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Nagykőrös élete  az "őszirózsás" forradalomig.  

A város társadalmának jellemzése.  

Az Alföld kellős közepén, nagykiterjedésü erdőivel, 
szőlőivel, a határban,guggoló magányos tanyáival kerül 
szemünk elé Nagykőrös. Jobbról és balról örök testvér-
ként, és állandó riválisként két város: Kecskemét és 
Cegléd fogja közre. 

Az alfölditől és az országos városfejlődéstől elté-
rő történelmük csak egymás számára tartalmaz egyező vo-
násokat. A sajátos fejlődési jegyek, a közelség kapcsol-
ta történetüket össze, és ezeknek,hatására alakult ki 
összefoglaló nevzk: a Három Város. A közös történelmi 
mult, az egymásra utaltság mellett azonban mind a három 
város megtartotta egyéni arculatát, és a helyzetükből f a-
kadó pozitivumok, negativumok ráütötték bélyegüket fej-
lődésükre, közösségbe forródásuk ennek megfelelően ala-
kult. 

Célunk az volt, hogy a három város egyikét.- Nagy-
kőröst - vizsgáljuk meg a magyar történelem egyik leg-
dicsőbb szakaszában, az első magyar proletárdiktatúra 
megteremtésének időszakában. Páig ehhez eljutunk szüksé-
ges, hogy a város előző századi fejlődését vázlatosan 
megismerjük, és az adott időszak társadalmi elemzéséből 
induljunk ki, hogy ilyenformán értékeljük a város szem-
pontjából is jelentős időszakot. 

A városok modern értelmű kialakulásának időpontja 
a török időkre tevődik. A töröktől elnyert privilégiu-
mok segitségével maradt talpon mind a három város. 

A szultáni védnökség különösen jelentős a vizsgá-
lat alá vett város, Nagykőrös szempontjából. E korból 
datálódik a város gazdasági megerősödése, és politikai 
ügyeinek önálló irányitása, ekkor vonta ki magát a vár-
megye nemesi irányitása alól. 

A török hódoltság megszünte utáni és alatti idő-
szak - az un. civiskor - a város gazdasági és politikai 



függetlenségének megerősitését hozta. A vármegye m4r nem 
tudta a továbbiak során. hatalma alá vonni, igy a város 
kiszakadta nemesi irányitás alól. 

A kertkulturás - állattenyésztésen alapuló, és sző-
lőmüveléssel párosuló - gazdasági élet ekkor erősödött 

• meg, és kezdődött a város sajátságos,fejlődése, amely a 
magyar városok történetében is ritka. 1/  

A kertkulturás gazdálkodás mellett az .anyagi fel-
emelkedés lehetősége számos járulékos formában megtalál-, 
ható a város életében. Elsősorban a marhakereskedelem,de 
a kialakuló céhes ipar is lépcsőt jelentett az önálló eg-
zisztencia megteremtésében. A hig állapotban meglévő tár-
sadalmi csoportok a legbiztosabb mentsvárnak., a müvelés--
re.alkalmas földterület szerzését.tartották... Kőrös az 
" ..agrártermelés szakszerü munkaszervezete, azonban az 
ipar, kereskedelem és az értelmiségi élet intézményei is 
ebbe az agrárszervezetbe illeszkednek bele, és igy alkot-
nak egységes egészet." 2/ 

nek a sajátságos formának a kialakulása körülbeliil. 
a XIX. század közepéig tartott, és ekkor fejeződött be. 3/  
Ekkorra véget ért a kisbirtokrendszer kialakulása, amely 
a XX. század első felében volt jellemző a városra. A Jd  --
birtokrendszer kialakulása és megléta, a bizonytalan meg-
élhetésí lehetőség olyan  tényező, amivel a város törté-, 
nelmének további vizsgálatánál okvetlenül számolni kell, 
mivel a kisbirtokosok.adják a város társadalmának döntő 
részét. 

Vizsgáljuk meg Nagykőrös társadalmát az adott idő-
szakban, vagyis  az első világháború közvetlen kitörése 
előtt, foglalkozás szerint: 

kereső eltartott 
Mezőgazdaság és kertészet: 

',-8 
 314 11 725 

Ipar P688 2 164 
Kereskedelem : 411 481 
Közlekedés • 172 347 
Közszolgálat : 373 672 



3  

kereső 	eltartott 

Véderő 	: 	144 	30  
alapsz ámos, kerti munkás>: 	101 	60  
Házi cseléd 	: 	715 	37  
Egyéb 	 511 	578  

A város lakosságának több mint 72 á-a mezőgazdaság-
ban dolgozott, az iparban elenyésző kisebbség, alig több  
mint az összlakosság 13 %-a.  

A mezőgazdasággal foglalkozó lakosság összetételé-
nek vizsgálatánál következő képet kapjuk:.  

Birtokos: 	100 kh. felül: 	101.-° 
Bérlő 	: 	100 kh. felül: 	18  

Kisbirtokos: 	10-100 kh. között: 1.232 
v. bérlő:  

Kisbirtokos v. 
bérlő v. kis- 10 kh. alul: 
birtokos nap- 
számos:  

1.663  

Részes föld-
müves: 64  

Mezőgazdasá-
gi cseléd: 5.389  

Mezőgazdasá-

gi munkás: 
5.400  

~ -+ 	A mezőgazdasági cseléd és munkás kategória sem je- 

 G
Y,,~. lent azonban teljes vagyontalanságot,- mert igen sokszor

mPoec, 
d a legtöbb törpebérlő, vagy felesbe., harmadában vállal  

E .  kukorica, uborka, saláta termelést. 4/  
A 	 Mindezek mellett még figyelembe kell vennünk, hogy.  

az őstermeléssel foglalkozó lakosság 52,3-%-a tanyai la- 
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kos és 47,7 % lakik a városban. . 

Ezen adatnak.különösen a.mi 
gyobb jelentősége, hiszen mint a 
fogjuk ez a tény is befolyásolta 
lom erejét. 

A városi birtoktulajdonok a 
nak meg: 

szempontunkból van na-
későbbiek során látni 
a városi munkásmozga- 

következőképpen oszla- 

Kateg, 
kat.h. 

1 	8 
8 - 20 
20 - 50 
50 -100 
1000 
felül 

Birtokosok 
száma 

m 

 

3.234 
698 
442 
147 

94 
2 

70,10 

14,88 

9,62 

3,23  
2,11 

0,06 5/ 

A birtokra vonatkozó adatokból is kiderül, hogy a lakos-
ság,tulnyomó részét a kisgazdák és törpebirtokosok alkot-
ják. 

Ezekután vizsgáljuk meg az ipari vállalatok nagysá- 
gát: 

Segéd nélkül dolgozó vállalat: 	494 
1 segéddel II " : 167 

82 
56 
19 

7 
1 

826 6/ 

A város Vársadalmi képe fényesen igazolja Nagykőrös 
agrárjellegét. 	. 

A kistulajdon a kisbirtokos megléte, megszerzésének 

i lehetősége  nagymértékben befolyásolta a város agrárpro-
letár elemeit, mivel a vagyonszerzési lehetőséget, az ön-
álló gazdasági tevékenységet tartotta szeme előtt. Célját 



az adott társadalomban is elérhetőnek vélte, igy lojali- 
tása anyagi eredetü volt. Ezért fordult elő, hogy sorsát 
már csak a legutolsó esetben akarta erőszakos uton jobb-
ra forditani. 

Társadalmi mozgalmak a XX. század elején 

-A nagykőrösi kisparaszt, mezei munkás a már elmondottak 
alapján viszonylag jobb módban élt, mint az ország szá-
mos helyén élő, hasonló társadalmi helyzetű társa. Ezzel 
magyarázható - többek között -, hogy helyzetén szervez-
kedés utján igen sokára akart változtatni és nehezen moz-
dult meg. 

A századforduló társadalmi harcokkal teletüzdeltidő--
szakában a nagykőrösi paraszt ,hangja nemi hallatszott ki 
az elégedetlenkedők kórusából. 

A testvérváros - Cegléd - pedig előljárt a falusi 
szegények szervezésében. 

A századforduló végén - 1897-ben - ebben a városbaa 
tartotta a Független Szocialista /Várkonyi/ párt az ala-
kuló kongresszusát, amelyen Nagykőrös is képviseltette 
magát, 7/  azonban a képviseltetésen túl nem tett semmit a 
kongresszus szellemében. A mozgalomban való részvétele 

• teljesen. bizonytal an, nem is nagyon számit a városra a 
párt vezetősége. A Várkonyi-féle mozgalomról kiadott rend-
őri jelentés nem emliti az  ezzel az észmével szimpatizáló 
városok között.°/ 

A századforduló után alakult meg Nagykőrösön az el-
ső - és sokáig egyetlen - munkásszakszervezet, az építő-
munkások között. A munkások és munkaadók között hamarosan 
megtörtént az első összeütközés. A Segesvári-féle aszta-
los üzem 12 munkása követelte 10 órás.munkanapot és bér-
rendezést. Hamaros an  megtörtént az egyezkedés, amibel a 
munkások kerültek ki győztesen. 9/  . 

A sztrájk pusztán a helybeli munkások szervezése volt, 
arról nem értesitették a szakszervezeti központot sem. 
Amit aztán szóvá is tettek mondván: "Régi baj a mozgalom- 
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ban,  hogy vagy  be sem jelentik a sztrájkot a pártnál, 

vagy ha bejelentették, nem,irják meg később, hogy győz-

tek, vagy buktak a harcban . „10/  

Azonban ezután a spontán mozgalom után hosszú időre, 

néma maradt a nagykőrösi iparos, mezőgazdasági munkásság. 

A mozgalomhoz az egyéb..szabnák dolgozói nem csatlakoztak, 

igy az épitőmunkások fehér hollóként éltek a városban. 

A mezőgazdasági munkások szervezkedése 1908-ban in-

dult meg,. amikoris Verebes Dániel és 60 társa lakásviszo-

nyaik enyhitéséért fordult a városi előljárósághoz. Kéré-

süket slutasitották és ebbe a munkások hamarosan belenyu- 

godtak. 11/  

A város kiegyensúlyozott, harmónikus életét a hábo-

rús készülődés,sem zavarta, bár azt letagadni nagyon ne-

héz lett volna. . 

.'A háborús hir már - a szarajevói merénylet napján - 

junius 28-án megérkezett.a_városba. Jellemző módon éppen 

juniális volt a város kedvenc kiránduló helyén, a Pálfái 

erdőben, ahol vígan szórakozott a Pestről leérkezett Ap-
ponyi Albert is. 

Julius első hetében a helyi ujságokban is .a divatos 

háborús hang "izzik". A város szerencsétlen katonáitfneg-

felelő hangulatba kell hozni a háború hírére. 

A városi piac, amely máskor zöldséggel és gyümölcs-

csel van teli, most lézengő, kiabáló emberektől és dalo-

ló katonáktól nyüzsög. 12/  

A háborús dics-himnuszoknak azonban hamarosan•vége-

szakadt. A város népe a saját borén tapasztalta, mit je-

lent  a háború. A város történet irója keserűen jegyzi neg: 

"már augusztuselején egyes kereskedők a só és élelmisze-

rek árát uzsoraszerűen emelik." 13 /' 

A háború kisvárosi hiénái igyekeztek kihasználni a 

számukra kedvező időszakot. Spekulálás, üzérkedés, árdrá-

gítás,hagyományos módszereivel igyekeztek megtömni zse- 
büket. l4/ - 

Az 1915-ös óv csak sulyosbitja a helyzetet. A hábo-

runak nem lett olyam hamar vége, mint ahogy a porosz-oszt-

rák vezérkar ígérte. Az uj év ujabb megpróbáltatásokat, 



ujabb szenvedéseket, ujabb sorozásokat hozott. 
A gazdasági helyzet sulyosbodik, már mindenkiliszt-

jegyre vásárol - jelenti a város históriása. 15/ 

A város ugy igyekszik segíteni nehéz helyzetén, hogy 
a katonaférfiak,pótlására a hadifoglyokat alkalmazzák gaz-
dasági munkákra. 

1915. februárjában vezették be az uj őrlési rende-
letet, mmiszerint a kenyér összetétele: 50 % kukoricaliszt, 
vagy 25 0 burgonya. 16/  

1915. nyarán "tisztelettel" jelenti a polgármester, 
hogy nem fordult elő semmiféle engedetlenség, ..unkamegta-
gadás, a városiak békésen törik a nehézségeket. 17/  

1916. Az árak maximálása következtében a piacról el-
tüntek az áruk. 

A nyári cséplési munkákhoz nincs szén. 	. 
A pölgármester még mindig  azt jelentheti: törnek ma-

gyarjai, a ".unkások szakszervezetének működése kifogás 
alá nem esik." 18/ 

A hosszúra nyult háboru pedig továbbra is szedte ál-
dozatait. A nagykőrösiek vigasztalására mondta a derék . 
történetiró: 1001 halottat vesztettünk,_de azok dicsősé-
gesen kivették részüket a haza védelméből. 19/ 

A kőrösi munkás  még  mindig mély álomban é1. Akkor ami-

kor már az ország munkássága ébredezik és egymásután kö-
vetkeznek az 1917-es év nagy tömegdemonstrációi: sztráj-
kok, május elseje megünneplése, az iparcsarnoki nagygyü-
lés. 	. 

