cs a (J.Z33, :m~~l~O_3.S er2ZaSaer1. \flvo l, c.,

Lenin i82! irt a Tanácsközté5.rsas6g véd6ihez küldö: t üze
netében: IiAz a háboru, amelyet ti viseltek, az egyetlen jogos,
igazsjgos forradalmi háboru c •• a dolgozók háboruja c kizsák
mún..yolók ellen, hábo. u a szocializ:n.u,s i6,y6zelméért."

A Magyar Tanácsköztársaeágot Bzonb2n 1919 ny2rán sem a
bámulatba ejtő h6siess~g, sem a prol~társzolidaritás nem tud
ta megmenteni. A nemzetközi helyzet kedvezőtlen alakLllása kó
vetkezt(~ten sZ2badon érvényesUlhe .ett az intervenció sorozatos
tulereje~ Bár a tanócshatalmat az elle ~or rdalmi tulerő



egyőzte, azo - n di cső h::.J.rcok, ame_oo;-eket a macyar nép a r
letdrdiktatura z~szlaja alatt viv tt ~e~ voltak hiábavalók.

_ forracialoITl -J"i-/mCnyai t olGoz~ népünk tovább védelmezte
és a munkóshatalom lcveré~e, az azt követN fehér terror elle
nére is m.egm::lrc~dt kommunista csoporto.:::, illegáo_i t'::sban dol-
gozt ,qk tO"T'~bb a "o; r-'- ,..,'. ;-or': ce' 11-· t: i ~ ~:'" p.~ ',e 1- mor-fe' e-I oUer~ ~ v CÁ .!.~d_ l, a ._.. _L. __,-'- t...,.;.-J' __ ~ ..... ........ •. ..L.. _..L. ..

Am. :~yar do gozó nép hőségesen őrzi a kor/bbi nem.zedéke}c
harcos ha6Yom~":'(v-ait. Elődeinek vallja 3. vöré.iska trJ __ ~;ké~ t, ak':":k
fer:;yvert foc:to..;. az elsC: mac.r-T proletárdik~3.tlJ.ra védel:rr:éórt.
Büszkél;: vagyurL;: c: zokra, al~ik b;;,tr.';'l": -- ,. '0, -, :. TeszélTl:, ön-
feláldozó magctartósukkal, sok3~or {l~~Uk _rá~ is k~zdöttek

~z j kizsákmá~yolástól mentes t'r~3C2102, 3. szoci-l':"z:rr:us meg
teremtés~ért.

Most, a man~csLöztársasáe 60. évfordu16j:n a vöröskatonék
hősiesséGére emlékezve, őszinte tisztelette_ és megbecsüléssel
köszö J.tj,lc va12.Ji'iennyiüket, - keC.yelett.ol emlékezve c. ,n.ár el
hunytakra - a~~ü=nel= hazétszeretete, hc12,-tál.J.._:,sa ma. is péld.J.1dnt
áll őttünkc

• If . rT- l' l' - ,I' I"..C'" "1-1 " l' 1 .... """ . •• +'A ba~y~r ~anacs~oz~arsasdg ~enna ~a3nn2K Q~cs0seE2S or.e-
nete ffiCS3zemen0en bizor~itja a lenini t3nit~3 és az orosz bcl o.

. , "l' t~t··'seVl.r.;. pó,,:;..~t for:caa2 En tap-I'SZ a_l.o. aU13.;: l[';"'Z::.:.t.

LétrejBtt~ a-~2Iyar munkósosztály f61évsz1zados harc~nak
legnac;-;voo~ib győzelme volt.~ Fenná1Ljsa rövid időszaka ele.' t olyan
kim gaslót alkotott l melyre m~ltLin büszke lehet do_gozó né
pünk.

Tör-r.énete, a kotásai ig3.zo1t'~1 ':, nO/.:.....7 csaK a munkc'sosztó.ly
képes rrl(o;gol rlani a mS.['.:yar t '~rsajalom pro blém::üt.

Emléke erőt és bjtoritást adot t a kOIIununistiknak, dolgo zó
népünknek az ellenforradalmi fasiszta rendszeT elleni h~rcban.

Ha e~ is bl~l(o t t az első magyar proletá.rha talom ennek eml'2
két a 25 éves Horty-ren:::szer diktatur6.ja sem tudtaO 1ciölni a
szivekbőlo

Ahogyan Gúbar Andor irta a Tancícsközt2rsas ~g eé;;yik évforduló
jára: "Időben t6le eGYre t;.:Í.volabb,

Lélekben hozzá egyre közelebb,
Emléke be:Ilü: lz: nemcsak megmar8d,
De nőve nő o,, "

Nem ha_vil~u_t el'az emlék a neeyedszáz2dos sulyos fasisz
ta elnyomás a.J..att sem Az illegalitásba kényszerült pórt éb~

ren tarto o~o, ta a s z i vekben ES lő reményt. A h3.ffiU aL? t t s zunn.y2.dó
parazsat t~tplá_ták a "polán,yi Mé'l~ék", a "Hunya Istvsnok" köz
ségün~:ben is o

A dolg ozó nép felsz::~badul8.sábanvetet t hité t ::lem törte mec
a fél:tel GYl terror, az üld(~ztetés , de leg ,jobb jai~:}.: fiz:'~;:ai m g
sernrrisitöse seLl.

ErJ.1ékez-etünl:ben mélyen rögződött 1935 zyászos t-3.V8szjnak
emléte, él nikor a közsé,c:ü.nk la}:óinal: ~j000S követelÉseir Csen_o "r
sortüz volt él vúlasz~



Védtelen emberek, nők, férfiak vére festette vorosre a pi
acteret A halottak és sebesültek'úrtatlanul kiömlött vére nem
merül a feledés hom~lyába sohasem.
Kegyelettel emlékezünk az áldozatokra és mély tisztelettel .. ind
azokra, akik a hosszu harc alatt életüket nem Limélve küzdÖt~t,ek
népünk szabadságáért.

A sok áldozo.t nem volt hiábavnló. Nem, mert jött 19~5 ta
vasza, a felszabadulás. A keletről jövő·t~vassi szél, a szabad
ság szele uj életet keltet t a s7,ivel:ben. 1945 m:..irciusában vi··
h§rrá tornyosulva söpört v~;giL- vérrel, " erejté~:.kel ciztatott,
háboru szántotta egész magyar földön 1 maea előtt kergetve az
évszázados el~yomést, a fasiszta hóditó t~rel:v~st minden bar
bársúgával~

Népünk igazi sZD,badsúg6t a N~G.Y Októberi Szoci&lista For
ro.d,~lomlJ.:::.n l:ikovácsolódot t s zov j et h(~,.dsere@;, D. mag,y~,-r kOffilIlunis
ták legjobbjaival együttmüködve, a hitleri. fG.siszta erő~cre

mért döntő csap6s során vivta ki számun,l:ra.

A komrnu.nista neTl1zedél:, am.ely 1919-ben m~3.ga,'3r:J. emelte a szo
cializmus - zászla"át, negyedszázad mul tún megérhette a [<.;yőztes

másodikate A történelMi hála és elégtétel e nemzedék ir~nt fuél
t6bban ki semfejeződhetett volna.

Szabadságunkat véglegesen a szovjet hadsereg hősies harca
és mérhetetlen áldozata rr'v"" Y1'T0T'tiik el, ezért népünk szivé
ben örökké él a hó.la és az ellLL<:::J.~G"-'Ck' u,-,uYl szovjet harcosok i
ránt, akiknek a sors a maGyar földet jüttata örök nyugvóhellyUl.
Soha nem szabad, hogy elfeledjük -azt él hatalm:'ls történelmi se
gitséget, amit a Szovjetuni6t6l kaptunk •.

KÖzS'2günk dolgozó népe a :lunkó.3s<?',g, B. pari:l.sztság, az értel
miség s az egész lakosság-ma a 35. szebad m~rbiuo6n köszönth~

ti a Tanácsköztársaság 60. évfordulój6t.

Köszönti a mc~,rciusi f'orradalmakbo.n fogant eszme illegva~.ósu

lását, korunk marxizmusának élő, eleven kibontakozását, amely
nek zászl~ját hat évtizeddel ezelőtt az idősebb nemzedék bon-

. tot ta ti s azt a felszabo.dulás utón egy f'iatalabb nemzedék se
gitségével emelt magasra. Ma ez a zászló szabad, szocializQust
épitő országunk felett leng, mutüva az utat egész népünk szebb
holnapja felé.

Köszöntünk m~rcius a dolgos endrGdi nép jövőbe vetett nl
tével .. A békében, a szocializnus t<:,ljes győzelcében vetett hit~

tel és soha nem feledve .LSJJ.. .. ...~,l.. ,---,--údLt, amelynek emlól.=éből,

dicsőséges történetcrből n8.p- mint nap erőtmeritve v~.sszük elő-

re a szocializmus üGYét ~ a dolgozó ember üL'Yét. .



Lányi Sarolta

Tavasz 1919-ben

RDpognak a tavaszi csontok 
Boldog az ember, máris boldog.

Fakadnak a tavaszi nedvek 
Jegy nélkül kapjuk a jókedvet.

Fészket keres vidor madárhad -
fészke lesz embernek, madárnak.

Didereg a zsugori venség 
fütyörész dolgos szegénység.

Mindenkié az üres asztag 
mindenkié a teli asztag.

Vörös lobog6k lobognak,
vörös katonák robognak.

Gyermekek játszanak, dalolnal~.

Az ö szemükben ragyog a Holnap

Ze enka Jáno 'endrddi apátplébánoa jelentéá&:

Endrőd község 1 16. évi forradalom
és proletárdiktatúra idején

- Részle tek -

szomoru j.{;azságok szemelo tt tartor.l rá _':e11' tatnoo a

azon szo~oru e1ozményelcre, melyel: tisztesséGes és becsü~etes

népiin.!.: ezen fájdall:J.as és erkölcsi bul~,ásá'::; elé5!:észi tettél-.

'Elore bocsáj tom azt, hOGY -mdrod;:özség lL!, ezer la1;:osság-u

népe mindö s s z e 26 ezer kat •földj én kere s j. minden::'l.'-"_pi oeg-

élhetését. A nÍJ.1.te[;y 6000 '-:lOldból álló uradalnon -dvül egyes

gazdál:, ''''oképp l~ondoros táján /HLUlya/ 200-300 holddal birxlak

a szegény föld ""iI-elol;: tulnyomó része 5-10 holdas parcell '-:on

a -:ö:."ösön tul' vaGY pásl:umi szilien nyoraorof,'.

Továbbá teldntve azt, hOGya rÖzségbe-J. sem ssátJ.ottev6

l:eres~;:edele1p., sem nae;yipaJ..--' nincs, igy a. l al::o s

napsz6.:lOS és l:ubikus munkából él, if,Y iben _:özel='e~,:v6 é'.. a-



gyarázat, honnan származik az elégedetlenség, az irigység,

a másol~ vagyonának meg nem becsülése.

A földnélküli, vagy mint most fOGcsikorgatva mondják,

" nincstelen nép ~ hogy hozzátartozóinalc megélhetését biz-

tosi.tsa miután helybe~2 :foglalkozást neD kapott, keresete

nem volt, messze vidékre, Szlovénia, HorváthorszáG vagy

a felvidékre kisebb nag~obb csoportokba vlli~doroltcl~, vagy

yasut és gát munl:iilatoY..ll.ál mint kubil·euso::';:. némi lcer.esethez

jussanal~~ Ott mal~adtale hÓll.apo:dg, visszaté:t..~tek régi tüz-

helyij.l:l1.ö z, de
,

mal.~ ezek sajnos nem a régi és becsületes

endrodiek voJ.tale; tanultak ott társail;:.tól sok rendbontó
•

és világfelforgató dolGokat és azt nagy h~Lggal lrirdették

a földmivelok és polgári.l{.örölcben.