Nagykőrösön, mintha megállt volna az idő. Ezek az 
események nyomtalanul, jeltelenül suhantak át a város.fe-
lett. A pesti munkásság harci riadója nem talált megfele-
lő támogatásra a városban. 

Bár azért nem ment minden simán a városban sem. A 
háboru során a város katonaügyi tanácsnoka - Szalay György-
egyre-másra adta kulákfiaknak a katonai felmentést.. Az ela-
gedetlenség növekedésében ennek a szemérmetlen felmentés-
kampánynak különösen a háboru utolsó évében volt jelentős 
szerepe. 20/  



A Szovjet-Oroszországban lezajlott eseményekről 
rendszeresen tudósította a város népét a sajtó. Beszá-
molt azokról a "szörnyű" eseményekről, ami_az uj-szoci-
alista állam megszületésével járt; a földreformról mond-
ván: "szörnyű állapotok vannak, a vagyoni.jogcim meg-
szünt!'t21/ A tudatosan elferditett események a politi-
kailag iskolázatlan kőrösiek számára még csak .jobban ő,sz-
szekuszálta az amugy sem pontosan  követhető helyzetet. 

Az 1918-as év a kőrösiek számára anyagi áldozatok, 
megpróbáltatások ujabb állomása volt. 

Az év első felében az előre bejelentett katonai rek-
virálások sorozata zavarta fel a kedélyeket. A hatóság 
tudomására jutott, hogy "nagy m ennyiségü,termény és őr-
lemény van a közfogyasztás elől elvonva". 21/a.  

A háborus gépezet élelmiszerrel való ellátása szin-
te a kezdetektől fogva problematikus volt, de különösen 
az utolsó háborus évben volt igen nehéz, mert a hosszu- 
ra nyult had járatbakimerült az ország, és kiürült a pa-
rasztok kamrája, valamint a  bizonytalan  jövő könnyebbé 
tételére rejtette el terményét a falu népe. Ezért vezet-
ték be az,erőszakos beszolgáltatás ilyen módjait. 

1918. májusában megtartott rekvirálás ered.m.ényevnit: 

6 68 1 kg liszt 
32 598 't búza 
98 613 " rozs 
29 080 " árpa 
5 722 " zab 
78 185 " tengeri 

5 750 " köles 
15 479 " bab 

30 084 " egyéb 
200 q zsír. 22/  

A városra a rekvirálás előtt 30 000 q gabona beszol- 
gáltatását rótták ki. 23/ 	. 

Az amúgyis nehéz helyzet,.a katonai hatóságok erő- 
szakoskodása mellett, még egy tény rontott a város kis- 



birtokosainak ,..törpetulajdonosainak hangulatán. 

A rekvirálással kapcsolatban terjedt el az a hir, 

.hogy gazdag virilis polgárok próbálnak. kibujni a beszol-
gáltatás alól.2 / A7í nyilvánvaló közállapotok tulfe-
szitéséhez vezetett.. Bár még nyilt ellenállásra nem ke-
rült sor, a városi előljáróság jónak látta a csendőrség 

megerősiGését. 2' 
A karhatalom felduzzasztását még az a tény is szor- 

galmazta, hogy a háboru utolsó időszakában a közbizton- 

ság nagyon megromlott. 	. r 
Feketézések, ; lopások napirenden voltak.2°  A város-

ban állomásozó un. "méntelepi" katonák ebbén az időszak-

ban már reniszeresen, minden katonai fegyelmet felrugva 

jártak a város tulajdonát képező szőlőhegyre lopni. A`'-

nagy méretet öltő (helyőrségi katonaság t lvajlAsával a 

városi tanács is foglalkozott, ellenük azonban nem tud-

tak, de nem is mertek erőteljesebben fellépni. 27/  

A városi képviselőtestület nyilvánvalóan nem akar-

ta a fegyveres alakulattal összerugni a port, hiszen nem 

lehetett tudni, hogy támogatásukra mikor lesz szükség. 

Ugyanis a város határa a nagy méreteket öltő dezer-

tálás következtében fegyveresen, csoportosan csellengő 

katonák átvonuló helye volt. Sokszor fegyveresen is ösz-

szetüztek a hatósággal. 
A város környékén egymásután fogták el az alakula- 

tukat fegyveresen elhagyó katonákat. 28/ 	 . 
A romló gazdasági és politikai helyzet hatására a 

város polgármestere Jalsoviczky Sándor - "betegségére" 

hivatkozva távozik a polgármesteri székből. Helyettese 

a gazdag katonakötelesek védszentje - Szalay György - 

lett, aki azonban az adott helyzetben már nem sokat te-

hetett a helyzet javitására. 29/  

A_háboru időszaka alatt az előtte meglévő - gyér 

számu.- szervezkedések is befagytak, nemhogy erősödtek 

volna. A városi szegények némán nyelték a háboru okozta 

nélkülözéseket, megpróbáltatásokat. A szervezeti téren 

uralkodó süket csend a háboru utolsó évében még a nem 

éppen forradalmi hangu ujságnak is feltünt. 
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.Különösen az iparosok - a kis és középipar - kö-

zott, valamint a gazdáknál szorgalmaz, a szakszerveze-  

tek mintájára gazda szövetségek létrehozását, mert te..a  

magyar gazdaközösség a maga szervezetlenségében nem tud 
méltó hangot adni óhajának."30/  

A szervezkedés azonban nem indult  mag  csupán'a Bu-
dapesten történt forradalmi események hatására, a haza-
térő katonaság közremüködésével.  

C 	
A város polgárai - bár az év elejétől fogva - fi- 

/ gyelemmel kisérték Károlyi Mihály. politikáját 31/  *a - ~- 
figyeldmég aktív szimpátia formájában semtört felszín- ;  

p re. 	 . 
A város háborus történetéből azt tudjuk kiolvasni,. 

hogy a város népe a hadi helyzet, a gazdaság és politi-
kai légkör romlására igen gyéren reagált. Az . utolsó év-
ben jelentkező  elégedetlenkedés sem ment tul a lojális 
korlátokon. 	 . 
Okát a város gazdasági helyzetében lehet keresni, annak 
romlása nem lehetett olyan nagymérvű, ezt bizonyitja a  
májusi rekvirálás ténye, valamint az 1918 augusztusi ceg-
lédi "asszonytüntetés" léte is. 32/  Ugyanis ha annyira su-
lyos lett volna a város élelmezési helyzete, mint ott, 
akkor nyilvánvaló, hogy a közvetlen közelben meglévő pél-
da.utat mutatott volna Nagykőrösön is. 

Kétségkivüli, hogy a város társadalmi osztályainak, 
az osztályok összetételének, állapotának, jellegzetes mó-
don alakuló történetének döntő szerepe volt az élet ala-
kulásában.  . 

A kistulajdon megléte miatt az osztály határok nem 
különültek el,  elmosódtak az osztálykülönbségek, különö-
sen egzisztenciális felemelkedés lehetősége hatott féke-
zően a nagykőrösi kistulajdonosok, munkások. tudatára. 

A társadalmi mozgalmak csupán az "őszirózsás" for-
radalom hatására indultak meg,fazonban a vezető szerep a 
virilisek kezéből a vele szorosan összefonódó burzsoá ér-
telmiségi réteg kezébe került. 



- 11  

II. A város helyzete a polgári demokratikus  

forradalom időszakában.  

A lassan érlelődő politikai változások szele meg-
érintette a várost is. A frontról hazatérő katonák és 
a munkások.vezetésével Pesten győzött az "őszirózsás" 
forradalom. Hatása szinte,órák alatt érezhető volt a.me-
gye városaiban, falvaiban. A legjobb hirvivők e közvet 
leqfOrradaImi eseményekből hazatért katonák, akik a vi-
dék megszervezésében segédkeztek. 

Ceglédre, Nagykörösre a forradalom hire még október 
31-án megérkezett. A Budapestről hazatérő katonák sapka-
rózsa nélkül jöttek és a forradalom részleteit magyaráz-

ták. 1/  
. November 1-én a piactéren' összegyűlt forradalmi han -

gulatu lelkes tömeg nagygyülésen választotta meg Nagykő-

rös Város Nemzeti Tanácsát. A gyülésen a város apraja-
nagyja ott szorongott, egy .tüt is nehéz lett volna leej-
teni. A háboru okozta elkeseredések feloldották az embe-
rek gátlásait, és szabadon hangoztatták véleményüket: 
"Vége a háborunak! Éljen Károlyi Mihály! Éljen a forra-
dalom!" jelszavak röppentek fel a tömegből. 

A nagygyűlésen. megválasztott Nemzeti Tanács kebelén 
belül választotta meg vezetőit: a háromtagu vezetőséget, 
amelynek elnöke: Dr._.Kökény Dezső, tagjai: Bakó József 
országgyülési képviselő,. református lelkész és Bordács 
Szilárd. 2' Mina  a három vezető a város módosabb rétegé-
ből származott.. 	. 

. Dr. Kökény jogot végzett, és megválasztása előtt a 
takarékpénztár igazgatója. A háborus időkben többször. 
indult a polgármesteri választásokon, és csak a kisváros 
yiriliseinek személyes bosszuján. bukott meg, vagy ahogy 
ő mondta "rosszakarói"3/  okozták választási kudarcait. 
Ebben a "zavaros" időben aztán megnyugvással vették tudo-
másul közszereplését, és a Nemzeti Tanácsba beválasztott-

osztályos társai megkönnyebbülve adták rá szavazatukat. 
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A város elégedetlen szegényeinek azonb an  kevés volt 
a nagygyülés eredménye: a nemzeti tanácsi tagok kijelö-

lése. Nem széledték szét, hanem• elkeseredett hangon ad-

ták tudtul egymásnak bajaikat. A főleg asszonyokból ál-

ló tömeg támadást intézett a városi husszék ellen, ahon-

nannagyobb mennyiségü zsírt, hust hurcoltak el. 4/  
Ugyancsak támadást intéztek a városi textilboltok ellen, 
ebben viszont főleg férfiak vettek részt. 5/  

A sok.nyomoruságot, háborus nélkülözést megért nép 
haragjának t  felgyülemlett és még tehetetlen erejének el-

ső jelei a városi pusztitások, rombolások. Ilyen jellegű, 

spontán megmozdulások országos jelenségként ismertek. Nem 

ritkán a gazdagabbak, a rosszindulatu 'elbujtók is jelen-

tős szerepet játszottak a pusztitásban. 

Nagykörösön is hasonlóképpen történt. Az elégedet-

lenség viharából a fosztogató hiénák próbálták kifogni a 

szelet, és legtöbbjük a jómódu parasztok közül toborzó-

dot t. °/  

A dühöngő tömeg megtámadta a Városházát is, ablaka-

it betörték, egy-két földszinti teremben - ahová behatol-

tak - a berendezéseket, butorokat összetörték. 

Nem kímélték a helyi államhatalom legnagyobb ideoló-

giai támogatójának, az egyháznak az épületeit sem, és a 

_rombolás után ablakai, üresen ásítozva néztek a megvadult 
és távozó tömeg után. 7/  

A dühengő.tömeg még ezután sem csillapodott le, és 

az egyik leggyűlöltebb városi vezető, a gazdagokat fel- 

mentő katonai tanácsnok, Szalay György háza elé vonult. 

A megrémült tanácsnokot, és - egyszemélyben - . volt pol-
gármestert, csak jó bora mentette meg az inzultustól. 

Igyekezett lecsillapitani a kedélyeket, de mivel kevés 

szónoki tehetsége volt,,ezért menekült az emberi.kedé-

lyeket szeliditő borhoz. Azonban ez sem használt, mert a 

tömeg erejére rádöbbenve tovább akarta folytatni a fosz-

togatást, amiben csak másnap.- ; november 27án - tudta meg-
akadályozni egy szakasz katona. 8/ 

A tömeg akciója.ezel kimerült, és hosszu hónapok-

nak kellett eltelnie, amig ismét megmutatta az ujdonsült 
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vezetőknek. erejét!  
. Ezek az akciók is világosan megmutatták, hogy mi-

lyen erővel  rendelkezett a nep.__Azonban olyan haladó párt,  

vagy vezető hiányzott, aki,tudatosan felhasználta volna  
a parlagon heverő energiát. A kevésszámu baloldali érzel-  
mü vezető sem használta tapasztalatlansága és fiatal é]  t-
kora miatt, igy a Nemzeti Tanácsba kerülő városi polgár-,  
paraszt réteg képviselői akadálytalanul felléphettek nem-
csak a fosztogató), hanem a tömegmozgalomban résztvevők  
elhallgattatására.  

A Kökény vezette  Nemzeti Tanács  közben hozzálátott  
a viszonyok konszolidálásához, és az elért er&mények gyö-
keres változás nélkali rögzitéséhez. A háromtagu Nemzeti  
Tanács megválasztása után a tizenháromtagu intézőbizott-
ságot is megválasztották. 9/  

November 2-án a város egész tisztviselői kara letet-
te az  esküt a Nemzeti Tanács előtt. A cél nyilvánvaló:  
...a tömegmozgalom megfékezését célozta a maga és a tiszt-

viselők és a tisztviselők megtartása eredeti állásukban".  
- mondotta a legilletékesebb, Kökény Dezső. 10/  

A legminimálisabb változtatással ujjászerveződött  
városi tanácsban nagyon kis szerepet játszottak a balol-
dali elemek. Ennek ellenére a Nemzeti Tanácsban szerzett  
poziciójukat igyekeztek tartani  ért volt  jelentős,mert  
a városban ekkor már - a mezei munkások, hazatért katonák  
érdekeit képviselő szervezet - nem volt.  

A Nemzeti Tanács gazdasági tevékenysége  

ost már viszonylag szilárd alapon hozzálátott a  
Nemzeti Tanács, hogy a város mindennapi életét a zavar-
talan közrend, a lakosság megnyugtatásával biztositsa.  

Legfontosabbnak látszott.- épp a rombolás tényéből  
kiindulva - a város élelemmel, hussal,zsirral_való el-
látásának biztositása. Nehogy még egyszer ilyen méretű  
tömegmozgalom törjön ki, jó erős karhatalomra volt szük  
seg. 	 . 
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Megszervezték a kerületi polgárőrséget "a közrend 
és biztonság" érdekében. Kökény a polgárőrségi tagságot 
a polgárok számára kötelezővé tette, és kijelölte kerü-
leti vezetőit is. 11/ Az igazi célt azonban elárulja Kö-

kény további,- a polgárőrökkel kapcsolatos kijelentése s  
mondván: "... az esetlege$ népmozgalmak ellen tett intéz-
kedésekhez hozzájárulunk". 12/  

Ez volt tehát az igazi ok: a polgárőröket felhasz-
nálni a város elégedetlenkedő szegényei.ellen,'hisz ész-
revette a választások utáni hangulatból, hogy azok,nem 
voltak megelégedve a Nemzeti Tanács összetételével. 

Érdekes az a tény is,. hogy  a polgárőrség mellett mü-
ködött a. Kiss Pál kulákfi által - rendőrökből és csend-
őrökből - szervezett nemzetőrség is t  és :tagjainak napi 
30 koronát. szavazott meg a Tanácsl13/ "demokratiku-
san választott" vezetők félelmére jellemző, hogy novem-
ber 11-én mégis központilag kérnek erősitést a karhata- 
lom számára. 14' 

Kökény, és a mögötte álló polgárok, gazdag parasz-
tok kétfelől is akarták biztositani magukat. Ha netalán-
tán a nemzetőrség - amely összetételénél fogva kevésbé 
megbizható - egy esetleges elégedetlenség kitörésekor cső-
döt mondana, akkor még mindig legyen készen, a.polgárság 
és a városban lakó. vagyonosabb parasztság elitjéből lét-
rehozott és felfegyverzett polgárőrség. 

Sulyos problémát okozott,a városnak a frontról haza-
térő katonák munkába állitása. Kökény..ig:<yekezett megnyer-
ni a katonákat - amennyire csak lehetett - hiszen ezek leg-
többje fegyverrel jött még haza, és esetleg bonyodalmat 
okozhatott volna a városban. Ezért hangzatos szavakkal 
kérte a város jobbmódu lakosságát, hogy a hazatérő kato-
nákat - gyüjtés után - ruhanemüvel támogassa. A megére-
ző katonákat ünnepélyesen akarta fogadni az állomáson. 15/  

A katonák leszerelése országos esemény volt, hiszen 
nem volt helység ahonnan háboruba ne kerültet, volna. 1918 
december közepéig. mintegy 1 4 2 milliónyi katona szerelt 
le, 16/ és ez még tovább fokozta az amugyis nehéz gazdasá- 
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gi helyzetet, növelte a munkanélküliséget. 

A Nemzeti Tanács fontos gazdasági ténykedései közé 

tartozott a munkaalkalmak gyors felderitése, a munkás- -

cseléd közvetitők felállitása. 17/  Azonban ez a szervezet 

csak névleg müködött,byetlen helyes, vagy helytelen in-

tézkedéséről sem tudunk. 

Ebből is látszik, hogy Kökény csak azért állitotta 

fel olyan gyorsan, mert félt a hazatérő katonáktól, és 

csak esetleges határozottabb fellépésük megelőzését cé-

lozta ez az intézkedés is,  annak  ellenére, hogy a város-
ba hazatérő katonák elhelyezése sulyos probléma volt, hi-

szen a közmunkák még nem indultak meg, a hazatérő kisipa-

ros segédek régi munkahelyeikre nem tudtak visszamenni, 

önálló üzletet pedig az..indulá.shoz szükséges tőke hiánya 

miatt nem tudtak nyitni. 

. Az igy keletkezett kisebb .méretit munkanélküliséget 

a később meginduló városi közmunkák szüntették meg. 

A Nemzeti Tanács igyekezett a város hétköznapi éle-

tét zökkenőmentesen biztositani. Érintkezésbe lépett a 

városi közvilágitás további fenntartására Kecskeméttel, 

ahonnan a villanytelep a müködéshez a nyersolajat megkap-
ta. 18/  Bár abban, hogy ilyen gyors an  nyersolajat szerez- ' 
tek a  sötétségtől, a tömegmozgalmaktól való félelmük is 
szerepet játszott, hiszen a város még mindig elégedetlen-

kedett,és egymásutáni táviratokban kérték a katonai erő- 
sitést.19/ 	.. 	. 

A további gazdasági intézkedések közétartozik az élel-

miszerekkel való takarékoskodás bevezetése. Szabályozták 

a közszükségleti cikkeket árusitó üzletek nyilvántartását: 

azok csak déli 12 óráig lehettek nyitva; a villanyvilági-

tást a teljes besötétedéstől éjjel 12 óráig szolgáltatták, 

és az országos intézkedésnek megfelelően bevezették a 
szesztilalmat. 20/  

A  takarékoskodásra  való felhívás valóban  helyes volt, 
és az egész város érdekét szolgálta..A szesztilalmat azon-
ban  - mint  az ország más részén - Nagykörösön sem tartot-
ták meg. Körös határában na gykiterjedésü szőlők voltak, 
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azonkivül a szegényebb réteg egyik egzisztenciális fel- 
emelkedési lehetőségének. tartotta szőlő müvelésre alkal-
mas terület _szer.zését, - szglőte.lep létrehozását, és ennek 
érdekében mindent  megtett.  Ez az intézkedés pedig a sző-
lő értékesitésének'egyik lényeges formájától fosztotta 
meg, mindehhez hozzájárult a jó termés, igy aztán nem is 
tartották be a szesztilalmat, sem akkgr sem később. Több-
féle módon játszották ki a rendeletet. 

Már december 2-án jelenti egy névtelen levél, hogy 
az iparos,körben éjszakánként már több esetben dorbezo- 

. lás fólyt. 21/  Ugyancsak decemberben Kökény . olyan render 
letet kénytelen hozni, amely szerint ..".,.kávéházakban 
a cukrozott forraltbor kimérése tilos... ,, .22/ A rendele-
tet. tehát teljesen nyilvánosan szegték meg. 

Nem nehéz feltételezni, hogy a kávéházakban borozó 
emberek jórésze _ - a várakozó álláspontra helyezkedő,.az. 
eseményeket figyelő - jobbmódu réteg közül került ki, akik-
nek a képviselői kerültek a Nemzeti Tanácsba is. 

Az.intézőbizo ttság a továbbiakban intézkedett a Ha-
ditermény RT. tulajdonában lévő,gabona felméréséről, és 
a lakosság közötti kiosztásáról. A törvényes fejadag sze-
rint is 1918 december.l-től. 1919 március 31-ig volt ele-
gendő ez a gabonamennyiség. 23/ 
	 . 

Az intézkedést nem minden szempontból lehet helye-
selni.. Bár az igaz, hogy az élelmezési helyzet Nagykörö- 

• sön sem volt valami megnyugtató, ennek ellenére jobb volt, 
mint pld. a szomszéd város - Qegiéd - ellátása, 2 / nem is 
beszélve Budapest ellátásáról.' .._ 

Talán a város élelmezését . egyéb.módon - pld. a gaz-
dagok felé tanusitott,erélyesebb intézkedésekkel - is meg 
lehetett volna oldani. Az` ilyen jellegű intézkedés azon-
ban elmaradt. 

Jellemző .a Nemzeti fanács intő zkedéseire az u.n. "né-
met  szerelvény" esete  is. November  10-én német katonák ál-
tal kisért vonat haladt át a városi vasutállomáson, a nem-
zetőrség feltartóztatta és rakományát; 57 lovat,  10 szarvas-
marhát, 3 kocsit ., 2 pár szerszámot, lapátot, ponyvát, mé-

zet, és egyéb élelmiszereket elvett, és árverés utján a 
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városi gazdáknak ,juttatta. 25' Kökény - továbbment az ön- 
kényeskedésben - 3 drb. szarvasmerha levágására engedélyt 
is adott. 26/  

A már említett szükkeblüséggel állunk szemben. A vá-
ros mindent meg akart tartani a saját hasznára, olyan ese-
tekben is, amikor csak felső hatóságok megkérdezése, és 
véleményezése után lett volna joga. dönteni. 

A rakomány átvételére azután egy alezredes, egy had- 
nagy, egy zászlós szállt ki, és vizsgálta felül a helyze-
tet, miután  a felettesekhez eljutott a hír. 27/  A város 
önző, szüklátókörü, más városokon nem segítő politikája 
a későbbiek során is. megfigyelhető. 

Már november 11-én vágómarha, sertés, kiszállitásá-
ra zárlatot rendelt el a.Nemzeti Tanács, és ellenőrzésé-
vel a nemzetőrséget bízta meg. 28/  . 

A város élelmiszerrel való ellátottságának féletéré-
sére sertés összeirást rendeltek el, Összesen 4 805 csa- 
lád jelentett - be.  6 000 drb. sertést. A szám valószinütle-
nü1 kicsi, és ezt érzik .a Nemzeti Tanács tagjai is, ezért 
határozatot hoznak, hogy akinél több sertés van, mint 
amennyit bejelentett, vagy aki nem jelentette-be serté-
sét, a számba nem_vett állatot elkobozzák. A zsirbeadás 
is arra utal, hogy gyanitották a sertésállomány . - beje-
lentettnél,- nagyobb számát. 

1 drb. sertés után 1 kg;.2 drb. után 2 kg; 3 drb. 
után 4 kg; 4,drb.. után 6 kg; 5 drb. után 8. kg; 6 drb. után 
10 kg; 7 drb.:után 13 kg; 8 drb. után 15 kg; 9 drb. után 
18 kg; 10 drb. után 20 kg zsirt köteles beszolgáltatni a 
tulajdonos.29/ 	. 

. Ismerték i  a város képviselői a szegény  nép helyzetét. 
.A szegényemben legföljebb egy, vagy maximum két disznót 
vágott, viszont a jobbmóduak többet, ha  nem  is egyforma 
sulyuakat. 

Ennek az intézkedésnek bizonyos kistulajdonost pár- 
toló, és jobbmóduak ellen irányuló élét figyelhetjük meg.' 

A város sertéshizlaldát is fel akart állitani, ami-
ből a piacot, és a város husszükségletét is ellátta vol- 
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na, ezért a városi gőzmalmokban lévő összes korpamennyi-
séget lefoglalták erre a célra..30/  

- A  szegény nép - élelemmel való ellátását szem előtt 
tartották, és igyekeztek a városi vezetők, nehogy ez u-
jabb elégedetlenséget szüljön. Ezért kötöttek szerződést 
Illés Ferenccel, aki vállalta, hogy hetenként marhahust 
szállit a városnak. 

A huskiméi s több helyiségben, történt. 31/  "A hus- 
zék és a piaci huskimérő előtti rendet a nemzetőrség 

8-8 megbizható nemzetőrrel biztositsa"32/ adták ki a ren-
delkezést. 

. A gazdasági ügyek szervezésére, a lakosság anyagi 
helyzetének felmérésére - az országos rendelkezéseknek 
megfelelően - különböző hivatalokat hoztak létre. 

.November 20-án megalakult a Közélelmezési Hivatal, 
vezetője: Szűcs Dénes tanító, tagjai: Sántha Béla városi 
tisztviselő, Szűcs Ambrus  gazda, Kiss Albert várositiszt-
viselő, Kovács György és Neu Jakab kereskedők. 33  / 

Feladatuk volt a közélelmezés vezetése, irán;;itásá. 
November 25-én alakult meg - az akkor már polgármesteri 
cimet.viselő - Kökény vezetéséve' a még hosszu kálváriá-
nak filébe néző Népjóléti Hivata1. 34/ Feladatuk már sok-
rétübb:. hozzájuk tartozott a szegény ktonák anyagi se,é-
1yezéve, és a kisiparosok nyersanyaggal való ellátása. 