Aka.d t hallgató ja 'elég, kik mohón szed.tél;:. be a szájuk sze-

rinti beszédet. r;:eletL:.eztek után.a sürü kiváJ.1.dorlások

Amerikába, a folytonos gyüle::.cezése::._ '__ " ........::.;:.szervezeti

klubokban, me@,' a szociáldemol;:.ratil:us lap .olvasása.

3bYsze~-másszor eG~-egy nab7száju sz~;:.~ársa vidék~ol,
\

ki szóval tartotta a kÖ1Dnyen hivo szerencsétlen népet,

mely arany -Ciszta iGazságnak vette a lJépszava kommu...Yl.ista

kiroluu1.ásait. BIo volt készitve telLát a talaj. Megdolgoz-

-twc alaposro~ a szegény tudatlan népet.

Kárba veSéo:;ett mostmár minden jó21~aratu :figyelc.eztetés,

buzditás. A l:eresztény népszövetségbe való csoportositás,

a gyakr~~ tartott közmüvelodési előadás, sot még a szószék-

ről tartott evangéliumi oktatás, az mind süket :fül.ekre ta~

lált.

~1ikor pedig kitört a :1.áboru, a falu ereje hazafias kö-

telezettségeit a harcban teljesitette. A bevonu1t~~ itt-

hon maradt családtagjai na5~obb nyomorral küzdöttek.



Az {ülamtól kapott hadisegély osa'.- al~ra szol5'&1 t, hogy

még jobbc).l1. növ lje az eléb·edctlenséGet, a mUl.'-átlau."ágot.

l téren ~d tüntek a kubilr.:uso - ·"'e eség-ei, ald..~ haJ.1.Gos pa-

nem akLrt s n:;.:i, "U..G7 l;londt!·~, cl. :;,;:özséC:i.1.ek ::";:ötelessége

Szomoru esemény szí lelye vol t az 910. o!;:tóbe-' végén

la.!;:ossi-Í.;'U minden időben csendes vallá~e:c.:;:ölos:· ma"'{-J.él.e-

hazo.:c:ias érzületében l·;:i tiiJ.lt .... J ZO-1.b2-·_ a '.1-ssere:ncsel--

l€r _··'-:lCÜ vilá6háboru, él. rett011.etes szenvedéseI;:, s·L-llyos

a~;("'odc.':'·-t81;: és gyötrel.llek nagyon m0bill.~'attá:.;:. azon alapo-

;:9..'- ••• A harctéri'<H hazatért l;:aton61- fékeveszett vad

inc'uJ.a ta a :l:'aluba.:;.1. eGyszerre aru-.LY· botI" .yt okozott,

1.0G:-r e!".1i..iletbe e j tet te a l-:özsé(:,· aprajá t--'la[;y já t •••

Noveobe~" l.-én több ~észeg _~atona, szövetl"ezve ord'-

tozó l:l:,b-j kus asszoll.yo1- ~al és ese tlen suhaJ.1.cold~al sö té··

éjjel bebarmigolta a falu utcáit á;:telen zajj~l, sival-

kodás és lövöldö~'se1- ;:el i'elverték nyugalmából a la!.: s-

sáGot.~II~if'osztottakné5"J zsidó keresl~edot, a fog]asztási

. szövetkezetet , eGY i-ocsmárosll.al- összes készletét és beren-

dez;é"ét tÖl ~.retetté~, több l11a.gá:n.l1L'lznaJ:: az a.blal;:.a:Lt. bever-
. ,
;~é_~. Es ezt "-1.U te ette a vadáJ_latias dill1.tő_ tajté;:zó

ellenállott vo -:la, han.em mind félelemtől retteg-ve ,elbujt,

szabc_d p~2éc!'fu1. '.;: en~;edve mindené t. nyomoru t, dologcerü ő

aSS7 o:~ynépséL,' Bbyéb -é-J. t nJ.á1.~ előzőleg talál t bő a_ ·':a.. lma t

r b ás:. düh~:i1.el~ . elégi tésére : midőn Gyomán a Va"'L~ t{lllo-

oásnál eGY tellervonatot teljesen ifosz""o tal:, 2-Jae:;yl..:..po-

10



son pedig egy petróleumot szállitó vonatot megállásra

kényszeritettek, teljesen -irabolt~< a petróleum t8xtá-

lyokat, vedre'dí:.0 l , kannáJd:.al vi tték kacaG.~va a zsáY..má..t.J.yt,

olyan nyugodtsággal" mintha maG~tól érthető dolog volna.

A katon~< otthon lévő nejei hozzászoktak, hOWT rendes

had.:i.segélyt kapjaJ.1.ak. ét köz ségház2u'J. , s azt szüntelenül

égtelen káromkodások közt os tromol tlli,;: , hoby aZ011.na]_ és

minől több pénzhez jUSSffi1.ak•••

~ pénzhez kÖD2.J.yen jutott nép i'ék,tele:i.1.sége hatá:i."'t nem ismert.

•••• l , . d l'.L -, ~ h' '. .. - , 1 l l .,vo 'C mln en 1.e"en Kec- arom vo~osba__ , 2.3.0 a clga:nyzene

mellett, ká:.~tya és dál"':::"dó , mert uG"Y szólta :."'endelet, hogy a

hazatért, sokat szenvedett 11.arcosokat szóral:.oztatni, !11ulat-

t t . 1 II ""'.L' " l'.L' ll' L. •a -nl ...::e • •• ~ e J vetore e -c" a l-....va lTIlnden, és védeler.l

sehol••• • J.....z a1.ati 'a szegénység és nyoITlor-üs'ág mind :1.ag-Y0'l?b

mértékben terjedt, már kocsmára, muzsil..ára l1.em í€eD. tellett.

Kenyér utfu1. kiálltott a nép.

~ózadllií:.ozás folyt a templomba a ~alu szeGényei
, ,

szamara. lJem

is zárkózott a vac;yotiosabb népséG az igazi sz-egénység l~ö-,

nyörgo szavai elol, folyt~~ lS a pénzbeli

ruhaneIDÜ, füt5szer stb.

- , -2,aOmanyoK, kenyér

De ez mind elegendo ne~ voltl Az elégedetlenség és a nyüg-

'tallli1.ság c s cl.., nem ~:.art apadni, sot ~okozódott. Errol pedig

gondoskodva lett, hogy a népet még jobban i.zgassák~ bo10n-
l

, ditsák.

Nem mult e1,egy vasán1.ap vagy csütörtökinap midőn tömegesen

található volt a nép, hogy a piacon, az utcákon Pestről

1erándult öblöstorku lázitók politikai irfu~yitói órákig

ne ,-,töl:lté!: volna a hiszékeny és félrevezetett népet, amelyet

a megjelent.és köztük szétszórt 1ázitó röpiratok és kommu-'

nista ujsú.Go1;: ugy megvá1.toztattál oket, ogy az egy~oron



endrődi jáll bor, - ecsüJ9tes és is tenfélő

, . .
ra smernJ.•

G le 1. tett

• • GOl:-oszsáü ~ 8.Y.1llyira ve te;:aedett , 1.0'ey ...arácsony.. or a

3zentmisét tÖTtéru1.ető
, .,

provo_-ac o 'att

ta katolEcus községben. A nép rém"lete L , -8,llj.- ~ f'7~-\.._0_' v langoz-

tatta, ho€,'Y a vezéreL:. é::?pel'2 a.~;:or a leveGő e - öpi ti-~ a temp-

lomot mirdenestül.

I f ',' "t'"' l 'J- kO"ZO"~~t virradt r2.:1.k az :'919-es év._gy 'aJo gyo _ e me.:.. ~.. ~

ben állaJ.1. óc.J.1. l1.2.GY tÖ-.1ecbeu fo Y t a ta. ,ács~:os{.s u f'öldosz-

nép, me1.l;'En,drőd l;:özség_tek tö'Dbmint 213-tet !.:épezi, :;.'"'egge1-

" t '. ' . 'lt . " -.., - t' ')tol-es: :Lg eGYe e'c seIil CSlnCl. ,i:.1lil'G.l.1.0S-Y él _:ozsec; na arac

maguY:ö~t :fe1osztott81c•••

Bag- előkészület előzte meG ~ ',::; ét, 'le1yet

felsőbb "",..l,tasitás :Zaly';;6n ezévDel1. re:.1. ;:.ivü,li '.lódon l~eJ_lett

megiinnepe1ni.

A ~1 ,.
~s cSc:w.C'lb72.l'l ',larClUS

zet).; End-"'őC!. él szomszédos Gyoma l:'öZSGCG(öü eGyütt. ribontott

naS7 vö:. ös z[ sz ók alatt a 1·1a:;."'seilles';; :!.'la_~sogva GyoC1áról lT...l1'"

'lám"",ott a "-'lép ~1.drőd :.főutcáij,1, l:eresz'cül 8.. PiactE:Lre. Ji ''lép

o ÜI1.J."1.eplőben, verescéd lá:Ld:2.1, a ~:.alé:.pj L:on feli"3.ttal "Világ

rrep sor~b~~ tö bnyire ve~es-

"-endős vac,'Y rLU -'ls asszonyo~:. és o::-di tozóGyerel:.ek vol taI~.

piacOl roppant tömeg €,)7Ül t ö ss ze. :2c;y·l.:. J.áz:i tó szóno d.a t

a másiké-'.. érte, i'lem vol t vége se hossza a sok sületlen be-

széc.1.ek, méc;olyanok is beszéltek, kL;:nel;: semm' 'özük seta

volt az eGé~zhez,de a terror miatt gyávasáGból ők is ~-

abt1 tal:.



....-
A proletárdiktatura Endrődön március 27-én alru~üt meg.

Mégpedig egyenlőre Czmarkó Mátyás földwivel aobával kihir-

dette, hOB'Y ő veszi át a község igazgatását és feltétlen

engedelmess6get követel. 2zen wegbizása csup~~ l napig

tartott, mivel Bartos Pál, szintén fö1:dm=-ve~1 nyilv';u7.os

döntés utján wegv6.lasztott e,;:lber01:1::e l neGalaL:.i totta a di-

rektóriUlilo t •••

A tru~arékpénztárhoz tudatlan népi biztosakat rendelt, to-

yábbá az összes üzletről, 2 gyós-ys~ertá:rról leltárt véte-

tett fol. A naG'Ylaposi bérgazdas2Got lcomm~u~izálta, s a

gazdaságot J ellenőrzésre rendelt emberére bizta, termé-

szetesen óriási fizetés kiutalása mellett.