A Nemzeti Tanács falragaszok utján hívta fel a fi-
gyelmet - tekintettel a közeledő télre - a.szegény kato-
nák és hadiözvegyek .fával való ellátására. Felhivta a 
fafelesleggel rendelkező tulajdonosokat, hogy segitsenek 
a bajbajutottakon. A segitsenek háromféle módja volt: 
egyrészt, aki teljesen.ingyen akart adni, másrészt,' aki 
ölenként 160 koronáért, és végül..a jövő, évben természet-
ben való visszatérités mellett hajlandó feleslegét bead- 
ni. 35/ 

De annak ellenére, hogy a.város.határát hatalmas er-
dő borítja, a kvótatulajdonosok - nagyrészük a,legjobbmó-
duak közül való - a fülük botját sem mozgatták. Igy ez a 
nagyméretünk induló akció kudarcba fulladt a gazdagok 



19 - 

fukarsága miatt. 	. 

Bár történtek adományok, de olyan._kismértékben, 

hogy ez az. ellát atlanok részére nem volt elegend ő.36/  

 Az összegyült  is  vontatottan haladt, emi-

att  jogosan hangzottak el elégedetlen hangok; a "váro-

si urak" ellen..37/. A fainséget nem  tudták felszámolni, 

és ez nagyban hozzájárult a tömeghangulat radikalizáló-

dásához. 

A város gazdaságpolitikájára továbbra is jellemző 

- volt, hogy az október 31-i forradalom segitségével ha- 
talomra jutott. polgárság seri segitett lényegesen változ-

tatni a szegények helyzetén. Egyetlen. intézkedést haj-

tottak végre, a gabonakiosztást. A már előzőleg felmért 

és megőrölt gabonát osztották ki a szegénysorsu katonák 

és az ellátatlanok között. 38/  

A vajudó fakérdésben egy látszat-intézkedést hoz-

tak, hogy a kudarcba fulladt faakció után. valahogy  eny-

hitsenek a bajon. A Nemzeti Tanács határozatba foglalta 

a Pálfái erdőből való fakitermelést, amelyért mázsánként 

10,koronát, vagy félölenként 80 koronát kellett fízet-

ni . -' o/ 
 

Bár az intézkedés a szegények megsegitését szgrgal-

mazta, azonban-gyakorlatilag igen keveset segitett. 

Ugyanis, ha lett volna módjuk már eddig vásároltak vol-

na fát, de - mivel nem rendelkeztek kvótával - az is ak a-

dályozta a favásárlásokat, hogy a frontról hazatért ka-

tonák egy rése - éppen szegénységük miatt - nem tudott 

fát vásárolni. 

De . nemcsak a Nemzeti Tanács, hanem a nép anyagi 

helyzetének javitására, az elosztás megszervezésére ala-

kult Népjóléti Hivatal sem tett semmit. 

Kezdetben mint már emlitettem, Kökény vezetésével ala-

kult, irányitásával azonban nem tett semmit, épp azért 

decemberben a Nemzeti Tanács --a  baloldaliak nyomására-

kénytelen figyelmeztetni, hogy kezdje meg a munkát.40/ 
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Bár lett volna bőven mit tenni. A város lakossága a ha-

zatért katonasággal 2 000 lélekkel szaporodott, 41' és-

ezek jó része ellátatlan munkanélküli, tehát élelemről, 

munkáról és munkaalkalomról kellett volna gondoskodni, 

ezt azonban nem tették meg. A Népjóléti Hivatal január-

ra már teljesen elvesztette jelentőségét, és a lesze-

relt katonák megsegitésére összegyült 180 .ezer korona 

kiosztását a katonatanácsra és a. szocialista pártra biz-

ta a Néptanács . 42/  

Bár a háboru okozta helyzet enyhitésére semmit sem 

tettek, tagjai mégsem tétlenkedtek. A hivatal tagjait • 

több támadás érte a városi intrikusok részéről'is, de 

egymás között is voltak nézeteltérések. Igy idejük ja-

varésze azzal telt,e1, hogy hadakoztak egymás, és a vá-

rosi'vezétők ellen. 

. November 25-én alakult és december elejére már uj-

jéalakult. Az elnöki tisztet Kökénytől Dr...Hegedüs Dé-

nes a nemzetőrség ezidőbeni parancsnoka vette át. Tag-

jai: Tóth László könyvelő, Zsembery Gyula pénztáros, Ko-

csis Pál raktáros, ellenőr Kovács ; László. Nem volt hosz-

szu életü ilyen összetételben sem. 43/ Már december 4-re  

megváltozott az elnök személye. Dr. Kovács Imre ügyvéd  

vette át,a vezetést, tagjai egyelőre még háboritatlanul.  

maradtak.L4/  

Ilyen összetételben azonban nem feleltek meg a nép  

akaratának.' Ha.osztályszempontból nézzük tagjait; kettő  

közülük ügyvéd, tehát a város burzsoá rétegéből került  

hivatalba, a.többiek a kispolgári réteget képviselték,  

kisiparosok voltak. Párt szempontból nézve, mindössze  

egy szociáldemókrata - Zsembery,- volt közöttük, a töb-  

bi a Károlyi pártnak volt tagja.  