A marha és sertésállow~~yt elprédáztá1: és a Gazdasá~Lál nagy

tisz-ji tás tvi ftelé 'véghez·....-••

A proletár diktat~ű~a Bartos Pál :földmivel és Szabó

IstvfuJ. tart.hadnag'Y elnöklete mellett teljhatalllmt
,

maga-

hoz ragadva kommunista e.lveilcnelc terjes7itésére ·és végre-

hajtá,.sára permcuJ.ens gyüléselcet tartott. Első 'sorban kihir-

dették, hoGY a vallás csak magfu1.ügy, ••••

Az összes isl:olák államosi tásá t l:imondot ták.. Az eg'Jháznak

az államtól való elválasztását és a javak közösségét ••••

A szeszes italok ~iszoltáltatásaés élvezete tilos

volt. A :!::ocsmárosnal::: wectiltották a bor, pál:L111:& :k.i.rnéré-

sét és ezáltal józm~sáGra'szoktattllica népet, de ám már

nem alcadályozhatták meg, l'loC')- .:;:: toI::bm-: és maófu'1lí.Úzal:.nál

szenvedélyöl:et 1;:.:";,. ne elégitsék. HeGl:ezdték 2. bor r.eküirá-·

lását. A hordókat lepecsételték és elkomm~~izáltru~. Ig'Y

történ t a -)léb{1ni&i. is, éll'lol lcét vö::;,ös ki1~üldö-ct elvt6.rs

naG'Y :eGYesel1. l:é t hordó bort rek.uirálI1.í akart, a tu.laj-

donos tiltakozására az egyik. jobb érzésü elvtárs naey



~ebYesen me <;el1.b'edte , hob'y az; 0g-r il- ho-~dó bor naradjon

_U án.yábó l

, .
ZarIll.

. , .
I:1lSeZl1.J.. sem lehetne

,
es a te;:1 1000t be ~ellene

Az alatt az; olá_,
,

mecs z8. lás D' _. djobba....-:.. l-:,ö:;';é1.edett •••

rohantak "'" --- ét i'alubó Ire~ő t-...1..=-~ ·:clé~ ...

Fé :relé
,

m·-·,.<0_ tia::::; t2. vO_'c szenvedett

,a l;:,c-..izsés a 1;:,ÖSV2.c;yoiloan•••

De asért nas'Jt-obb '-'. i::.{"r er.,;:,ölcsi .téren.. A né1y vallásos

érz··~.10tről, becsületessécrol és IirLrl :ássáG,'ról ismert község

kerül"· és roha 110 S an süllyedt ét becs te -enséc és gyalázat

örvényébe.

Zelenl;:,o. Já::lOS sk.

apátpléb6.l1.o S

.

A 810.e1 j~rá.'!óBzolgabtrájdtól.

12Slli{j2t\~:IZ.

Ali lPán', U,rnek

G,y u l a-_ ..._----------

-- -

Amiért a /ószolgabir6 1926-ban sem engedélyezi
a Magyaror~ági Földmunkáso1t. Országos Szövetsé8e endr6di csoportjánale

megalaleJtásJt



OLAH GABOf<

FORRADALOM

Megindult a föld s a vén Duna ária
Most visszafelé fol v l
Felröppen a komor ég homlokára
Egy nagyszeru mosoly:
A forradalom vörös hajn:ü...

Elvesztettük a Céziuok csatájat,
Gonosz volt, drága volt;
Még kínja, gyasza századokra faj k
Mig csak a sárga Hoki
Apró sirokra hinti fátyolát.

De vérkeresztséged, dicső Szabadsag,
Szenteit Forradalom, .
Olcsóbb áron istenek nem adják!
Azért hát zengj dalom:
Sirak:nha szőtt öröm-éneket

Siratom a ievagott miliiókat.
Testvérem valahány;
De ujjongva köszöntöm, rohanó had,
Uj korszak hajnalán:
Világmegváltó nagy hatalmadat.

Mit ezer év verg5de5 szen cdése
Lesirni oem tudott:
Lehoztuk egy rövid nap-Iebbenésre
A:z örök _sillagot,
A népszabadság fényes csillagát I

S akaratunk ormára most kitüzve:
Utunk már nem sötétl
"'1cgfürdetjük e halhatatlan ruz e
Bus lelkünk börtönét -
gs kirohaonak a bezárt rabok.

A rab gondolatok dalol a szállnak
Száz barikádon át,
Hogy elharsogják a szabad i1ágna~

Uj napunk mámorát,
Szíiletésünknek édes örömét.

Fut II király l Elgördült koronáj
Egy vértengerbe hullt.
Sötét koporsó fut az éjszakába 
Halottja: régi Mult.
Ez nem fog föltámadni már soha,

Petőfi I Dr:Ígt\ szelie:led lenéz ránk,
És tudjuk. hogy örol.
A te lelkedből lobbant e lOerés:z láng
Melv most szövétnekIll
J."ob~g egy talpraállott nép előtt.



Fitr Lajos

CSENDÖRSORTŰZENDRÖDÖN

Nem először, de utoljára dördült csendórsortűzMagyarországon az
agrárszegényekre 40 évvel ezelótt, 1935. március 20-~ln. A tavaszi dél
utánon nlintegy háromezer fi)nyi védtelen tömegre villantak a gyilf{os
torkolattüzek. A kivezényelt cscndórök hárolDszor húzták meg egym~.s··

után fegyverük ravaszát. Hét halott, nc~yvenegy sebesült maradt End
rőd fóterén. "A tönwgben sokan voltak gyerekek. ... Az egyik halálos
áldo:;.at Guricza Bálintné. Vete két élet pus:;:tult el. Egy bónap 11/1{lva
r::,iiletett volna lJzeg gyer/nek.e" - írta ugyancsak 40 évvel ezelőtt r

Népszava kiküldöt munkatársa. Az ... emények m "'gértéséhez azonban
távolabbról kell indull1unl r

• Táv)labbrúl és mélyebbröl. A kérd' rc
hogy miért kellett ismétclten hét ,zcgén,'nek áldozatul esnie, csa'k a
távlatokat nyitó történelenl adhat feleletet.

Az I R48-ban felszabadított jobbúgyság mintegy kétharmada Inál'
csak h~77al és egy-két hold földdel V.lgy a~zal senl rendelkezett. ZSCI

lérenlberek voltak tehát. Sz.únu k a kcs()ubi évtizede l,: sor~ln scnl apadt;
ellenkezőleg, folytonosan növekedett. Érthetö okokból. Hiszen az or
szág földterülctének mintegy fele néhány 'ezer nagybirtokos kezében
összpontosult, másik felén pedig az ország n~pess.égének közel három
negyedét kitevő parasztság volt kénytelen osztozkodni. A nagybirtok
hatalmas tábláit a polgári államszervezet s Ll földmagántulajdon jog
rendje egyként védte - tőlük és ellcnükre. A kiegyezés után fcIgyor
sult ugyan az ipar fejlődése~ de nenl olyan mértékben, hogya földböl
kivetette rnek munkaalkalmat, kenyeret tudott volna adni. A század

·végén nlár családok SZélzczrei vergödtek kegyetlen szorítóbao,kitörni
sem erre, senl arra nenl lehetett. .

"FeJlyegető f6ldébség, JJIOra ilá paraszt IJlo';./!.aIJnak és sorvas::Jó ki
:)álldorlris jelezték - írja Szabó István -, bogy a parasztság belsejében
.:UlyoJ vá!.rág sebe nyílt Illeg." V.1Ióhan: földhöz nem juthattak, a váro
sok pedig nem tudták befogadni oket. i\ több nlililos agrárszegénység
útja így háromfelé vezethetett. Egy részük hajóra szállt és elvándorolt
ti tengerentúlra. Így ntántorgott ki Anlcrikába másfél nlilIió embe
rünk " Múshol - ahol errc némi lchetöségük nyílt - küszködve, sfinte
naponként hirkózva fenn- és megmaradásukért, de lerakták az alfóldi
kertkultúrák· alapjait (szentesi zöldség, makói hagym, stb.). Azok pe-



dig, akík falujukat elha.gyni nem Ludták. s a küszködéses pályára sem
léphetteK~ fCllá:?:acLak. z:cktákba vagy agrár~zocialista szervezetekbe
tomörültek, 8, "néma", vagy a ~~hangos" forradalom híveivé szegőd

tek. Egy új, sziD e máj. bibliai értelmíi, jobb világ eljövetelét váró
rem.ények fészkelték be rnagukat az oly sokszor kenyértelen rapok elé
néző szegények tudatáúa. Ők adták potenciálisan, de nem gysGer té, y
lege~en is 'l társadaimf. forrongisok törllegerejét.

NerrlCsak n~jlunk, Kele(-Európa valarnennyi agrártársadalmában
asonló "ép fogadhatta akkJr a körültekintőt. A kapitalizálódás gaz

daság>tilsa.clalmi törvénye bomlasztot':a itt is a parasztságot. Csakúgy,
rn'fIt 4(orabba~1 "0:1 " ecslink nyugati térfelén. A paras tok földtől való
r ~50,:;z:8:ana> e:- é:: igen kímJetlen történehni szakasza volt ez.

sakl l.:: gy :1'1'6 J+-t ::•.folyamat századokra elnyúlva, addig itt ~okkal

r" -rlaebb i2.6 a~at~s merlb~n ~lás kö'~ülrnények között zajlott. A fo
lyal'nat lehlf-ása sL:h:ett, töményebb é" robbanékonyabb "lolt tehát.

j- "'r' fol'":ozot .an f ly' 'jgyan aDarasztok elvála::;ztódása a földtől, de
.,l>é-- lelKül"nek" Lern volt hová lcr.ní.e. Sors uk inikénti me;oldásán
'- z~r állt vagy _l kott társ'::ldalmi és nem.zed felelue1kedé ünk ügye. Mi
obb: a ;n~gm2.ráci2.. s egy:k a apkérdést, él progres ~zió próbaköve volt

e '.... n~ ak ~e~:e'_t '~ennie, már csak tÖIT',egüknéí fogva i~_ Hiszen a föld
~.e;],ek és az egy..két hu ldas tö~pebi"tc.ko$O~, egyszé val: az agrársze

é ~~l:,Tek az orszag n ~p:sségének közeí feiét a.1kották.
... em ok r ~n<:l )t ;;~Jtkeztek tehéÍt a közé].-;:t porondján kontinen-

, l" fl" , 1 f cl I' ,.,' l, "1"' b" " . II .,
:. - .. r • e eL te,;: e ~n -- epp a s!-c..Z8.ü_cr U .. O téllan- K,U on azo Je egu
:s epusú p(;rasztpá_to~"~ 5; bontakoz.:~~·- ki igen erőteljes parasztmoz
:.alm.a~. O ly aL párt" -1" ~s 1"11 }zgalmak, r.cetycket Nyuga~" .Jurópa nem is
I .. ·:>rt nerrl é :.:.::tt. ~,.li h ~'~e!-_,1:r Ój.. ai paras~ttdrtokat -"- ir,iá POSZt:hUlTIUSZ

.. ':' :';t~ben 'leres 2 et ~r ,.- a B(lhi L;.rzgc'iŐf a e.kete--tengerig és az .Ad~

i! ~ig - le1í.gyelek, c:ebe.b., :7!a,~yt!.rok: rOrtállOk, bolgárok, szerbek, bor-
,. ..,. r l /... " ,. , l' l'? , 1 N- " É"a .A.:;. - ,'1 I":e{'el 'fel.·'/· r 1"l' .•...-:J~ p' ~"'.o 'er'e'u , ro ,ya'l,r/c"{i .'1C" J.'-'t~Vl'a e o s-' .J", lA' f{,. ol J ~ .. ""L_-<',,/I,v'h """ (.".. ...L".> ,t·" t ..~ VJU t. .....J J " /.-. •

luég va .ami. ilz éppen {~_~.?I)r b y,-ztúkozó n?/J.n.~ásmozgaltnak, szerveződő

wunkáspártok, s a.(. ut6bbiale ;:óvDZtából !nind szélesebb körökben ter
;·ea.ő szocialhnzus e5·Z.1neá/~'ldat:7.i c.atak .h:le/l.tős lökést a fellángoló pa
ruszti kü,<.dellí'lek "'er<..

Sckat ~gé: t, c ert a jövőt horcioz"-a 2. két osztály, a két mozgalom
'aláEvozás~-, =gyrr..iqz. tc._.(1.lá·'a, l Lelyzet adot\. v 1\ az erők is készen
áLtak már, m.égi5 ~,.:'!.ociá.,d~m.okrata ártmegalakulás~_, kisugár~' ha
: sa kellett, r.OSy az agr:: :p!'-Jetárok har <?sabb csoportjai aZI 890-es

" ek elején sz-erveze:t mozg~Jrrla.i< - Bo tömörüljenek, s j )gaikért sikra~

zálljanak.



Európa egyik legceészségtelenebh é legi~a'., ág .:alanabb birto_
megoszlási szerkezete, a nagyfokú föld- és mu.kanéJdHiség cIya!. sz 
ciális feszültséget teremtett, ameíy az 1890-es év'ek elején, s elsőne

épp a Viharsarokban szükségképpen robban: l\ mcz~2lmak társ3.dalmi
ereje és tömege az alföldi parasztvárosok ag{árp.l' ·'~társ~gából ver~ l ..

válódott. A.z eg)";'1lasra találást szinte SZil.1lbolizi!j ~;k az első zendülések'
Orosházán és Bé.k.éscsabán .l S91-ber; lnáius I-re~. a-Jll. 'lkásosztály ne"1
zetközi ünnepere készültek .az agrárszeo-él1\'eb ~ rovokáló hatalc n
azonban kínléleden ffiogLorlással válaszolt, ltt d6rdült ek el ~sz~
csendőrsortüzek. A.ldozatuk számo~ sebesült, Csabán cg~' haJ.ort. Ugyan~

ez év nyarán. :3 battonyai földmunkásokzen iül ~sét f-)jtottavé _be a
mindi j" provokáló és lyönyörtclen államha alom .

.:-"aLOm évvel később a viharsarki agnirsz ~. ;:Ji,:t8-~ lozgalnla : éle _.
olyan kiváló jellemű emb ~ állt, n.lnt zdn!r5 - ~ovát:s Járl0J. "En 1

nékte - és magarnnak nem könyöradoolányt és nc c: 3Li' ZSiJát ke~_':. y

mon' rJ "~a a hó r 'rrlez6vá.::árhelvi fölotnunkáskör '~lnö .' ~ 7áJaszt': '.·>0
• J

- M: o1gGzn~_ PS élni aka:'unk - ... En a ti c.- • :r - ... vs.gyak ke .
letek v;.ló, <Jkí nehéz életct"'k osztályos~ .

Ott álíak mellettetek, b"'nnctd~t~t 'soha cl 11 1 h,. gylak,1l (;..
sze ·vCL,~.y,;d0, H.ajd fölzend1ilő v:ásarhclyiek ~ s ur/,··ne IYd.1 nw"
ban ré zesültek tilint a három évvel korábbiak. 'z' r to ",7" ovács
és huszontat társát börtönbe vetették

A l'11u!1ká.::- ' s agc'xszociaLlsta mozgalmc.k .' ti ai aLon oall _. ,'zo
morú - csakha.mar jó időre elváltak. Nem a,~ osztályok qai keresz
tezték egy.mást,-lanenl a ve7etől,·. e1~ )ndolá~ai. A k'~ Lm válást azután
hu.: adik SZáZfVii tö;:ténclmünk alaposan .11~cgsí ylett ~. . .

A meg nel'l érté: .okai pe;sze kölc"onő.:ck és ,-é .nrdalúa·~ lehet
tek, elmarasztalnunk rnégis azoké t l"cll, akik.1.;k cl .rinér sz :::nlelr.:>t:>
és téves szövetségi politik: j' . .... r~~nel nü.lk eg./i lcg~o. ··os, b forduló
ján. 19-8--1919-ben szinte v·égzctcscn lncg osszul ~ a'.1t, I kko',arúi
kor a közép-kelet-európa' hal· dás és a magya ág ti ~ Y _-6 Jtt Dekán.

Az SZD~ a nyugat-l:> lrópai munkáspártok i ~., .ógiáját an ~lk"l

nette át, hogya hazai vi zo lyokra a. legkiscbt m.é"~té:-,ben is tekintet~

tel lett volna. Dol~-tinér álíáspontja nenl szálnolt f' . ,C'" clet-Európában
fekvő, s a nyugatiakétól, láthattuk, száInos pJn ..on e.. 'itő ország reá: is
társadahni viszonyaival. A.z SZDP vt:zctősége akkor, s (nni n1ég lesúj
tóbb: 'lZután is tőbt mint három évtizeden át (I ~ 30-í~" a birtok6~ pa
rasztságot, törpét és nagygazdát egyaránt; egys~6Cl)e _ uszt.Jlásra l ítélt,
köve :kezésképpen a politikában leírandó masszG.:~ak .:':>klnt~(.·'.

Agrárpolitikájuk igen keskeny látószöge est .pár. ? n>. c: .elen föld
m.unkásság gondjából, bajából fogott be valarrlit. Nek' -em ~gérve per.-



sze legfőbb álmuk teljesítését, a földhöz jutta ást, csupán bérkövetelé
seik nén ely pontját szorgalmazva, a munkafeltételek javítását állították
volna mozgalrni küzdelmeik középpontjába. 1.\. "kisüzem - nagyüzem H

elméleti síkján rnozogva, s csak az utóbbi létjogosultságát ismerve el,
nem értették és elvetették a földreform gondolatát, _~ nagybirtokrend
szer felszámolásában s a soron levő polgári-demokratikus forradalom.
n1egvívásában (ha és 8.1uíkor forradalomra gondoltak) nem a paraszt
ságot tekintették a 1TIunká-osztály természetes s7nvetség sének, hanem
a progresszív burzsoáziát.

.A századfordulón ..lem ok nélkül vált ki az SZDP-ből és alakított
ÍJj pártot előbb a talpig becsületes és tragikus sorsú V árkonyi, majd ai

kevésbé tiszta kezű és kalandor természetű Jvlezőfí. .A meg nelTI értés
volt a legfőbb c.1':a annak is, hogy oly ,lesen támadták a szövetségi
j,ob~o: p,ed,ig töb~lf7ör; .is felajánlá" s ~ p~ra.s~tság egészét tö~~r~:n~
ohaJto beke"csabal AC/Jt1n L. Andras·t es partjat, a. l\'Iagyarorszagl f-iug1
get en Szocialista Parasztpártot . . ,

, - E. me_gáHapítá~?k ne~ ~, mind!g k,önny~bb ..utólagos ítélkezés szül:
J
J

menyet. Nern a lnlltba nezo szubJ -ktlV szandeka, hanerü a kor vala
ságos példája lehet az énéklnérőnk. A lenini agrárpolitika példája~
amely idejében felismerve a kelet-eur ~pai tá~·sadalmak el:érő és valól
ságo~ viszonyait, osztálypolitikája gorincét a rrmnkás-paraszt szövet~
ségre építette.

Az eröknek;. Tae1yeket él téves L.'~gítelés hajdanában egymástó1
elválasztott - s miután a tévedé mo.gát épp a kudarcokban felfedte -,
szükségképpen újra találkozciuk kellett:. 2gYlnásra találniuk a mun
k{s és! parasz'i törekvéseknek, a iTlunká~- és paraszttn.0zgahnaknak.
Lenin hatásá!~a, érthetöen, ~lőbb az ille 'alii:ásbél_ kényszerített komniu
nis~~ák, majd ö·~ évvel későbl), 19 30-ban 2_ legálisan dolgozó szociáldc..,
:110kraták is fclülb.iráh~ák. korá.bbi Iléze;~eik-";t, s a pat&sztsággal val'
szorosc.bb szöve ség s egy rad1kális földrefonn szükség- sége melle
foglaltak állást. .A. fasizoluS előretörése azután tovább rDélyít(~tte

helyes felisrnerésekct. Kíteljese:désé _, csúcspontjá-'- az egynlásra találá
azonban csak az 1945 -ös földosztás ban érhet"e el.

.A _, újra egymásra lelt erőkre is dördült az ~.l.olsó csendőrsortü

40 évvel. ezelőtt. rlárom évvel korábban a Zala lnegyei Pacsán, nlOS

pedig Endrődön. S nem egész n v~letlenl'l éppen itt. i\I ;;rnc ak a le
véltári forr~sokból, de ll13. ITlár egy, r.... luinap D1cgjelent cil11ékiratból í
szinte plasztikusan követ. e ő az a fclyarnat, amely a viha- sarki Jöld
munkásmozgalnlak idegrendszerében Endrődöt jdentős ...özpont:i nö
velte. .Hunya István, endrődi kubikos, ma 2- MED SZ elnöke, meg
jr;lent visszaemlékezéseiből ("Emdt főv r') is t Jdjuk, hogy a települé



sze legfőbb álmuk teljesítését, a földhöz juttatást, csupán bérkövetelé
seik nén dy pontját szorgalmazva, a munkafeltételek javítását állították
volna mozgalnü k.üzdelmeik középpontjába. i\ "kisüzem - nagyüzem"
elméleti síkján rú0zogva~ s csak az utóbbi létjogosult ágát ismerve el,
nem értették és elvetették a földreform gondolatát, ~A nagybirtokrend
szer felszámolá~ában s a soron levő polgári-demokratikus forradalom.
megvivásában (ha és araikor forradalomra gondoltak) nem a pa.raszt
ságot tcklntették a munkásosztály természetes S70v etségesének, hanem
a progres zív bLrzsoáziát.

.A századfordulón nem ok nélkül vált ki az SZDP-ből és alakítot
üj pártot előbb a talpig becsületes és tragikus sorsú V árkonyi, majd .
kevésbé tiszta kezű és kalandor természetű i'vfezőji. .A meg netTI értés
volt a legfőbb ota annak is, hogy oly élesen támad~ák a szövetségi
jobbat pedig töob~zör is felajánlá, s a parasztság egészét tőmőr'teoi

óhajtó békéscsabai .Acbitn L. András,t és pártjá~, a 1Vlagyarországi Füg
getlen Szocialista ParasztpártoL

. E ~egál1apitások Lern a ll1indig könnyebb utót~gos íté~kezé~ szüle
ményei. t.Jern a !üÚ' tba néző szubj kdv szándéka, hanec! a kor való
ságos p 'ldája lehet az értékmérőnk. A lenini agrárpolitika példája~

amely idejében felismerve a kelet-európai tá~'sadalmak eltérő és való
ságo: viszonyait, osztálypolitikája ger~n.cét a rHunkás-paraszt szövet
ségre építette, .

A "l k l k r , '1' 1. 'd rb ' ,.. z ero.,ne -;, [oe yc_ et a teves rneglte es naj ana an egymasto
elv31asztott -- s miután a tévedés magát épp a kudarcokban felfedte 
szüks' gképpen újra találk:ozniuk kellett. Eg)"lnásra találniuk a roun
k{.s és: paraszti törekvéseknek, a IT! Jnkás- és parasztln.ozgalrnaknak
L.::;nin hatásá!.·a, érthetően, c~őbb az íllebali-~,-hb8, k.énysze~:itett komrnu~

nis~:ák, ru.ajd ö': évvel .[{.ésőcb~ 19 30-ban 2. legálisan dolgozó szocláldc
:;nokraták is ·.lelülbirálrá;:-: kori.bbi nézc:eiket, s a panisztsággal val'
820 ..os~bb szövetség s egy racEkális földrefonn szükség" sége mellet
foglaltak állás'-, l\ fa iZ01US el '~rc(örése azután tovább 1'11' lyítette .
helyes felismeréseket. Kiteljesedését, csúcspontjá-'- a'~ egynlásra találá
azonban csak az 194 5-öS földosztásban érhe ,te el.