A hivatal az elégedetlenkedők nyomására december  

16-án ismét átalakult, szociáldemokrata szempontból ked- 

 vezően. TJj elnöke Sasi György -  aki a szociáldemokrácia  

baloldalához tartozott Zsembery Gyula .pénztárnok.; rak- 

~~~ y6 	 taros:  Horváth József; .könyvelő: Gondy Géza és Lőwy Gyu- 
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la, ellenőr: Wizer Aladár. 45/  Ebben az összetét.elbén 

pedig a jobbmóduaknak nem tetszett, és rágalomhadjára-

tot inditottak a szociáldemokrata elnök ellen = akii a-

zán,, és harcos szívvel a szegény nép igazáért küzdött - 

és még két szocialista.érzelmü értelmiségi, egy tanár 

és egy ujságiró ellen. A rágalmazásba - sajnos - be-

kapcsolódtak a város szegényei,is, akik a segités elma-

radása miatt türelmetlenkedtek. Ezt használták. ki az e-

lőző vezetők, és minden. bajt, hibát az uj összetételű 

Népjóléti Hivatalra és.- a számukra különösen nem kivá-

natos szocialista - vezetőkre kentek. 	. 

A város egy-két nagyszáju rágalmazója azt állitot-

ta, hogy a lakásukon nagyobb mennyiségü bőrt és  cipőt 

rejtettek el, a későbbi vizsgálat azonban kideritette, 

hogy mindez nem felel meg a valóságnak. 46/  

Azonban az önérzetében és hivatalában .megsértett 

elnököt, raktárost nem tudták visszatartani. 

Igy a város egyetlen szocialista irányitás alatt 

álló gazdasági intézménye a burzsoá hangulatkeltés,,és 

a rosszindulatu rágalomhullám hatására léket kapott. 

Rontotta még az is a helyzetet, hogy saját osztályuk-

ból, az elnyomottakból is sokan felültek az alaptalan 

suttogásoknak. 

Az uj hivatal a következő összetételben alakultuj-

já: elnök: Wizer Aladár, pénztáros: Zsembery.László, 

könyvelő: Gondy Géza, és Lőwy Gyula, raktáros: Norváth 

Ambrus.47/  

A gyors és sokszor indoklás nélkül, vagy hamis in-

dok alapján végbemenő változás, személycsere nyilvánva-

lóan a hivatali munkarovására ment, mint ahogy ezt a 

gyakorlat is igazolta. Ugyanakkor a város becsületes 

szegényei között is rontotta a rágalmazás - még, ha az 

- valótlannak bizonyult is - a vezető szocialisták hite- 

lét, az intézmény ,és a szocialista márt lejáratásához 

is ürügyet szolgáltatott. Az uj összetételben - talán 

épp az előzmények hatására - nem tudott semmi érdemle- 
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ges intézkedést hozni, és végrehajtani a hivatal. Igy 
a város gazdasági irányitása teljesen átcsuszott a Nem-
zeti Tanács, különösen vezetőjének Kökénynek a kezébe. 

Ezek után pedig nem is lehet csodálkozni, hogy a 
demokratikus intézkedések mind a hazatért katonák, mind 
a városi szegények felé elmaradtak! Hiszen Kökénynek az 
volt a célja a Népjóléti Hivatal szervezésekor, hogy 
"... annak élére esküt  tett városi tisztviselőt  állit- 

"48/ A "városi tisztviselő" személye pedig olyan 
legyen, aki a lehető legkevesebb vizet zavarja a szá-
mára, az adott utasításokat mindig a polgárság szelle-
mének megfelelően hajtsa végre. Ezért kellett a nép ér-. 
dekeiért kiálló szocialistáknak lemondan& isztségükről. 
Erőszakkal nyilván. nem távolithatta el őket - erre a vá-
rosban meglévő állapotok - nem adhattak táptalajt, azon-
ban ilyen módon, alattomosan, ellenük hangolva a poli-
tikai manőverezésben tájékozatlan városi közhangulatot, 
és összekapcsolva a polgár-paraszt réteg érdekeit a jo-
gosan türelmetlen szegények intézkedést váró és sürgető 
követeléseivel. 

A novemberi-decemberi gazdasági intézkedésekről 
azt kell megállapitani, hogy azok zömmel a város zavar-
talan életét próbálták biztosítani - nagyrészt a Nemze-
ti Tanácsban - vezetést szerzett és vezetésnél maradt gaz-
dagabb polgár-paraszt rétegek érdekét képviselve. 

A szegények helyzetének tényleges javitására nem 
nagy gondot forditottak, és abban az esetben, ha a szo-
cialisták Nemzeti Tanácsban.is szereplő tagjai próbál-
tak eredményeket kiharcolni, az megbukott egyrészt - a 
gazdagabb körök ellenállásán, és azért, mert tömegekkel 
való kapcsolata szorossá tételére nem törekedtek. Ezen 
a politikán ; sajnos - a későbbiek során sem nagyon, 
vagy alig valamit változtattak. 

Meg  kell azt is mondanunk, hogy a burzsoá rétegek 
tömegekkel való kapcsolata, irányító szerepe sok évti-
zedes vezető helyzetéből adódóan sokkal jobb és nagyobb 
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hatásu. Felhasználták a szegények tömegerejét szocialis-

ta vezetőik ellen. 

A legtragikusabb volt a dologban az, hogy a városi 
szociáldemokrata vezetők jó része politikai gyakorlati 
tapasztalatlanságuk, valamint jobboldali szociáldemokra-
ták urakkal . paktáló politikája miatt  - nem ismerte föl 
ezt a tényt, és nem változtattak semmit politikájukon. 

Az események továbbfejlődése, a januári forradal-
mi hangulat a város objektív gazdasági helyzetének, a 
kínzó hidegnek és szegénységnek, valamint, a baloldali 
szocialisták szervezésének tulajdonítható. Bár -, mint 
az akkori események igazolták - a proletárok tömegere-
jével ők sem tudtak mit kezdeni, és a helyzet javitásá-, 
ra hozott látszatengedmények elérésével is megelégedtek. 

A városi politikai élet november-decemberben 

A polgári demokratikus forradalom a város életé-
ben erőteljes politikai erjedést inditott meg. Nagykö- 
rösön az őszirózsás forradalomig sem az uralkodó burzsoa-
gazdag-paraszt rétegeknek, sem a közép, sem az elnyomott 

osztálynak nem volt szervezett pártja. 

A politikai élet a különböző "uri" kaszinókban, ke-

reskedelmi és ipartestületekben, és a város végein lévő 
olvasó. egyletekben, szakszervezetekben zajlott. Amikor 
aztán választásra került sor, a szervezést a "kívülről 
jött" pártemberek végezték. 

A városi vezetésre mindig,jellemző volt a minden-
kori kormányhoz való lojalitás. Ami aztán meghatározta, 
és befolyásolta a különböző városi osztályok politiká-
ját is. Az ellenzék nagyon kis rétegre - a mezei munká-
sokra,,esetleg világosabb fejiü kisiparosokra - korláto-
zódott.49/  

A forradalom után szerveződtek a különböző pártok. 
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A városi vezetésben megmaradó burzsoázia tekintet-

te megát "történelmi" osztálynak, és pártját is "törté-

nelmi" jelzővel illette. Annak ellenére, hogy szervez-

kedésük, párttá alakulásuk, csak 1918. október elején  

kezdődött, programjuk szerint: "A Függetlenségi párt tcm-

ténelmi párt, . nálunk, a város lakosságának többségét fog  

lalja magába. Ez a párt a multban is a Károlyi Mihály  
vezette pártcsoporthoz tartozott."  

Az alakuláskor a párt vezető egyéniségei: Sántha  

-67 400 
K 
Bela, Szappanos Sándor, Bordács Szilárd, Szücs Ambrus, 

t 	I J. Nagy József, Kökény Dezső. 50/  

Ns  `"' 
	

tl  r~  A párt legfontosabb feladatának tartotta - osztály-  

érdekeinél fogva -, hogy a város vezetését ne engedje ki  

a kezéből, és határozott, céhadatos politikát folytas-

son ennek érdekében. Erre a célra egy ereje teljében lé-

vő, tekintélyes városi közegyéniségre volt szükség, és  

ekkor esett a választás Kökény Dezsőre, aki - emlitett  

tulajdonságainál, és a város közéletében játszott szere-

pénél fogva - alkalmasnak látszott erre a feladatra.  

Kökény legfontosabb feladatának tartotta, hogy a  

Nemzeti Tanácsban biztositsa a városi uralkodó osztály • 

hegemóniáját. Ez a célja már a Nemzeti. Tanács összehivá-

sánál, megszervezésénél sikerrel járt. A volt cselédek,  

iparos segédek, és a burzsoá-gazdagparasztok harcának  

első szakaszából, az utóbbiaknak sikerült - viszonyla-

gosan - megszilárditani lábuk alatt a talajt.  

A Nemzeti Tanácsban megszilár3itott,politikai hely-

zet után hivták össze az első népgyülést. A köztársasá-

gi államforma kérdésében a népakarat egyöntetűen foglalt  
állást az uj államforma mellett. A népet lelkesitő be-

szédet az ujdonsült vezető Kökény, és fegyvertársa Da-

nóczi Antal bizottsági tag tartotta, amelyben békés mun-

kára inti, és hivja fel a város lakosságát. 51/  

A népgyülésen már felmerült, hogy szükkörü csoport  

irányitja csak a várost, és a szegény nép igazi képvi- 
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selői nem kaptak helyet,a vezetőségben, és nagyobb de-
mokratizmust követeltek. 

Kökény egyelőre még nem érezte magát erősnek, hogy 
a néppel packázzon, és nem is akart, hiszen régi álma 
kezdett valóra válni. 

Bár ő lett a Nemzeti Tanács elnöke, nem érezte tel-
jesnek a sikert, mert még leghőbb vágya nem teljesült: 
üresen állt a polgármesteri szék, ennek megszerzésével 
régi ellenfelei fölött,teljes diadalt aratna. A várva-
várt nap pedig közeleg. Összeült november 16-án a város 
képviselőtestületének ülése,,hogy eldöntse a nagy kér-
dést, ki legyen a város feje. 52/  

Kökény nem hiába volt biztos a dolgába: egyhangu-
lag választották meg polgármesternek. Bár a rendkivüli 
helyzetre való tekintettel nem a hagyományos eljárással 
történt a választás, de ez a kis szépséghiba a hatalom 
"fénye" mellett eltörpült. 

A megválasztása után fogott hozzá, hogy eleget te-
gyen a nép óhajának, és képviselőit behívja a Nemzeti 
Tanácsba. 

Ami képviselőit mind behívta, igy aztán a Nemzeti' 
Tanács nem egy fontos népi szervhez, hanem keleti vásár-
hoz hásonlitott.. 
A meghívott szervezetek a következők: Szociáldemokrata 
Párt helyi szervezete /28 fő/, Felszegi Olvasó Egylet 
/2 fő/, Tormásközi Olvasó kör /2 fő/, Függetlenségi Kör 
/2 fő/, Homokoldali Egylet  /2 fő/, Nemcsik-féle Olvasó 
Egylet /2. fől, Szolnoki Utcai Népkör /2 fő/, Kisalpári 
Olvasó Egylet /2 fő/, Alszegi Olvasó Egylet /2 fő/, E1- 
ső Bokrosi Olvasó kör /2 fő/, Állami Adóhivatal /2 fő/, 
Nagykörösi Népbank /1 fő/, Mezei Munkások Egylete /5 fő/, 
Hangya /1 fő/, Cseppőrparancsnokság /l.fő/, Állami Pénz-
ügyőrség /1 fő/ 1  Gi7n'ázium /3 fő/, Tanitóképző /2 fő/, 
Járásbiróság /2 fő/. 53/ 	. 

Az..Intéző Bizottságba ezeken kívül még behivta a 
Jótékony Nőegyletet és az Izraelita Nőegyletet.54/ 
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Az Intézőbizottság feladatát . is megh'tározta: 
et ... a hatósági teendőket a városi polgármester, a vá-
rosi tanács, a városi képviselőtestület végzi, ezeknek 
csupán támogató, ellenőrző, véleményező szervként miükö-
dik a jelen Intéző Bizottság."55/  

,A megfogalmaz,,s világos. A városi vezetés maradt 
ugy olyan állapotban, minta háboru előtt és alatt. Mint-
ha az elmult napok eseményei meg sem történtek volna, 
mintha nem változott volna a város életében semmi. A 
Nemzeti Tanács másodlagos szerepet játszott volna Kö- 
kény elképzelése szerint. Érdekes még az a tény, hogy 
a városi képviselőtestdletet hatósági jelleggel tovább 
működteti. 

A Nemzeti Tanács elsorvasztására tett kisérleté-
nek tudatosságát bizonyitja az a tény is, hogy december-
re már terhesnek érzi ezt a feladatát és azért lemond 
elnöki tisztségéről. Ez  nyilvánvalóan nem járt funkci-
ójának csökkenésével, mert mint polgármester továbbra 
is ő irán .yitotta a várás gazdasági és politikai életét. 
Az uj elnök: Dr. Kovács Lajos gimnáziumi igazgató, al-
elnök: Pap Jenő a szocialisták, Szűcs Ambrus a gazdák 
részéről. 56/  

Ebben  az összetételben a Nemzeti Tanács a további-
akban nem játszott irányitó szerepet a város gyakorlati 
és elvi vezetésében sem .  A hatalom teljesen átment Kö-
kénykezébe., aki a.novemberi megválasztása óta ezirány-
ban tevékenykedett., vagy élt még azzal a lehetőséggel, 
amikoris olyan emberek.kezébe adta a hatalmat, akiket 
tetszése szerint befolyásolhatott, irányithatott. 

• Ha megvizsgáljuk, hogy miért vált lehetővé Kökény 
és személyével a burzsoá polgár-paraszt réteg  előretö-
rése, a magyarázatot kettős felelet adja meg. 

Egyrészt a november közepétől országszerte megin--. 
ditott burzsoá támadás, amely vidéken. egyre jobban ter-
jedő erőszakos földfoglaló mozgalom elleni 57/  harcban  
jelentkezett, másrészt pedig a helyi munkás és szegény- 
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parasztmozgalom szervezeti hibái, gyengeségei és követ-
kezetlenségei miatt. 

Az uralkodó osztály középrétegének pártja, a kis-

gazdapárt még ekkor sem szerveződött meg, ez majd csak 

a következő év februárjában következett be, igy ők ek-
kor a két tüz - a  burzsoá  polgár-paraszt és szociálde-
mokraták - között álltak. 58/  A kedvező eseményeket.- 
egyelőre - a burzsoá-értelmiségi réteg meg tudta nyer-

gelni,,kihasználta potenciális erejét és a város élén 
maradt.  

Munkások  szervezkedése  

A város politikai arculatát uj szinnel gazdagitot-

ta a. Szociáldemokrata Párt helyi csoportjának megalaku-
lása. 

A különböző szakmák munkásai, iparosai, - az előző- 
: 	ek során már emlitett módon - a szakszervezeti mozgalom  

. ~''u 	sergitségével ismerkedtek a mozgalmi élettel, szociálde-  

-u 