.A z újra egymásra lelt erőkre is dördült az utolsó csendórsortű

40 évvel ezelőtt. I-Iárom évvel korábban a Zala tnegyei Pacsán, Ul0S

pedig Endrődön. S nem egészen véletlenüI éppen itt. :Nemcsak a le
véltári forrásokb61, de n13. I11ár egy, o. lTlinap n cgjelent enl1ékiratból is
szinte plasztikusan követhető az a folyarTlat, 80mely a viharsarki l föld
munkásmozgalmak idegrendszerében Endrődöt jelentős ...özponttá· nö
velte. Hunya István, endrődi kubikos, ma ~ MEDOSZ elnöke, meg
jelent vísszaemlékezéseiből ("Errlelt főver') is t Jdjuk, hogy a települé
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1919. március8 derUs , szo atlan enyhe nappal kezdődött.

Ragyog a napsugár , kint a mezőn pezsdül az é t és a minden bo dogság

alapját adó munka megindult a határban Endródön iBc

Ih már mind n fe tétele biztositva van az eredményes munkának , UO a

gyárban mint a szántóföldön vagy akár az irodában. Nem a jámbor óhsjok

hintaján érkezett meg e boldog állapot, hanem a dolgoz6 milliók véráldoza -.
toe harca kényszerit tte ki megsz'letését.

Endrőd történetének 60 éves mult jából egy rövid szakaszra tekintünk moet

visaza. Években és szenvedésekben gazdag veteránok fiatal évei en lapozga 

tunk. em könnyU feladat ez. Másra figyelnek már az i ósebb emberek is é

e felejtik 8 régmultat , amiben a szép volt a kevés.

Illó dolog agy ilyen évfc~dul6 alkalmával visszatekinteni, amikor már

gyUmölcsét Bzed~getjük a fának és emlékezni azokr61 , akik-a fát Ultették.

és nehéz munka árán 8 legaagyobb megpr6báltatáaok közepette is ápolták és

megvédték.

kell ismernUnk,hogy mu asztottunk , mer~ csak most keritUnk rá sort ,

hogy ös zegyUjtsük a nagy idők tanulságait és példát meri sUnk azok életé 

ból , amelyekben fejlődésünk gyökeredzik~

A Magyar Tanácsköztársaság endrődi vonatkozásait -tesszük most közzé ezek~
. . ,

ben sorokban, hogy tudjs meg mindaz p aki nem tudta, vagy elf lejt tte

vol a a munkásmozgalom d'csó korsz káDak ndródl vonatkoz~8ito

Endrőd község fóterén egy em1ekmil áll, az első világháboru áldozatainak ne-

_vét őrzi. 32~{ endrődi neve van kő a vésve, akike aggód6 éd aenyák , -szerető

feleségek, bánatos szemU gyermeke htábs vártak haza. - Pedig nincs ls ot

mindenkinek a neve. ég annyi lehet azoknak a száma, akik: a háborubaD sz r

z t betegségben később haltak meg, vagy sirig tart6 bériasággal nyomorogták

végig örömtelen életüketo

Szerte Eur6pábanée a végtelen szioériai mezőkön gyesév 1 és -tömegével

nyugosznak a meghalt katonák. Olca6 volt a szegény ember vér G Minden épkéz

láb embert behivta katonának, aki magát rokoni vagy vagyoni összeköttetése

révén menteni nem tudtac ~~ik tudtak hadikö!ceönt j gyezni , azok sZ8bads~

got i kapta], r. szabadságra jövő katonák közU1 a módosabbaknak sik~rült

felmentetni ~t kUlönbözó UrUQekk l katollQ1 szolgálat a161. Az egy-

8zerfl embere..... iládja1 ll: rtJső. ncálkiU maradtak. A !J1omorueágot hadieegélyek-



tel ~hitették. A hadisegély jórészét nem folyósitották endsz re.en.

Emiatt pirenden voltak 1918- an a nélkUlöző asszonyok tömeges megjelen'.e!

a községházán. Itt legtö b esetben még megértő , vigasztaló szót sem kap ~

tak G Sócz6 Ignácz volt a községi biró ekkor o Nagy , szőke dologtalan ember

nek smerték -. Gr3 nneke! nem voltak , nemesoda tehát \I ha pöffeszkedő góg -

jében ugy vág vissza a BirÓ \I követelőző anyáknak, hogy s mmi köze a

gyer kekhez ~ ő egy t sem csinált , vigyék őket legelni. Fokozta az elke

seredést még kább', hogy Korcsok János másodjegyző még a kiutelt pénzt :tB

vonakodott kifizetni • Meg nem határozott célokra tartotta vissza. Kövér,

italos em er volt ez a jegyző • nem volt egy jó szava sem a kéró , méltat

lankodó asszonyokhoz o Durva , gunyos megjegyzései miatt egy alkalommal az

~8 z nyok rátámadtak és ki akarták huzni az irod áj ából. A községháza alsó

épületének folyosója tele volt lármázá asszonyokkal. Viharszerü zaj ke16t

kezett a jegyző magatartásáért.

Korcsok jegyzóiaz rongetott helyzetéből a községi rendőrbiztos,HegedUs

Ignác k karta szabaditani • Nagy hanggal lépett fel, és durván lökdösn"

kezdte az irodából kifelé az asszonyokat. Ekkor az asszonyok ő ellene fo'''

dultak. Néhány másodperc alatt leci álták r6la a ~undért és heves ütlege..ée

közb n a földre tape téka

Az asszonyok közUl picsik Homok ,Maris és Nagy Varju Borcsa a legharcj~

88 bak. Rátérdelnek a rendérbiztosra és ugy ~!erik. Mindenki üti már aki

hozzáfér HegedUs -gnácot • Nagy Varju Borcsa féktelen haragj'ában a fejére

ul a rendőrbiztosnak és alfelét hozzádörgöli annak a~cáhozo Hegedüs Ignác

tehetetlen állapotában megpr6bálja az egyetlen lehetőséget. ÖSszeszedi ma

radék erejét és végtelen dühbe! beleharapott Nagy Varju Borcsa alfelébec

Rettenetes aikoltást hall a tömeg ••• lefékeződnek az induiatok.Néhány sz6~

ból megért_k a történteket - sőt talán még többet is a va16nál és nagy de

rültség támad. A kedvező pil aVBtov fl gedüs Ignác fflhasználta és majdnem

te jesen ruha nélkül o össze-vissza karmolászva , megugrott az zonyok

özül.

Nem csoda az asszonyok elkesaredése, mert rájuk várt minden munka a ház

örül is és mezőn is. Még a cséplőgépeknél is asszony munkaerő dolgozott

meg nagyobbacska gyerekek és öregek.

A háboru folyamán orosz foglyokat is hoztak Endrődre. A községházán l

hetett kiválasztani o Akiket a gazdák , vagy a gazdasszonyok kiválasztot

tak , azokat magukkal vitték.

MU~kájukért a fog~yok csak ennivalót kaptak o - áhány j6vágásu orosz

fogoly egy s gezdasszonyoknál megkülönböztetett bánágm6dban ~észesUlt.Ugy

hogy pletykák is keletkeztek 7 valljuk be, hogy nem minden alap nélkül.



I

hány6dás után jut át a fronton.Lem-

EgyszerUbb csuládok io kértek néhány napra fogoly munkaerőt.Az elége 

detlenség azonban egyre nőtt. A nagylaposi uradalomban egész csapat orosz

fogoly dolguzott. Itt lehetőség kinálkozott ahhoz,hogy a foglyok szervez

tedjenek • Ha munka fáraszt6 volt, akkor megálltak és j6kat pihentek.

Ez természetés is volt, mert semmiféle fizetést nem kaptak. Ezt az ellen

állást egyesek ugy magyarázták,hogy az orosz lusta , nem szeret dolgozn!.

Az itthoni helyz tnek 8 hire eljutott a frontra is. A szabadságra jár6

katonák vitték 8 sz6beli uz neteket, meg a leveleket is. A katonák a ron

tonCbelátták,hogy nem az az igazi ellenség, akir lőni kel, hanem a bur

zsujok. Több helyen barátkozás történt a fronton a magyar és orosz katonák

között. Hiába gátolták zt a tisztek , a csapatok átcsoportositásával.

A háboru folyamán sok ezer magyar katona került orosz fogságba,ezek kö

zött szép számmal kadt endrődi származásu is.

A fogolytáborokat már 1917. után felker sték a bolsevik párt agitátorai.

Mind több és több katona látja be, hogy kétféle ember van , dolgoz6 és dol

goztat6. Egyre többen csatlakoznak 8 Nagy Okt6beri Szocialista Forradalomhoz

int vöröskatonák. Az internacionalizmus jegyében, a közös ügyért, a kizsák

mányolás megezüntetéséért sok katona vére folyikcegybe a végtelen o~osz me

zőkön. A népek jövójéért a béké alkot6 munkáért azonban a legnagyobb áldo

z t sem lehet sok. Számos endrődi hal hősi halált a Szooialista Forradalom

ban. Neveik t és tet~~iket befedt~ a mu16 idő sürü fátyola. Csak azoknak az

endr#dieknek a nevét tudjuk, akik későbbi idők folyamán hazakerültek.

I1yenekg Árvai J6zsef~ Bela Elek, Fekécs Imre , Harmati Antal,Kurilla Pál,

Nehéz Imre, salamon István 'I Dégi Timár Gergely~ A f~lsorolt endrődie)q-ól

tudju ~hogy Lenin katoná volt k~

A harcokban kit"Ünt , megbizhat6 katonákat a magyarok közül agitátor is

kolába viszik bolsGvikokQ tt hat hetes politikai képzést kaptak.Pe~écs

Imr0 lvtárs i igy végzett agitátor iskolát ~ Kioktatása után utnak enged

"ték őket azzal ft magbizatá~aal , hogy saját hazájukban harcoljanak a kizsák

mányolás megdöntéaéártc

lekécs Imre lvtárs sok szenvedés és

bergben találkozott Rákosi Mátyással is. Mindketten , mint volt orosz fog

lyok került k haza szabadságra. Egy fél napig kártyáztak és beszélgettek,

de nem mondták el egymásnak t hogy milyen feladataI inditották utnak őket.

Pekéca Imre e vtárs ame í&t.áaá~ hiven itthon is elmondja az orosz

országban történteket. Az ilyen embereket figyelték a csendórök. Pekécs

Imre elvtársat is áksi os ndőrtiszthelyettesvissza akarja rendeltetni a

frontra o Ezt .igen sok katonával megteszik, aki gyanuba esik.

Az endrődi Vida - féle háza!k6rházzá a~kitott~k áto Kb. 40 személy be

fogadására volt alkalmas. Vezetője Dr. Kovács Péter endrődi orvos volt,az



81_BerUbb er a keze a tt hamarosan fel816gyult, ~s viseza1r~itott.

a fr re.
'A forradalom vihara már-a levegőben volt ktlzB gUnkben is. Robbanásig

feszültek az ellentétek • Egy szikra kellett már csak, hogy lángralobbant

ss ez indulatok tüzét.

Piros ászlónk, vörös zászlónk~

lobogtatja a szellő ...
1918 októberében z őszirózsás forradalom hatására Endrődön 1s megmozdulá

sok voltak. Kezdetben terrori ta jellegU. Salamon Mátyás vezeté ével,fól g

fiatalokb61 ál16 csoport behatolt 8 községben lévő boltokba és az árukész

let t kidobáltá , 8Z utcára. járó-k lő ezt jórészben széthuzgálták.

Hire érkez·tt annak 1s , hegy a gyomai v sutállomáson 3 vonat veszt

gelt o am lyek él lmiszert , zeirt·, cukrot f ruhát 9 szappent és más' kő 

használati cikkeket 8zállitott volna frontra • A forradalom hatásá

vonatot avasuti 3zemélyzet otthagyta. A vonatok ajtaját felttlrték és az

abban lévő áruké zletet fosztogatni kezdték. Egyesek mál- szekérrel is meg

érkeztek a keszie ek'elszál i ására. A nagylaposi állomáaon petróleum és

olaj szállitmány volt. Ezek hasonló hel zetbe kez~ltek. A fosztogatók kö

zött nagy számma voltak endródiek 1s.

Egyik haz té ó katona elkeseredésében kéz1gránátot dobott be Korcsok

János jegyző udvarár • A kézigránát különösebb kárt nem okozott, ds igen

ne htre lett faluban. A ettest t rméezetesen a ~eg zeppent elóljár6

ság és csendőrség nem merte f lelősségrevonn1.

A forradalom igazi katonái Gyomán megszervezték a 23. vadá.9zzászlóal

jet , mint nemzetArségeto A r~nd8 teté ennek az önként~sen alakult és

leszerelt ket ná ból ál16 csoportnak az volt,hogy megakadályozzák a to-

. ábbi fosztogat sokat és közvagyon védelmét. A katonaság megvédte a.z

or~szako8 eltulajdonitástól a vonatszáll tmányok j6részét is, s igazsá

go eloBztást követe t. A gyomai katonai 81a ulatnak igen ~ok endrődi

is tagja volt.

Ilyenek voltak pl~ Sniri István, Bukva András, Gella! István, Timár

Vince, Timár Kár·oly.

Mivel a katonai alakulat frontotjárt egyénekb6l tevődött össze, és

kipróbált ha co ok volta , különleges k1képzésben nem része itették őket.

Álta\ábaD mindegyik tudta,hoQ ki az ellensége. Ezen katonai alakulat

BzéJhelye ~omán a 48-8S kör volt.

Nem háltak bent, cS8k akik éjjeli szolgálatot tartottak. Őrség vigyázott

a h1dakra 9 középülete~et raktárakra, vasutállomásra, postára.,



Endrődön is megalakult leszerelt katonákbÓl a nemzetőréaég.4o tagja

Tolt. Vezetój először Tó-h Mátyás, majd ennek mUködésével nincsenek

megelégedve, leváltották és helyette Fülöp Jáno~nevezték ki, de ez is

elődje sorsára került. Végtl1 SzabÓ József lett a nemzetőrség parancsnoka.

Megalakult Endrődön is a Nemzeti Tanács , amely a község előljárósága

mellett működött, székhelyük a mai tanácsháza alsÓ részében volt.A Nemzeti

~nács vezetője Ősapai Lajos patikus volt. Nevezett jÓ beszédkészsége mi-

ett népszerüségnek örvendett ~ megválasztása idején a faluban. A Nemzeti

Tanács tagjai többségben még a falu nagyobb gazdái és egyes tisztviselői

ből valók. Müködésében érvényesült a korrupció. Az érkező árut a Nemzeti

Bizottság osztotta ki, elsősorban saját maguk és közvetlen hozzátartozóik,

jó ismerőseik körében~

Megtörtént, pl. az is , hogy érkezett gyufából 25 szálat kapott minden

család, amig a patikus, doktor, jegyző, szolgálÓja egész paklival vitt

magával. A nemzető~éség harcosabb tagjai fegyveresen követelték az igaz

ságos elosztást • Visszaszedték a gyufát, élesztőt, és egyenlő arányban

osztották el •

. Megtörtént az , hogy a jobbmódu gazdák a rekvirálás elől tanyára akar

ták menteni szalonna és diszn6hus készleteiket. A nemzetőrség ezek jó

ré zét is elfogták és kiosztották a rászorulók közöt~.

A Földmunkás szakszervezet irányitása aidtt állott a Nemzetőrség.Fel

deritik azt is,hogy a Vida féle kórháznál lévő több vagon szén és fa ho

va került. Majdnem teljes egészében eltUnt ugyanis atűzelőanyag a k6r 

ház r8ktárából~ A Földmunkás Szakszervezet J nemzetőrt, Fekécs Imrét,

Uhrin Gyöxgyöt , Czmark6 Mátyást küldötte ki a tü~lőanyag hollétének

felderitéaére. A Nemzetőrök a tüzelőt dG, Kovács Péter orvosnál,Ósapai

Lajos és Stercula Jenő gy6gyszerésznél , valamint a bank épUleténél ta

lilták meg. Ezeken 8 helyeken eg"!f-egy vagon szén és ennek megfelelő tU

zifa volt felhalmozva. Másnap 6 fogat é8 egy-egy nemzetőr J-J munkással

kiment a megnevezett helyekre és a tüzelőt iskolák és magánosok részére
I

megfelelő a:r~'Vban a helyszinen kiosztották. Az orvosnak és patikusnak

15 magytak 5-5 mázsa szenet és J-J mázsa fát.

A Nemzeti Tanács lényegesebb dolgokkal müködése alatt nem foglalkozott

mert a forradalmi szerv inkább 8 Földmunkás Szakszervezet volt. Ennek

tagsága 7-800 körül lehetett • A Vezetője Majoros Lukács volt. A Szak

szervezetbe való felvétel a tagság jóváhagyása utján történt. A harctérről

bBzak rUlő proletárok egymás után jelentkeztek a szakszervezetbe .E szak

szervezetben álland6 agitáci6s tevékenységet fejtett ki Bartos pál end

rődilakosc Nevezett andrődi parasztember volt. Világot járt, j6 politi -

25
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kai felk~8zültséggel rendelkezett. Sokat olvasott. Mindig volt s8eb'ben

k~Dlv é8 ha a 8zántást félbehagyta , akkor már olva8ott. T~bb nyelvet is

be8Bélt. Állandóan lelkes1tettt..a sza sz rvezet tagságát. Beszélt a for

radalom jelentőségéről ,anna eredményeiről. A dolgozó emberek nagysze

rU jövedőjér5l. Mindig nagy figyelemmel hallgatták beszédét , majd utána

80k kérdést tettek föl és heves viták keletkeztek Dlomában.
A Bzakszervezetben nemcsak proletárok voltak, hanem jelentős Bzámban k4r

ték felvételüket kispara8ztok is. A községben tart6zkodott a csendőrség

is, csak a kakastollas kalap helyett hordtak katoll8sspkát .. A. csendórlak 

tanJában tartózkodtak és egyik alkalommal 4 csendőr kérte felvételét a

Pöldmunkás Szakszervezetbe e Az éppen benntartózkodó 8zakszerVézeti tagok

Bem járultak hozzá a felvételU höz. Azza a megindo olással,hogy nem be

csUl tmberek, m rt ha becsületesek lettek volna, nem vállalták volna

el a csendőri szolgálatot sem. Pekécs Imre, mint első bizalmi ember 8,

c8end6röket kiut8sitotta a zak8z8rve~et helyiségéből. A szakazervezet

székJ:'iáza lóazör 8 Kiszely féle helyiség volt, amel1nek helyén ma a Dr.

Cseh József háZB áll. Itt nem fértek el és 8 nagy u ovada tanterme

lett a szakszervezet irodája és Ulésterme.

A községben J 1rányitó szerv van 1918. év végén és 1919. é elején. A.

Pöldmunkás Szakazervezeté volt az ig8zi vezető szer po A tanácsházánál

az elsó épü~etben a Nemzeti !anács , az uj épületben pedig a régi állam

gépezet tissztviselői ~ jegyző ~ biró , eskUdte~ stb. tétlenkedtek.

A. Pöldmunkás SZakszervezet közel ezre tag.ása ~gy felvODuláaokat

rendezett. A székházt61 a piac-térig zászl6kksl ~8 piros kokárc1ákkal

vonult fel a forradalmi t~meg és a piac-téren lelkesitő forrada da -

lokat énekeltek. Igen kedvelt dal volt a k~vet~ző.

Piros zászlónk, vörös zász16nk lobogtat ja • 8zellő

Jer alája te jogtalan szenved6

Testvérünk vagy , mért ne t.rtaDál .elUD t

Ha munkás vagy 9 nem lehet z te llenUnk •

Bem ismerUnk cimet, rangot , ágas-bogas koronát

Szerszámot a naplop6nsk p kaszát, kapát ,.boronát ,

Legyen kérges all!l8k is a teD1ere ,

Aki miatt nincs a népne keDlere.

Közben benépesült eQ-eg ilyen alkalOllllll8l a piac-tér és Bertos Pál. az
egbegrUltek előtt .D881 , le1keaitő beszédet mondott.

1)18. Bzilvesz erére • harctérről hazakerUlt katonák és proletár le 

'-7ok D881 müBoros estet rendezt ,k 8 Koorona vendég16ben , a mai .ozi 

helyiségben • A müBoroa est rendezője CBere~eo3 .átJás ?olt • Js el.6



.U80r8~ámban egy 20~3o -ss lét8zámu fiu és leánye oport vonult fel a

8z1npadra , élükön Ubrin'Qyörggyel, aki s ke~ében nagy vörös zászlót lo

bogtatott. A zsufoláa1g telt h lyiség hallgatóságának a fiatalok eléne 

kelték a Piros zászlónk, vörös zászlónk kezdetU közismert dalt. Hatalma.

lelkesedés tört ki a közönségből.

További jelenetekben katonatréfák I a háborus élet nyomoruságait meg

jeienitő rész eteket játszottak el a f~talok. Cserenyeez Angéla és

Timár Margit , valamint 8szkó Ilona verseket szavaltak. A további je

lenetekben az urasági cseléd~ és a földbirtokosok közötti helyzetet

. mutatták be. A jelenetet d lokkal illuBztrálták. Kint a pusztán szántok

Tetek " , Ugy elme ek hirt sem hallasz felőle .... Ugye babám másnak

mondtad, hogy 9~eretBz •• 0 , azonkivül még az Ifju~ági kórusban is éne 

kelt különböző dlokat.

A mUsoros es utolsó jelentében a földosztást játszották. A falusi. bi

ró Cserenyecz MátY'e volt, a földigénylők pedig leszerelt katonák.