	 ~~ mokrata politikával. Mások pedig a szervezkedő fölcimun- 

(íJJ  1 ~~ 	~  kások közül lépte)4 be a pártba. A város középrétegéből  
ti~• 

is voltak belépők.  

Az alakuló gyűlést november 14-én tartották a követ-
e kező tagokkal: Benedek Sándor, Kántor József, G. Nagy  
István, Németh István, Biczó István, Tóth László, Szabó  
Ambrus, Dónáth Ambrus, Róka Sándor,  iparosok  Löwy Gyu-
la, Klinser Gyula, kereskedők: Kopa Ferenc, Papp Ambrus,  
Mezei Imre, Kohán János, Czirják Ferenc és D. Tóth Fe-  
renc, földművesek: Várnai Ferenc, Láng  Albert és Kerék-

gyártó László, városi risztviselők: Dr. Hegedűs Dénes,  
~ 

, w 	a Nemzetőrség parancsnoka_ Dr. Horvát Márton városi ügy- 
`~~i 	véd .  59/ 

 	 . 

'' 	

.. 
tükrözte 

A huszonkét taggal alakult szocialista szervezet  

~ ✓
J~~~_ 

kisiparos és kereskedőréteg képviselte magát: tizenegy  
taggal, hat került ki a kisparasztok közül, akik viszoily- 
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lag jobbmóduaknak számitottak, három városi kishivatal-

nok, és két jogot végzett, a város közéleti emberei kö-
zül lépett a pártba. Igazi proletár. a szocialista párt 
tagjai között nem is volt. Ez a,tény politikájukon a ké-
sőbbiek során nyomot is hagyott. 

A Szociáldemokrata Párt helyi csoportja, - bár meg-

alakulásakor.bent volt a Nemzeti Tanácsban - mégsem tu-

dott szilárd, következetes, proletár szellemiz politikai 

célt kitüzn.i maga elé. Megalakulásától kezdve a Kökény .  
által képviselt.burzsoázia eszközévé vált, annak a hatal-

mat, a kezdeményező szerepet átádta. 

Ezenkivül még elkövettek egy sulyos politikai hi-

bát; ugyanis az alakuló félben lévő Munkás Katona és Pa-

raszt Tanács vezetői is beléptek a Szociáldemokrata Párt-

ba, és egyuttal a Nemzeti Tanácsba is, de a továbbiakban 
megfeledkeztek azokról, akiket  valójában képviseltek: 
- a szegénysorsu katonákról. Nem választották ketté a 

Szociáldemokrata Párt tevékenységét, és a Nemzeti Tanács 

üléseit. A párt és munkástanács g üléseit elhanyagolták. 
A pártban november végén belépett fiatalabb nemzedékkel. 

e kérdés körül vita támadt. 60/  

Ez mind- mind csak sulyosbitotta a helyzetet, és se-

gitette az 'előretörő burzsoáziát, hozzájárult - az ilyen 

módon előállt helyzethez - a rossz tömegpolitika kiala-
kulásához. 

Ugy látszott, hogy a helyzet meg fog változni, ami 

koris.a helybeli Kántor József helyett a központból.ne-

veztek ki uj szervezeti titkárt, - Forberger Gyulát ól/ 

Tapasztalt és jó'hirü, jószemii szervező hirében állott, 

azonban a helyzeten változtatni nem tudott, mert egysze-

rüe.n a városból származó idősebb szervezeti tagok sem 

nézték jó szemmel  tevékenységét. Benne nem a városi párt-
szervezet vezetőjét, hanem olyan'"idegen" embert láttak, 

aki nem ismeri az életüket; ingadozásaikat nyilvánvalóan 

a Nemzeti Tanács vezetői is tmogatták. 
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Az "idegenekkel" való szembenállást példázza a.kö-

vetkező eset is: novemberben 40 főnyi "idegen" katona 

érkezett városi szolgálatra, a méntelepre. Nem hanyagol-

ták el a tömegekkel való kapcsolatot sem,,és szabadide-

jükben gyakran. beszélgettek az emberekkel. Amikor.a Nem-

zeti Tanács elnöke tudomást szerzett érkezésükről, a 

nemzetőrök képviselőivel együttesen gyűlést tartott, 

ahol tiltakozott az idegen katonák Nagykörösre. vezény-

lése ellen. Mondván: ".... a nemzetőrség.tagjainak.önér- 

zetét sérti az "idegenek".idevezénylése, mert ugy tűnik 

fel, mintha a helybeli nemzetőrség a,méntelep megőrzésé-

re nem volna eléggé megbizható". 62/  

Kicsit furcsa, hogy Kökény sok gondja--baja mellett 

ilyen nagy pórt ver fel a nemzetőrök önérzetének megvé 

désére. 

Kortársi visszaemlékezésből az derül ki, hogy ezek 

az "idegen" katonák nagyrészt orosz fogságban. voltak, 

és onnan tértek haza, magukkal hozva a szocialista elve- . 

ket. Elbeszélgettek a város szegény embereivel, és biz-

tatták őket, hogy a nem megfelelő }hivatalnokokat, veze-

tőket távolitsák el a városházáról. 63/  Ezért tehát Kökény 

szemében szálka volt az itt lévő katonaság, félt, hogy 

szunnyadó magyarjai fel fognak ébredni, és akkor az ő_ 

"álmának" végeszakad. 

Tiltakozását, mint fejbólintó jánosok hagyták jóvá 

a nemzetőrség.nevében a későbbi szociáldemokraták: Kán-

tor József, G.  Nagy István, Kopa Ferenc, Lőwy Gyula és 

Haller Endre. 

Az eredmény nem is maradt el, a katonaságot .vezé-

nyelték a városból. 	. 

Ez is bizonyitja, hogy a szociáldemokrata vezetők, 

és a munkástanács vezetői sem akartak változtatni hely 

zetükö.n: és politikájukon. Megelégedtek a Kökény által 

képviselt burzsoá rétegtől kapott feladatkörrel, pedig 

az .itt járt katonák segitségével mindkettőn változtat-

hattak volna. A katonák segitségével közelebb juthattak 
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volna a tömegekhez, megnyerhették volna tmogatásukat, 

a nem kivánatos városi tisztviselők eltávolitására - is . 

jó alkalom lett volna. Mindezeket nem látták, figyelmen 

kivül hagyták. 

A Szociáldemokrata Párt és a Munkástanács - egybeol-

vadása révén a városban az .elnyomott osztálynak már ve-

zető, irányitó szerve sem volt. A munkásmozgalom eredmé-

nyéi jórészt csak a fronton járt, harcolt katonák számá-

ra hathattak ismerősként, a város szegényeivel meg kel-

lett volna ismertetni. Elmondani, hogy mit jelent szá-

mukra a forradalom, aktiv, politizáló embereket kellett 

volna kinevelni. Ezen a téren jelentős feladat hárult 

volna a Katonatanácsra, azonban a már amlitett okoknál 

fogva, működése gyakorlatilag megszűnt. 

A frontról hazatért katonák szervezetileg csupán 

egyszer hallották hangjukat, anikoris gazdasági követe-

lésekkel álltak elő és azt pontokba foglalva benyujtot-

ták a Nemzeti Tanács elnökének. Követelték: a drágaság 

megszüntetését, a - petróleum igazságos elosztását, a  le-

foglalt lisztnek a háboruból hazatértek közötti kiosz-

tását, a huscédulák,bevonását azoktól, akik disznóvágás-

ra kaptak engedélyt. 64/ • 	. 

A kezdeti lépéseknél azonban nem jutottak tovább és 

szervezetileg ebben. a stádiumban következett be a Szoci-

áldemokrata Párttal való egyesülés. 

Ha ezek után megvizsgáljuk a város politikai, gaz-

dasági életét, november-decemberben megállapitható, hogy 

már a polgári demokratikus forradalom hatására egy sor 

demokratikus, haladó szervezet alakult viszonylag kedve-

ző gazdasági helyzet mellett, de a politikai életben mu-

tatkoztak visszásságok. 

A város vezetésében az őszirózsás forradalom - a, 

hatalom szempontjából - nem hozott lényeges változást. 

Országosan megfigyelhető az a tény, hogy a forra-

dalom első pillanataiban a tömegmozgalom a háborus állam- 
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gépezet és annak vezetői ellen irányult, és általában 

a háborus ,vezetők - jegyző, -  polgármester - elüzésével, 

esetleg inzultálásával folytatódott. 

Nagykörös az országostól eltérő képet mutat. 

A háborus polgármester már előbb távozott, az utód-

ja pedig - aki kétszeresen is vétett a városi szegények 

ellen -- a'hivatalától megfosztva, továbbra is háboritat-

lanul élt.a városban. A vezetésben annyi eltolódás mu-

tatkozott, hogy a virilis nagygazdák-paraszt polgárok 

helyett a burzsoá értelmiség vezetői adták. meg az irá-, 

nyitó hangot. De lényegét tekintve továbbra is a gazda- 
gok kezében.maradt az irányítás, mert mellettük a Nemze-

ti Tanácsban' megtalálható jónéhány városi vezető,. nem is 

szólva a városi közigazgatási apparátusról, emellett nem 

szabad figyelmen kivül hagyni az értelmiség - a város 

jellegéből fakadó - összefonódását, ányagi és családi 

érdekeltségét a korábbi,.és,ilyenformán továbbra is meg-

maradó uralkodó osztállyal. 

Kökény feladatát mindezek a tényék megkönnyitették. 

Könnyebb volt az elégedetlenkedőkkel bánni ugy, ha mö-

götte egy gyakorlott, ügyekben jártas - bár a,háboruban 

meggyengült - városi testület, apparátus állt. Igyeke- 

zett ezeket megtartani továbbra is, hiszen jórészt rá-

juk támaszkodva tudott fennmaradni. Gazdasági és politi- 

kai intézkedéseket, a sietve létrehozott és jól megszer-

vezett fegyveres testületek szavatolták. 

A kezdeti tapogatózások után - november végére,. de-

cember elejére - egyre határozottabb politikával arra . 

törekedett, .hogy a népi eredetű, származásu..szervezetek 

részben, vagy egészben háttérbe szoruljanak, átadva a 

teret, a most már szinte teljes jogkörrel és hatalommal . 

visszaállított poligármesternek, és vele a burzsoá paraszt-

polgár, értelmiségi rétegeknek. 

Erre  minden lehetősége megvolt, hiszen ebben az idő-
szakban országos méretekben is arra törekedett a burzsoá-

zia, hogy a forradalmi hullámnak gátat vessén, és minél 
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hamarább hozzáfogj' • a helyzet konszolidálásához. 

Másrészt pedig az elnyomottak részéről olyan kicsi és 

gyenge nyomással találkozott, melyet könnyüszerrel le-

szerelt, és - ideig-óráig - teljesen"fék'eállitott. 

Erre az ídőszakra(irílisek felhagytak minden egy-

másközötti viszálykodással, és teljes erőve1..támogat-

ták Kökényt, egyetlen használható emberüket. 

Azonban egységet mégsem sikerült létrehozniok.. 

Ugyanis a gazdák alsó rétege; - a kisgazdák nem álltak 

égyöntetüen melléjük. Egyrészük szivesen támogatta  tag-

ságával a Szociáldemokrata Pártot már az alapitás idő-

szakában is. 

Ugyanez mondható a kereskedő rétegről is, sőt leg-

harcosabb tagok a kiskereskedők közül kerültek ki. 

Bár az uralkodó osztály egy rétege - a kispolgár-

ság - szervezetileg már a munkásokhoz kapcsolódott, az 

igy kialakult állapot azonban korántsem volt megnyugta- 

tó. A kispolgárság a szociáldemokrata szervezetben tul-

sulyba jutott, és a továbbiakban mindenféle radikáli-

sabb intézkedés ellen szavazott. Tette ezt tulajdonához 

való görcsös ragaszkodásból. Ezért következett aztán a 

szervezeteken belüli torzsalkodás. 

Mindez azért vált lehetővé, mert sem a párt, sem 

.,, unnak vezetői nem rendelkeztek olyan tapasztalatokkal, 

i'.° politikai irányitó készséggel, amelynek segitségével a 

tkispolgárság ezen - irányítható - részét maguk mellé 

tudták volna állitani. 

Igy aztán az a furcsa eset állt elő, hogy a szoci-

áldemokraták egy része is támogatta - Kökényt és a.várd-

si burzsoá réteget, mivel - a hiányzó, határozott uj po-

litikai irányvonal hiánya miatt - ott látta biztositott-

nak a további sorsát. 

Az erős és szinte háborithatatlanül megmaradó vá-

rosi burzsoá, értelmiségi vezető réteg továbbélése mi- 
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att nagyon nehéz helyzete volt - a már emlitett poli-

tikai hibák elkövetése mellett - a Szociáldemokrata 

Pártnak. Egyetlen biztos támaszát, tömegbázisát alkot-

ták volna: azok a szegény kapások, napszámosok, akik 

november elején kivonultak az utcára, segitettek és 

résztvettek a Nemzeti Tanács megalakitásában. Azonban 

a velük való további kapcsolat szinte teljesen hiány-

zott. 

Okait a következőkben kell keresnünk; és látnunk: 

a november eleji események hatására a szegények abb an  

reménykedtek, hogy helyzetük megváltozik, az első csa-

lódást akkor kellett me gérniök, amikor látták, hogy a 

városi vezetésben, - a Nemzeti T anács megalakulása el-

lenére sem - lényegesebb változás nerc történt. ..Tovább-

ra is szinte személy szerint megmaradtak .a város képvi-

selői, vezetői. November közepére még ennek ..ellenére 

sem fékeződött le annyira a lendületük, hogy nyilvános 

gyülésen ne hangoztassák véleményüket, és demokratiku-

sabb városvezetést kérjenek. Az eredménytelenség láttán 
aztán hangjuk szinte teljesen eltünik, és a továbbiak- 

ban már csak egyedi próbálkozások, kérvények utján akar-

nak eredményt elérni. 

A Szociáldemokrata Párt szervezete pedig hagyta, 

hogy a forradalmi tüz elhamvadjon. 

A .  hangulat romlásánál még egy tényt figyelembe kell 

vennün_k:..a tömeghangulat továbbfejlődésében. országosan 

nagy szerepe és jelentősége. volt a - kezdetben spontán, 

később,szervezett módon történő - földfoglaló mozgal-

maknak. 

Nagykörösön a földfoglalások teljesen hiányoztak. 

Bár a város sajátságos•fejlődésének következtében nagy-

birtok nem volt, egyedüli felosztásra alkalmas terület 

a város birtokában lévő mintegy 16 250 kh közbirtok. 65/  

Ennek felparcellázása azért' is könnyebben mehetett vol-

na, mert ennek egy része bérleményként a kistulajdono-

sok, zsellérek müvelése alatt állott. Azt is figyelem- 
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be kell azonban venni a földkövetelés elmaradásának 

vizsgálatánál, hogy mivel a régi tulajdonos, bérlő a 

városban maradt, az továbbra is tudott munkaalkalmat 

biztosítani, és a más városokban annyira kinzó munka-

nélküliség még ekkor nem jelentkezett. Ilyenformán pe-

dig az elszegődött munkások élelme - ha szűkösen is -- 

de ugy-ahogy biztositott volt. 

A további tömegmozgalom elmaradásának okait ezek-

ben a. tényekben kell látnunk. Az itt maradt tulajdono-

sok, - épp a munkaalkalom biztositása révén - könnyen 

befolyásolhatták és céltudatos an  felhasználhatták a ná-

luk dolgozó munkások hangulatát. 

Az események továbbfejlődése, a januári forradal-

mibb hangulat,  a város objektiv gazdasági helyzetének, 

a kínzó hidegnek és szegénységnek, valamint a maroknyi 

balokdali csoport szervezkedésének tulajdonitható. 

Bár - mint az akkori események igazolják - a pro-

letárok tömegerejével ők sem tudtak  mit .kezdeni, és a 

helyzet javitására hozott látszateredményekkel is meg-

elégedtek. . 

Forradalmi mozgalom 1919. január - márciusban 

A novemberi események után - annak ellenére, ho gy  

a szegények helyzete  nem  javult - a város proletár ele-

mei elcsendesedtek, és hangtalanul gyűlt a harag az elé-

gedetlenség. A téli időszak által legjobban  megviselt 

szegények azonban az év végén, és 1919  elején egyre han-

gosabban adták tudtul véleményüket.  

A  város vezetői Alt. beharangozott intézkedések 

közül a legfontosabb: a tüzelőfa beszerzése kudarcba 

fulladt, ez pedig a türelmetlenség egyik közvetlen for-

rása lett. Az intézkedés elmaradása bebizonyitotta a 
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szegények számára, hogy a nemzeti Tanács vezetői nem 

akarnak lenditeni sorsukon. 

A türelmetlenség már decemberben kitört - bár még 

szerény és anarchikus formában. - Ekkor figyelmeztette 

egy névtelen levél,a város szegény polgárait kiszipo-

lyozó ügyvédet,. Dr. Balla Józsefet. A népet megkárosi-

tó, zsaroló magatartása miatt vonta felelősségre égy 

"szervezett bandai" , 66/  

Nem voltak megelégedve az ujonnan választott pol-

gármester, Kökény intézkedéseivel sem. Az előbbi formá-

ban  figyelmezteti a népi hang, amelyben drágaság, szegény-

ség, élelmiszerhiány miatt panaszkodik. "A  drágaság már 

akkora, hogy azt már kibirni nem vagyunk képesek" - ir- 

ja. 67/  Többet és jobbat  várnak, mint amit idáig kaptak 

- ha kaptak egyáltalán. 	 . 

Március 8-án már nyiltan megfenyegetik Kökényt, 

hoyha,n.em enyhit a nép nyomorán ujabb forradalmat csi-

nálnak . 68/  

Jellemző.Kökény magatartására, hogy éppen akkor mi-

kor olyan nagy szükség lenne a,városi vezetők.irányitó, 

segitő munkájára jelenti ki: i'... A jelenlegi változa-

tos viszonyok között, amikor szinte pill anatok adják 

meg az irányt munkatervet jelenleg nem  terjesztettek 

elő, de ez alkalommal  is .kijelenti, hogy intézkedései-

nél a hazafias,együttérzés és kölcsönös megértés alap-

ján fog állani." 69/  

Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy az irányitás 

az ő "pillanatnyi" szeszélyeinek megfelelően történt, 

mig.a többi vezető szinte minden jó szándék mellett is 

jóformán alig tudott segiteni. 

Az elégedetlenkedő szegények követelését a város-

ból származó szociáldemokraták jó része is elengedte a 

füle mellett. Mig végül is a minden városi irányitásból . 

kirekesztett szociáldemokrata párttitkár Forberger'Gyu- 
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la állt a szegények oldalára,.és,támogatta harcukat. 

A mezőgazdasági munkások közölt már az év elején meg-
indult bérmozgalom élére állt. 70/  A munkabérek rögzi-
téséért szálltak. síkra. A mozgalom..eredményének lehet 

tulajdornitani, hogy a követelés hangjára kökény békél-

.tető bizo'ytságokat.küld ki a munkások és. a gazdák ré-
széről is. 71" A javaslatát elfogadta mindkét fél, és 

a tárgyalás napját március _ 20-ára tűzték ki. A mezőgaz-

dasági munkások a következő vezetőkkel képviseltették 

magukat - Vágó László, Nagy József, Verebes Dániel, Go-

rócz István, Harsányi Ferenc, Kohán János, Tóth Sándor 

és Szabados István. A gazdák nem jelölték ki előre kül-
dötteket. 72/  

A tárgyalás nem járt  valami  nagy eredménnyel, mert 
a paraszt küldöttek nagyrészt szinte egy szóra elfogad-
ták a gazdák ajánlatát. 

Igy megállapodtak, hogy kukoricaföldet kapnak, de 

csupán az aratók, családtagjaik nem; a munkások munka-

idő megszoritási javaslatát nem fogadták el, vagyis ma-

radt a napfelkeltétől naplementéig tartó munkaidő. 73 / 

Január _ februárban indult a malommunkások bérmoz-
galma is,  fimely sikerrel járt és a malomtulajdonosok 
megadták a béremelést, azonban arra törekedtek, hogy a 
béremeléssel bekövetkezett. veszteségüket minél jobban 
behozzák. A ceglédi, kecskeméti és nagykörösi malomtu-

lajdonosok közös gyülésen ugy határoztak "... hogy a bér-

emeléssel előállt különbözet cimén a közönségtől a 10 % 
vámon felül még métermázsánként 7 korona őrlési díjat is 
szednek."  

Ekkor a lelkiismeretlenség láttán ujra csak Forber-

ger Gyula emeli fel hangját és követeli az illető malom-

tulajdonosokeelleni vizsgálatot, mert ez a dij "...a bér-
emelés dupláját teszi ki.tt 74/ . 

A meginduló mozgalmak láttán a szegényektől való 

Félelem erősödik a város polgári vezetőiben, és egyre- 
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másra_ olyan határozatokat hoznak, amelyben ez a félelem . 

tükröződik. Az intéző bizottsági ülésen fogadják el, hogy 

"a  rendki7üli időben a közbiztonság érdekében a nemzet-

őrség és a polgárőrség még szorosabban működjön együtt. 75/  

A Nemzeti Tanács vezetői az őszi forradalmi esemé-

nyektől kezdve féltek a további tömegmozgalomtól, most 

amikor ugy látták, hogy félelmük beigazolódik, sietve gá-

tat akartak vetni minden további mozgalomnak. Ez a min-

denáron való lokalizálás magyarázza meg, hogy olyan vég-

letekig is elmentek, amikor a város alkalmazásában álló 

nemzetőrök száma meghaladta a nyolcszázat. 76/  

Ez.a szám a kormány által megállapitottnál kétszer 

nagyobb, és a felettesektől való félelem miatt csökken-

teni akarták a létszámot. Szücs Ambrus városi.virilis 

azonban azt javasolta, hogy,tartsák meg a nemzetőrséget.. 

eredeti létszámban, mert ':... munkaalkalmat nem találván, 

a tétlenség jót nem eredményezhet," másrészről "... meg-

becsülendők a nemzetőrség tagjai a gyakori izgatások mi-

att is . "77/ 

Az ok nyilvánvaló, világos: a szegényektől való fé-

lelem a magyarázata a  "kis  hadsereg" fenntartásának. A 

város vezetői a hosszu évekig tartó kizsákmányolás, az 

anyagi és erkölcsi kiszolgáltatottság ellenére is resz-

ketnek a szegények minden megmozdulásától. 

A város szegényei között pedig egyre jobban terjedt 

az elégedetlenség, a városvezetőinek tétlensége, a ma- 

lomtulajdonosok leplezetlen harácsolása mind, mind táp-

lálta a fokozódó nyugtalanságot. 

Az erősödő mozgalomból nem maradhatott ki a Szoci-

áldemokrata.Párt sem,,hiszen akkor minden további bizal-

mat elveszitett volna. 

A nélkülözések és a nyomor elleni tiltakozásul, a 

mielőbbi gyors intézkedések foganatositására szerveztek 

február 16-ra népgyülést, amely a szociáldemokrata ve-

zetők által előre megfogalmazott memorandumot elfogadta, 
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és tudomásul vétel végett a polgármesterhe imzett. 

Az emlékirat a nagy felelősség tudatában irödott, 

szenvedélyesen ecsetelte a város szegényeinek nyomorát, 

szenvedéseit. A valóságot - minden érzelmessége, pate-

tikus - hangja ellenére --.jól látja "A nyomoruságot.tel-

jes valóságában, teljes sulyában és borzalmasságában 

csak azok érzik, akik felidézésében legkevésbé hibásak." 

Igazságához nem fér kétség, hiszen a háboruért, a hábó-

ru czkozta gazdasági bajokért csak. a feudál-kapitalista. 

Magyarország akkori urai okolhatók. 

"Az igazságtalanság és embertelenség nagyobb mint 

valaha!" A memorandum ezzel ráütötte a realitás pecsét-

jét a burzsoá--paraszti klikk vezetésére, megmutatva, hogy 

a város szegényeinek jogátért, azok érdekében vajmi ke-

vés történt. Az ilyen foku nyílt megbélyegzés magyará-

zatát az eseményekben kell keresnünk. Nagy a valő'szinü= 

sége, hogy a lekul:dött pArttitkár, Forberger vezetése 

alatt. a baloldali érzésü szociáldemokraták maroknyi cso-

portja is jobban kezdett szervezkedni és igyekezett szo-

rosabb kapcsolatót fenntartani a szegényekkel, amit az 

is. bizonyit, hogy ebien az időben szervezödő bérmozgal-

mak élére állt, és ilyen jellegü határozottabb politiká- 

. val a memorandum diktálasában is jelentős szerepe lehe-

tett. A, másik ok maga a népgyűlés ténye, hiszen a re lhá-

borodott és sokat nélkülözött tömeget igen nehéz lett 

volna minden eredmény nélkul szetosziatui hazaküldeni. 

Az emlékirat a továbbiakban elmondta, hogy különösen 

a tel hidege kínzott sók embert, kicsit és nagyot egyaránt. 

Bár a tüzifával való ellátásra, a fainség felszámolására . 

történték intézkedések, azónban ezek csak igen gyér szám,  

ban valósultak meg, zömmel papíron maradtak, de a hitege-

téseket megelégelték most már konkrét intézkedéseket kér-

tek az ínséges helyzet felszámolására. "A fainség ma már 

olyan - stádiumban van, hogy- komoly- - -zavargásokra v an  kilá-

tás. 

Ezekért az esetleges zavargásokért a felelősséget át-

.háritjuk mindazokra, kik a város ügyeinek lelkiismeretlen 



— 39 — 

intézésében részt vesznek!" 78/  

.Az emlékirat hangja megremeg, és mindazért, hogy a 

helyzet idáig eljutott a felelősséget igyekszik a város 

vezetőire háritani. Jóllehet a szociáldemokratákat is ter-

helte a város szegénysorsu lakosainak élete, hiszen Kökény 

ugy játszotta ki őket, hogy közben az ő képviselőik is bent 

ültek a város ügyeinek intézésére hivatott Nemzeti Tanács-

ban , akiknek háttérbe szoritását.nem akarták, vagy nem is-

merték,fel, mindenesetre az tény, hogy ellene nem tettek 

semmit. 

Ez a minden felelősséget áthárité hang, és a vele pá-

rosuló tömegmozgalmak elleni intézkedésre sarkalló pilátu-

si eljárás a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetében meg-

lévő burzsoá szimpatizáns tagok hatásának tulajdonitható. 

Kökény azonban  az utóbbit - a figye]meztető hangot - 

nem vette észre. Az emlékiratból csupán az a rész ütötte 

meg fülét, amelyben a város "magas" vezetőségét - igy szin-

te teljesen egyedül őt - merészelték birálni, intézkedései-

vel szemben elégedetlenkedni. Nagy sértődöttségében fegyel-

mi vizsgálatot . rendelt el az egész városi tisztviselői kar 

ellen. 79/  

Azonban a kivizsgálásra nem került sor, mert február 

15-én megérkezett a 2016/10-1919. számu főispáni leirat, 

amelyben elrendeli a néptanácsok megalakulását. 8o/  

Jellemző Kökény magatartására, most amikor rádöbbent, 

hogy uj szelek fujdogálnak és észreveszi,.hogy változott az 

ország politikai helyzete, és az  országos  események hatásá-

ra következett be a néptanácsok megalakulása, szinte elfelej-

ti a fegyelmi vizsgálatot, megmarad hivatalában, sőt mint pel-

gárrnester hivatalosan rendelkezik  a  néptanács megalakitásá-

r6 1. 

Az uj népi szervbe függetlenségi párt részéről delegál-

ja régi harcostársát Bordács Szilárdot, az öreg ügyvédet. 

Továbbá tagok még: Gáll Dezső - a nem régiben alakult - kis-

gazdapárt, Kántor József a szociáldemokrata párt részéről. 
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Melléjük rendelték a pártok még a következőké;,. a szociál-

demokrata párt Balla József joghallgatót, Verebes Dániel, 

Vágó László földmüvest, Zsemberi Gyula asztalost és Sasi 

György kereskedő segédet: A függetlenségi párt. és a kis-

gazda párt két illetve négy taggal képviseltette magát. 81/  

Ezzel a Nemzeti Tanács - már'amugy sem nagy szerepet ját-

szó hivatala helyett a Néptanács vette át - elvileg - a 

város vezeté5ét, ideiglenes jelleggel, mert a választást 

későbbre halasztották. 82/  

Programjukat első gsszejvetelük alkalmával határozták 

meg és foglalták irásba. Az elvi nyilatkozatukból is ki-

tünik, hogy eszmeileg nem fejlődtek sokat, tisztázatlanság, 

zür-zavar jellemző még mindig a téren is a vezetőkre. , 

"legfőbb feladat az ujjáépitésben a szocializmusra vár. A 

szocializmus az ellenfelek rábirásával, meggyőzésével,köl-

csönös megértéssel és teljes idealizmussal küzd céljaiért, 

és ebben hü támogatóra talált a tisztviselői karban, a Ta-

nácsban - 83/  mondja ki a program, alelyből.a harcos - szi-

lárd elvi alapon álló - munkásság hangja teljes mértékben. 

hiányzik. A minden nyilt harctól irtózó, békés uton. ered- 

ményt elérni akaró kispolgárság hangja csendül ki a nyilat-

kozatból. Az uj helyzetet ugy értelmezték, mintha ez a for-