A üsor után az Ifjuság jó kedvvel, fölezabadult hangulatban reggelig

mulatott. Semmifél~ rend~avarás nem történt •

. kulturára és szórakozásra vágyó proletárság'igénye merUlt fel és kö

vetelték az ifjuságt61 9 hogy szindara ot tanuljanak meg. Még január ha 

vában betanulták a " Kinton~ás c9a .ád ft c. népsztnmUvet • Igen nagy sikert

'rtek el a szinpadra k rült lelkes proletál fiuk és leányok. Öt izben is

lejátszották 8 szindarabo •

A Pöldmunká Szakszerv zetben lázasan folyt az a~1tációs ~unka a szer

vezkedés 8 kibontakozó szab8d élet.felé. TSrtották 8.kapcsolatot a 9zom

széd községekkel is~ Több izb3n vonult át a forradalmi tömeg G,yoma köz 

ségbe is~ Nem szabályoa lmtonai, rendben meneteltek , hanem- az egész utat

ell~pve 8SSU menetben ~ dalolva t jó hangulatban ment a tömeg. Az as~zo

D10k éa lányok még piros .ejkendókből is csináltak zászlók~t, Közben ,a

forradalmi da ok én kIás te.tt hangosaá az utcákat, amerre jártak. Nem

egyszer énekel ék a par6chia e ótt lhaladv8, vagy megállva a közismert
I

'klérus ellenes dalto Némelyik-alkalommal megállt a tömeg aparóchia előtt

és teljes erőből ének81ték a köve' kazó dalt:

Megv rte 8 sors a mi kis falunkat,

Ninc., abban j6 dolga, csak 8 m1 papunkllak ,

Tele a pinoéje , t le ~ kamrája

Gömbölyü menyecske vis l gondot rája.

Olyan jól megy sorja, tokét 1s r~szt8tt

EgJebet ~e e inál, h~ja a keresztet

Még ez oltárnál is bort iszik a jámbor



S nagyokat nyel rája mlvelönk a ántor.

Böjtöt , mia,tyánkot parancsol ~ nékünk

Böjtölünk m g e világon élünk

Jobb vo na t ha egyszer szerepet cserélnénk

Dolgoznék őkelme , mi pedig henyélnénkc

A dal éneklése után Uhrin György beszaladt a paróchiára es Zelinka János

plébánosnak a markába nyomo~t egy piros kokárdát megmond ve neki, hogy

mo tmár ezután ezt viselje. Tehetetlen dühvel nezte Zelenka a lelkes for

radalmárt és kelletlenül markába szoritotta.

Március 15-én a lelkes tömeg átvonult Gyomára a fótérre is. Ugy Endrő

~ön , mint Gyomán a burzsuj háza knál is zászlót tüztek ki, amelyek koro 

nás cimerrel voltak ellátva. A tömeg ezeke- leszed te ~ kivágta elóle a

koronát és hangos kiáltozásokkal 8 következőket kiabálták~ Le aháboruval

le a királlyalc Több helyen csak a piros részét hagyták meg 2 zászlónak

és i t"zték vissza o Gyomán a templom gom jára egy endrődi származásu

festós géd piros zászlót- tűzött ki. A gyomai piactéren Bartos Pál nagy

beszédet tartott ~ amelyre Mácz pat'kus válaszolt. A beszédek után Timár

Margit endrődi leány szava_t~ a szavalat végén a gyomaiak egy piros r6

z8áb6l való koszorut tettek a nyakába. A vörös zászlót a menetben Giri'~

ál vitte.

A látogatásokat egy izben a gyomaiak is visszaadták , de jóval ksvesebb

számban • Endrőd nagy tömegű és lelkes forradalmi tömege erősen hatott a

gy oma iakra •

A járás fószolgabirája pálka Pál felelősségre akarta vonni azokat ,akik

az lyen felvonuásokat rendezték és azt aki a vörös zászlót kitűzte 8 to

rony tet jére. Elhatározásán3k azonbe~ sermni ereje nem volt.

Piros a I bogónk, sok a katonája .. ,

Bartos Pál állandóan járta Mezőturt, Szolnokot, aho t~lálkozott a for

rada mi vezetőkkel~ akikel megbeszélték a további teendőket •

ókészitették a Direktórium megválasztását. A Földmunkás Szakszerv zet

ben ljelölték azokat az egyéneket, akiket javasoltak megválasztásra a

Dire tórium tagságába. Kb d 70 főre tettek javaslatot. 1919. március 21-én

a tanácsháza udvarára összegyUlt tömeg előtt kihirdették a jelölteket ~

Elmo-mották azt is, hogy lehet másokra is javaslatokat tenni. A tömeg nem

tel 'es egészében volt megszervezva éa így érvényesült benne egyes közbe -

iált6k zava' is. Igy l2o-l)o-ra növekedett azoknak a száma, aklkr a sza

vazatokat java~ták leadni a választóknak.



Az egész nap 8 BZa zás8al telt el. Szép nepsütóse idő volt.A válaBz

tót csoportokb y r6dv tárgyalták • hogy kik t válasszanak be a DL~ któ

riumbe" Egs-etJ személy 50 főre t betett vB.1ssz ási java8slatot. á 8

ligetben is voltak csoportok, shol j6l megtárgyalv8 irogatták egy

PBpirle ra azoknak a n v6it, ekik a Direkt6riumba bekerlllnének. A n~c

háza folyoaóján volt az urna. ide dobt'k be a sza azécédulákat.» az

este folyamán ftzámolták össze szt. hogy kire hány szavazatot adtak l .A

legtöbb BZ8vazato Fekécs Imre kapta. Utána ugyancsak sok z v6zato, ka

ott Bartos pál r Szabó István Verbőci István , Barjak lajos , Orbék

János, lmj-oros Lukács. Ml '01'08 István, Smiri István, Gyuricza Imre,Fad

gyes Imre • &~9t8~a János, Vsrju Pál ~ Hornok József. Be ké Lajos ,Hu 

ilya István.

A vál ztá ban ugy egyeztek m g, hogy az az 50 ag lesz B direkt6rium

tagja, akire a község lako ága a logtöbb szavazatot adta l •

l-én este a Főldmunk a Szakszervezetben gyUlést tartottak, ahol a vá

lasztás eredméD3eit és 8 továb :1. teendőket beszé ték meg. Bartos Pál ki :..

h1rdette,hogy másnap regg 1 minden dir kt6riumi tag tart-a köteles égé 

ne II hogy 8 61'ákol' regge a községházEl előtt legy n.

Másnap reggel jÓ7 1 8 ér előtt már gytileke~tek a Direktórium ta ja

a kö%ségháza előtt. K véssel 8 6ra előtt megjelent Bartos Pál :t.s, és

l'ij id beszédében a kö etkezőket mondta 3 .. E:;.vtá.rsak, jó reggelt kiV'ál okI

Eljött az ideje, ho kiazel ózt aoU a kőzaégh:z t~ Ki az agarakkal

Éljen a ~gyar Tanáceköztár ' sé,g I Gyerünk utánam ! "

Megindult a Direkt6rima ta gége Bartos P l ut'n • Be. tos pál a tanácste

rem t lé 8itett. Követt~ min,d6nUt a Direktór tm egész ·ömege. lekács Imre

özségháza. alsó folyoa6js _:elé Ment néhány t8rsával~ M.sgállottak a Nem

z ti ~náeB szobája előtt és P~k0C8 Imr felny t tt az ajtót, b z6lt az

ttlévó néhány N~mzeti T~ ,áce agjának s n Uikor akarnak maguk 8z~1lqz 

köd i ? M gposhadna már itt i ~em vetté. észr~9 hogy letelt az idejük?"

Ősapa! patikus ráeme te tekint tét kéc Inrére, aki egy régebbi k1jelen9

I

té8ére figyelmezte igy szó t: n No lát a Ósspai polgártárs eljött az

orosz 8zellem i "

Szabó stván a főjegy",ó ejt ját nyitotta ki .. A főjegyző fölnéz tt az

!rós ztala mel, ól 9 majd fölállt és rövid ideig szemb nézott Szabó István

nal • Szabó István kemény , en rgikus ~mbor volt o Határozottan rászólt

.. f6jegyzórl! f " Táv -zzon I .

A ójegyző vette 6 kalapját. é görbebotját de nem az ajt6 felé.hane

• t8nácster mbe ment át • ahol s biró 8~obája volt. Ekkora Bartos Pál már

• tanácsterem közepén állt, és S6ez6 Ignác birót z61ito t f l 8 követ -



tező Bzaftkka g" Ba , biró ut , szedje maga 8 lábát, mert sarkába harap

8 kutya ! "

Büszke , gOg08 , ké~elmee ember volt a biró • Lomha mozgással állt fel.

Leakasztotta kabátját , szemére huzta sapkáját, 8 sarokb61 elókotorta

görbebotját is fejét mé~en lebajtva m gszokott lassuságga .. elballagott a

tanácstere.ből~ Közben állandóan nézte a földet, mintha keresett volna

valamit.

Igy nitogattak ~2 minden ajt6t a Direktórium tagjai és kUldték el a köz

ség valamennyi tiaztviselőjét.

Csupán a község gazdáját , Timár Mihályt tartották meg, aki a nép előtt

közmegb csUléanek örvendett • Bartos pál Timár Mihálynak azt mondta,hogy

felkérem magát Mihály bácsi , legyen szives ittmaradni és tovább vinni

a községi gazda munkáját , addig is amig nem tanitunk meg valakit erre

a tevékenységre.

E!~tos pál az esküdteket is összehivta • Megmagyarázta nekik röviden ,

hogy nagyot fordult a világ. Ezután munkáb6l kell megélni minden embernek

Pr6bá jana ők is valamilyen munkát vállani és annak er dményéből megél

i • Utána távozásra .szólitotta fel őket és azok, szó nélklL elhagyták a

községházát •

Majd f szólitotta Bartos Pál a Direkt6rium tagjait , akik eddig va 

lamennyien a községháza folyosóján tartózkodtak , hogy a tanacsterembe

fáradjanak be. Szabó Istvának pedig megmondta ,. hogy a községháza minden

hivatalos helyiségét zárja be. A kulcsokat majd azoknak dják át, ekiket

a Direktórium kinevez.

Közben nemcsak a Direktórium tagjai ,hanem a község lakosai közül is

többen megjelentek a községházán. Ezeket a tanácsterem mögötti helyiség

be szólitották be. A tanácsterembe csak a Direktórium tagjai tart6zkod 

battak~ MBjoros Lukács 9 mint a Földmunkás SZ9kszervezet elnöke üdvö~öl~

te a Direktórium tagjait • Majd elmondotta, hogy meg kell most választani

8 Direkt6rium 19azgatóságát~

Legfontosabbnak tartotta az elnök, alelnök és mezőgazdasági ellenőr

azemélyét. Javaslatot tett arra,hogy ezekre a tisztségekre Bartos Pált p

Szabó Istvánt és FekécB Imrét válasszák meg. E három nevet felirták 50

cédulára 9 majd ráirtak még 3 másik direktórium! tag nevét is. Megmondot

ták,hogy aki ez kre szavaz • valame13ik 3 neve után irja oda annak 8 iszt

ségét • A választás fegyelmezetten és rendben megtörténto

K€3őbb megválsBztották az Igazgatósága tagjait is. Ezek névsora a kö

vet ező:

BartOB Pil elnök



Su bó Istv&n 81elnők

Pekécs Imre mezóga~da8áoi ellenőr

b6czi István pénztárnok

Barjsk Lej 9 ellenőr

Padgyaa Imre és felesége, Bankó La "os és felesége, Gyur'cza J~e

PSgyas Gyárfásné közélelmezési ellenőrök.

Szabó József n.mzetőrség parancsnoka.

~~gat6ság' tagokg Majoros Lukács o Majoros István, id.Smiri István,

cr yuricza Imre , Fadgy83 Imre • Masta18 János , Varju Pál o Homok Jó

zsef p Benkó Lajos 9 Verbóczi István

A volt Nemz tórség tagjait fels~ólitották > hogy akarnak~e t vább 8

Vör~s Őrségnek tagjai lenni. EKi n m akar, az Bzereljen le u e tározzé.

1ndenk 8 helyén ma~8dte A Vörös Őrség tagjai ugyan's egyszerU munká •

p reszt emberek vo' '-ak é fizetést is kapta •

Elbatsrozták még az~ i~ , hogy a község régebbi a kalma30ttsi közül

z "gyv·tel továb' .:. v.;,zetéséhez Moldva" lajos harmadjegyzőt és Kug er György

1rnokot 'Jisszavesz kunkába .. Nevezettek egyszerű és népszerü emberek voltak

Eddig s lelkiismeretesen . lát ák kötelességüket. A D rekt6rium nem volt

értelmiBégi ellen 59 a n~phez hü tanitókat Orbók Jánost és BenczG Sándort

Q irektóriuroban i m€g.~gyta.

Sőt a Direktórium alelnök , ~zabó István srettségizett fiatalember

volt il ak_ a világháboruban hadTl..t~gyi r'ang t vi.selt. Ezek a c;zemélyek azon

ban ro lléállot-.;ak a proletá.rdiktaturá.nak és harcolt k s érte •

.Am. _k rartos Pá.l a megvála;3ztás után programb szédet artott , kinyilt

B t8n~cste' ern ajtaja és Zelenka János plébános jött be rajta. Engedély t

kért El szólásra. Az engedél t megkapta. Tótos akcentussal a következőket

mondotta : If Minden lőljár6ságnak hB~dnk törvényei alapján az lsóteen-

.dój~ az, hogy templomba illegy és hálaadó misén vesz részt~ Felszólitja

~zért község uj vezetóségét o hogy fáradjo~l át a templomba misére."

Az e nök a maga részéről ..egjegyezte, ho~' a törvény k '~ aml;!lyek sze-

. rint eddig vezették az országot u nem maradnak érvényben, de ha a Direktó

rium tanácskozás halyett templomba akar menni. ő nem fogja megakadályoz

u1 0 Me d megsz61itotta Szab6 István alelnököt, h gy ~iván-e menni 8 temp

lomba 7 Szabó István azt felelte; hogy neki most fontosabb dolga van an

nál. Majd Pekéca Imrét sz litotta meg a~ elnök, hogy 6hajt-e templomba men

n10 Pekécs Imr keményen kijel nte te,hogy k- eb gondja s nagyobb annál

eddig em volt, zután sem akar m nni~ De ~ ha vé_ tlenUl b~tévedna.ak-

o megengedi's apnek» hogy a nyakát vágják ~ Mejd a Direkt6rium



«,oz t8gságát kéred ezt meg Bertos P'l , akikb n z eddigi példasdá a

lapján hajlandóság ne' u Btko~ott.

Hosszabb b s~éd9t ond ott B8rtos Pál o vázolta a Dir kt6rium t eDdóit.

KiemeIt beszéde fclyamán kU önö képpen azt • hogy most ők a nép 8karat'~

b61 vannak z n 8 helyen és a népet mindig ti zteletben kell tartani.

Beszélt a jövend.óről 9 amel b n munkája alapján lesz m ~becsUITe m

denki. A Direkt6rium megalakulá után szonn l kiküldték Fekécs Imrét ,

és két t!rs t a nagylaposi l~adal mba f lV8IDli 8 l l ár •

A nagylaposi uradalo )646 kat. hold föld 7olt. Az urada1 ro birtokosai

gróf Saint Gen is Náuriette. továbbá ba.ró &ese Jáno né és lovag Blei

Iében Régner Péterné volt. A birtokot Balogh GyUla nB&ybé lő bér lte.

A kulcs '.. r.' a la j oa , pusztagaz a Timár. József ~ pU6ztacsősz bOB

Jáno V It ..

A f~ tertLet kétharmada buzával volt 'bevetve ~ Két tá la m.g volt·

hagy - ~ukoricának, eZvket még ősszel fe_szánt tta a gőzgép. Márciu8

elej~n d bérlő elvet .tte- tavaszi árpát is , mert igen kedvező volt

az idójá.rás. Igs csak a kukI..- 'cának zánt föld Yol'~ kimara.va"

Pak'cs ~~éék átvizsgálták z t~adalom j6 zágállom~~át és megál

l pitották o e következőt~)6 gas ökör o 46 aőreökör, ~35 növ9D~ék

j6szág, tehén, 20 16 , 12 csikó ~ 56 htz6sertés , 1. kocadiszn6

80 süldő.

Ter-ményból 6 vagon buzs, másfé. vagon árpa volt becslé. szerint.

68 máz 9 zabor ~~]~ér~ekQ 2 g6ré volt megrakv morzola lan kukoricá 

val. 20 hiz6t megj löltek levágáara, tek_ntettel a .8, hogy a lakosság

ú az elsó napokb n h1.lst kért e Di1"ek "riumt61. Balogh Gy"~,la bérlő

n m akarta eng dni~hogy a ~iz6k8t l vágj ak. : kács Iml~áék azonban

f gyverrel a kézben megma~yarúzták ~ hegy ez éhező emb reknek enni kell

és 8 hivatal s árát m~g fog a kapni.

_ár az első va árnapon 6 hiz6t le is vágtak .. Vita f lyt 8 t6 -

riumban arr61,hogy nagyI po i u·tad·al0r0 földjét hogy osszák ki az
l

.gényjogosul akns_. Ugya-ls határozott követeles nyilvánul mag a la-

kosság részéről,hogy oaszanek földet • Szab6 István és . s pá amel~

l tt állottak,hogy so al jobb volna , ha a földet szövetk zetben műv

nák meg, mert a öldmUve ési szközöket ~ gépeket csak igy tudná~ köz

~ elégedésr hasznoeitani. A GZövetke~et megalakitásána gyakorlati

l-ivitelezésével amonba l?, Mo vol tak: ti. ztában • Nehéz lett Ina zt

megé:..··tetnl €I fö digénylókk 1 is. nagylaposi uradalomból kb. 600 hold

volt megme~dv8 kukorica alá. A ·többit ~ min emIit ttSM .tr elózóleg

bevetette a bérlő buzá~~l ás tavasz árp4val



Végre ugy döntöttek a Direktóriumban, hogy k.osztják a földet az

19ényléknek. llindenkinek egy ki hold földet adtak. Babos Jáno PUBZ

tacBősz jelölte ki a fö~dterületeket. Sorsot huztak a parcellák sor 

rendjében, akiknek vetómagjuk volt, azok már néhány hé mulva kapál

ták is a földet és kézieróvel vetették el. Akik pedig nem rendeIkez

te . vetőmaggal, azoknsk me~:gérte a Dfre-tórium , hogy amikor eljön

a vetés ideje , az uradalom g6réjából meg fogják kapni a vetómagot.

Erre 3 v tómago ztasra azonban csak a románok bejövetela után került sor.

Követelte még 8 község lakossága azt iS,hogy veteményfö det osszanak

kLEddig ugyanis a k··zségben senkinek sem volt ugynevezett dinnyeföldje.

A krumplit és káposztát az előző években a gyomai vásár n szerezték be

az endrődiek" Őszi időben a Tiszán és a l'"örösön hozták le Szabolcsból

idáig. A:z, 'oS megtörtént , hogy e"SS-egy haj ó Endrőd ig i.s lejött és itt

fel lehetett vásárolni a krumplit és a káposztát.

A veteményfö d osztásával l~rin Györgyöt , Fadgyas Imrét és Bankó La

jost bizta meg a Direktorium. Száz négyszögelet oszt ttak családonként.

Kb. 200-250 igénylőkapott di lyeföld t. Kiosztásra került a Kr~pc ek-

zug / a mai Csókás'· zug I továbbá a ligeti veteroényesker' és a mai sport

pálya ter~lete. Ezeke, a földeket a lakosság üvelés alá vette.

Fegyverbe f) " "

Boldog napokr'a ébredt 1919~ márc':'us 21-v.l községünk lakossága.Ezer

éven át a vagyon jelentette az .mberi nevet is. Az ember értékét vagyona

döntötte el. A k·semmizett proletároknak kicsi gyermekkoruktól kezdve

csak a 1!1. galáz atás járt kL A k: s kallászok o kis béresek kizárólagos

lakhelye az istálló volt o Szallőze-nen ~ büdös·stálló a jószág test.e

kigózölésével volt fütve. Szaba'ság o p~henő , szórakozás ismeretlen

fogalom volt számukra. Hajnal 2-3 órától este 9-10 óráig á landó haj-,

za volt az élet.

A g.azdák szigo~Aan betartottá . a cselédséggel a heti kétszeri bö töt.

Szerdán. és pénteken csak aludttej ~ keserü tur6 , hagyma volt a táplálék.

Emlékeztetóre ezt az étrendet más napokon is megtartották. Mindezekért

naFonként~imádkozni ellett.

A :filunkát61 agyonnyo orodot , egészségtelen éoetkörUlmények között,

kayé t6plálékkal nnál több munkával élő proletárság azéles körében ara

tott a halál ~ Endrődön év nként 600 születés vo t, d ~.oo még 9bban az

év en lpusz~ult az uj3zUlött k közUl~
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Piros a lobog6nk , sok a katonája

Q1ere ide komám s állj te is alája

Kemény 8 tenyered , napsütött az arcod

Ne légy hát te barom, ne tUra el a sarcot~

Akinek nem langyos vizből van 8 vére

Nem fogja be magát az iga elébe

HB kisütött 8 nap. vége van az éjnek

Lesz még hsjnala is t l sz még a sz€génynek.

Csek a községből mentek el 375-en április közepén jelentkezni Vörösketo

nának o Egyik csoportot Mészáros Mátyás vezette Békéscsabára. Más endró

diek még távo i munkahelyüköu álltak fegyvebeo A gyomai 23-88 határvadász

záezlóaljb61 alakult egykori nemzetőrség tagjai, mint fegyveres katonák

álltak be. Áprili·. 27-én 8 Direkt6rium majdnem t~ljes tagsága és Ei hozzá

c atlakozott prol.titártöm g gyalogosan indult el Mszőturrs e

A többi hős vöröskatonával együtt (~harcoltak ez endrődiek i • Szolnok,

5elg6tarján Q Kassa környékén és végig a Tisza mentén üzik 8 betolakod6

idegen katonákat ~vöröaeko

Nem sajnálták él~tük t sem adni a jövendóért a felnövekvő ifjuság

boldogabb létéért • 10 endródiről tudunk ~ akik h5si halált haltak a

harcokban t

l. Polányi Mihály hósi. halált halt Mindszent határában

2~ HegedUs Mihé.ly n Hődmov.hsly ~

,3 .. H gedUss Imr " KószegaboB . ft,

4. Márton G'Yörgy 'If H6dm~v.hely n

50 Msmik József " " n

6. Duber IBjos ff Szajol "
70 Bag6 G:!örg:j " Hidasném€t~\. "
8., Fadgyas Gerg~ly II Aba s IC

9. Szosznyák András " Kürtös ~

10. Paulis István it Buty in t'I

Uj sir domborodik 8 BZSrvSBvégi temetőben • A sirhoz állított siremlék

táblá.ja hirdet j. whogy ct Emlékezzünk a hősi halált halt yöröskatonákra,

akik azért áldozták ~rága él tUket,hogy szebb legyen a ~olnap ". Itt

nyer végleges nyugv6h lyet az s három vöröskatona , akik s községUnk

határában haltak hŐ8i halálto

Veteránok elmondása alapján
összeállitotta:

Borbély Sán dor ált. isk. ig.
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