radalni ; moz` alom végállomása lenne, a további harc tehát  
szükségtelen, az elért eredményeket,• viszonyokat kell kon-

szolidálni,.és ezek majd megvalósitják - az ilyenfgrmán 

teljesen. naivul, tévesen elképzelt - szocializmust. 

Milyen változást hozott a város életében az uj szerv, 

a Néptanács megalakulása? 

Ehhez először is azt kell megvizsgálnunk, hogyan ju-

tottak el a Néptanácsok megalakitásához? 

A velük kapcsolatos cél az volt, hogy a jelentőségében 

hatásában vesztett Nemzeti Tanácsokat pótolja, és "arányo-

san" képviselje egy-egy község város társadalmának érdeke-

it, igy,az egyes helységekben az államhatalmi szervet kép-
viselje. Azonban az ország jó részén a Néptanácso] ezt a 

feladai,ot nem a kormány szájaize szerint látták el. A mun- 
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mások - parasztok forradalmasodásának következtében - 
amelyben jelentős szerep jut a novemberben megalakult 
KMP-nek - a Néptanácsban nem az állam képviselői által 
meghatározott létszámu és osztályu tagok vettek részt, 
hanem ők saját maguk ragadták meg a hatalmat, és alul-
ról,igazán "demokratikus" uton hozták életre ezt a szer-
vet. 

Ilyen módon történt a szomszéd városban Cegléden 
is. Aholis azért vált ez lehetővé, mert a "Munkás Pa-
raszt és Katonatanácsok januártól kezdve annyira meg- 
erősödtek, hogy mikor a Nemzeti Tanács legközelebbi ülé-

sén 1919 március 10-én.megjelentek, mint a Néptanács 
képviselői a város ügyeinek intézését is a kezükbe vet- 
ték".84/ De ilyen jellegü hatalom átvétel az ország más 

vidékein is jelentkezett. 85/  

Nagykőrösön merőben másként történt a Néptanácsok 
megalakulása. A burzsoá réteg továbbra is tartja a vá-
ros ügyeinek irányipását, amennyiben Kökény továbbra is 
polgármester maradt. De a burzsoázia Néptanácson belül, 
sem adta fel pozicióját, és abszolut többségben maradt. 
Hiszen a függetlenségi párt és a kisgazdapárt részéről 
13, mig a szociáldemokrata párt 6 képviselőt delegált a 

tanácsba. 

A munkás- és katonatanács, valamint a helyi szoci-
áldemokraták szervezeti gyengesége folytán a szervezés 
felülről, Kökény javaslatára és ellenőrzése mellett folyt . 
le. Már itt beigazolódott az a helytélen politika, amely 
a szociáldemokrata helyi szervezetet jellemezte, szer-
vezeti gyengesége miatt csupán a ..kebelén belüli problé-
mák foglalkoztatták, arra még csak nem is gondoltak, 
hogy a város társadalmi rétegeiből tömegeket nyerjenek 
meg a maguk számára. Igy a kisgazdák - önálló párttá ala-

kulva - lassan  a burzsoá - virilis réteg felé csusztak, 
amelynek következményei a későbbiek során sulyosan es-
nek a latba. 

A Nagykőrösön lassan érlelődő forradalmasodás to-
vábbi jeleként kell értékelnünk a város határában tör- 
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ténő un. "Karikavadászat" miatti burzsoá részéről tör-
ténő tiltakozást. A városi vadásztársaság ugyanis til-
takozó levelet intézett a vármegyei kormánybiztoshoz a 
határban elszaporodó, jogosulatlan . személyek által üzött 
orvvadászat miatt.  Az októberi -novemberi események .. 

után nagyon sok személy tulajdonában maradt lőfegyver, 
azt a sorozatos felszólítások ellenére sem szolgáltat-
ták be, hanem maguknál tartották. A téli élelmezéshez 
nagy segitséget nyujtott az elejtett vadállatok busa, 
tavasszal pedig tüntetés képpen csoportosan cserkésztek 
a város határában, ezzel rémisztgették a város urait, -

hiszen csak azoknak volt vadászengedélyük - akik méltán 
féltek tőlük, mert a.szabad területen nem védte őket a 
nemzetőrség fegyvere, és a nép bosszujának könnyen ér-
ványt tudott volna szerezni. A saját testi épségük mi-
att és nem az állatállomány kipusztulástól való megmen-
tése vezette a tiltakozásban a "jólelkü" urakat. A til-
takozás aláirásában a bőrét. féltő Kökény járt élen, mint 
polgármester és a vadásztársaság elnöke. 86/  

Ha ezek után összefoglalva megvizsgáljuk a város 
történetének 1918 novemberétől 1919 márciusig terjedő 
szakaszát, egy  meglehetősen  tisztázatlan kép fogad ben-
nünket. 

• Az elmondottak mellett még meg kell jegyeznünk, 

hogy az őszi forradalmi események során. hatalomra kerü-. 
lő burzsoá-értelmiségi réteg és vele szoros szövetség-
ben a polgár-paraszt virilis réteg mindent elkövetett 

hajalmi poziciójának tartására, és a további forradalmi 

események megakadályozására. 

Aközvetlen forradalmi hangulat csillapodása után 
hamarabb következettbe esetükben az eszmélés, ez annál 
is könnyebb volt, mert az egé sz közígazgatsi appsré.tus 
megmaradt, csupán a polgármester személye cserélődött 
ki. Ez az "uj" apparátus 'pedig a hatalmának megszilár- 
ditásához felhasználta a - nagyszámu -,csendőrökből, 
rendőrökből szerveződött nemzetőrséget. Az erős katonai 
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támasszal a háta mögött még az akkortájt bekövetkező 
ujább tömegmozgalom sem okozott volna problémát. 

A város irányitásában, a politikai manőverekben -
járatlan jószándéku embereket könnyedén maguk mellé ál-
litották, vagy a további tevékenységüket leszerelték. 
Bár politikai pártba való szervezkedésük, hasonló an  a 
proletárokhoz erre az időszakra,esik, mégis hamarabb és 

Sikeresebben tudtat. talpraállni. Ebben az is fontos sze-
repet játszott, hogy ők egységesen. álltak ki véleményük 
mellett, és az a határozottság a korábbi cselédeiket, 
bérlőiket megfélemlitette, megingatta. 

Mindezeken kivül a hivatalos állami, katonai támo-
gatást ők élvezték, és ennek tudatában könnyebben is 
tézkedhettek. Az agrárproletáriátus, a színpatizáns kis-
polgárok.tömegei jórészt távol maradtak az események 
sodrától. Nyilvánvalóan abban, hogy a november eleji és 
január, februári mozgalomtól eltekintve - nem hallatták 
hangjukat egyrészt annak a ténynek volt nagy jelentősé-
ge, hogy a város vezetésében a forradalmi. cselekmények 
után sem történt lényeges változás. Velük a későbbiek 
során sem sokat törődtek, mint politikai tényező, pedig 
éppen nélkülözéseik, inséges helyzetük miatt is tömeg-
bázisát adták volna egy burzsoá ellenes, a kis tulajdon 
nost .és agrárproletárt támogató pártnak. Az egyes ele-
mek lázongása pedig sokszor anarchikus formában történt, 
ez pedig arra nem volt alkalmas, hogy nagyobb változást 
hajtson végre a város politikai szirtpad án., csupán egyes 
emberek ideig-óráig tartó megfélemlitésére volt használ-
ható. 

A városi munkások háboru előtti- szervezettségi 
szintje már az előzőekből ismeretes. Azon a helyzeten 
lényeges változás csak .a Szociáldemokrata Párt helyi 
szervezetének megalakulásaval_történt, hiszen ekkor egy 
párt azt vallotta szivügyének, hogy a szegények, érdeke-
it védje, életükön javitson. A többi demokratikus szerv 

- egyletek - beolvadtak a Szociáldemokrata Pártba. Saj- 
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nálatos dolog, hogy igy járt a Katonatanács is, mert 
ezáltal a legfontosabb, legdemokratikusabb szerv ve-
szitette el jelentőségét. 

Segitségével lett volna elérhető, hogy mig a szo-
ciáldemokrata vezetők a Nemzeti Tanácson belül harcol-
nak a nép érdekeiért, addig a katonatanács ezért a po-
litika célért a nép, a.leszerelt katonák között foly- 
tat felvilágositó, mozgósitó munkát. A leszerelt kato-
nák azonban eltüntek a város lakói között, és szinte 
teljes passzivitásban burkolóztak. 	. 

A város munkásmozgalmára mindig jellemzővolt: bi-
zonyos foku elmaradás az országos fejlődéstől. Abban is 
megmutatkozott az adott időszakban, hogy a novemberben 
megalakult KMP szervezetével, de  még. a budapesti, ceg-
lédi baloldali szocialistákkal sem próbáltak kapcsola-
tot kiépíteni, segítséget kérni. Igy aztán a KMP-nek , 

sem akkor, sem később nem alakult ki helyi  szervezete.  
Nem használták ki a városba érkező - fejlettebb eszmei 
szinten álló - katonák itt létét sem, hanem közreműkö-
dőként segítették eltávolitásukat. 

Helyt adtak a reakciós véleménynek, mivel azok 
"idegenek", nem tudnak sgtteni a város problémáinak meg--
oldásában. A január-február hónapban meginduló - még 

kezdetleges  -bérharcban nem.tudtak a próbálkozások el-
lenére sem ugy bekapcsolódni, hogy az a szociáldemokrá-
ták baloldala számára kedvezőbb politikai légkört te-
imtett volna. Szociáldemokrata pártban már a megalaku-
lásától fogva részt vettek haladóbb burzsoá-értelmiségi 
elemek is, kispolgár és proletár elemek mellett. Nyil-
vánvaló, hogy közöttük a. város és,az országos eseményt 
érintő kérdésekben is vita támadt. A vitát kiélezték 
ahelyett, hogy a baloldaliak tapintatos, de szilárd el-
vi alapon álló -politikával a megnyerésükre törekedtek 
volna. Ezek a hibák a városi munkásmozgalom gyengesége- . 
iből fakadó, objektiv tényezőkből származtak. 
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Az  egyes ba~  01.da3l  °e3ene~s magűkra  voltak hagyatva  
a polgári és szociáldemokrata vezetőkkel vivott harc-
ban. A szociáldemokrata,csoport a burzsoáziával kiegye-
ző áramlathoz csapódott. Vezetőit megszéditette a város  
irányitásában való részesedés, és a legtöbb esetben a  
karrierista Kökény által vezetett burzsoá virilis réteg  
szavazógépei lettek.  

A város munkásmozgalmában meglévő hibák jórésze a  
helyi adottságokból, a munkásmozgalom fejlettségi szint-  
jéből adódtak. Másrészt pedig a Szociáldemokrata Párt  
jobboldali vezetőségének vidéket elhanyagoló politiká-.  
jóból, és az egész szervezet gyengeségeiből következett  

A polgári demokratikus fejlődési szakasz  - helyi  
jelentősége abban mutatkozik az elmondottak mellett,  
hogy most már a burzsoá-értelmiségi virilis réteg nem  
egyeduralkodóként végzi a város irányitását, hanem a fi-
atal munkásszervezet . is képviseli magát, és jogos hatal-
mát követeli, már maga ez a tény is más politikára kész-
teti a volt uralkodó réteget.  
Kénytelen számitásba venni az eddig süket csendbe burko-
lózó városi elnyomott osztályt is.  

A tapasztalatlan munkásvezetők számára alkalom nyi-
lik a.bur.zsoá közigazgatásban való részvétel következ-
tében, olyan hasznos tapasztalatokat szerezni, amelyek-
nek a későbbiek során a város gazdasági, politikai irá-
nyitásában lesz jelentős szerepe.  

III. A Tanácsköztársaság időszaka  

1919 március-augusztus  

Az országos bel- és külpolitikai események hatásá-  
ra a  Károlyi Mihály vezetése alatt álló burzsoázia kény-
telen volt átadni a hatalmat egy nála demokratikusabb  
osztálynak.  
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A külpolitikai csőd, a belpolitikai válság megol-
dására egyedül a szociáldemokraták - a januártól megin-
duló gyakran kommunista szervezésű tömegmozgalmak -miatt 
képtelenek voltak. Ezért bármennyire nem akarták tudomá-
sul venni a kommunisták létezését, kénytelenek voltak 
velük is felvenni a kapcsolatot, és hivatalosan is.a kcm-
mányalakitásról tárgyalni. 

A korábban letartóztatott kommunista vezetők és a 
baloldali szociáldemokraták aktiv közreműködésével ala-
kult meg 1919 március 21-én a Forradalmi Kormányzótanács, 
amely az ország népéhez a "Mindenkihez.!" cimü Kiáltvá-
nyával fordult, és megmagyarázta az események következ-
tében beálló uj helyzetet. 

Felhivta az ország munkásait a munkás-paraszt,és 
katonatanácsok alakítására és a hatalom átvételére. 

A Forradalmi Kormányzótanács megalakulásával Magyar-
országon.- a Szovjet-orosz szocialista forradalom után 
először - vérnélkül győzött a proletárforradalom, és a 
hatalom a munkásosztályrés a vele szövetséges agrárpro-
letáriátus kezébe került. . 

Nagykőrösön a j anuártól meginduló forradalmi mozgo-
lódás nem volt elég erős ahhoz, hogy alulról jövq népi 
kezdeményezés át tudja venni a város irányitását. 

A.pesti várttózás nyomán, csak a központi utasitás-
ra mozdultak meg a szociáldemokraták és szervezték meg 
a. direktóriumot. . 

A Tanácshatalom  megszervezése Nagykőrösön 

Direktórium 

A Budapesten történt,változások csak bizonyos ké-
séssel érkeztek a városba. Március 21-e utáni napokon 

még csend volt. Bér most is érkeztek hirek a Pesten tör- 



tént eseményekről, de,azok zavaros volta miatt senki 
nem  bizott meg bennük. 

Március 23-án - két nappal a pesti események után-
hivatalosan is tájékoztatták a város lakosságát. A Nagy-
kőrösi Népujság cim:ü lap rendkivüli kiadásban számolt 
be az ország fővárosában történt változásokról. Az első 
oldalon közölte a koaliciós kormány lemondását, ismer-
tette a lemondást közvetlenül előidéző antant harcot, és 
Károlyi Mihály bucsuzó szavait: "... átadom a hatalmat 
Magyarország népei proletáriátusának!" 

A Fendkivüli kiadásban olvashatjuk a Mindenkihez 
cimüarradalmi Kormányzótanács által kibocsájtott -
röpiratot.: "Az országot az összeomlás anarchiájától 
csak a szocializmus, a kommunizmus megteremtése menthe-
ti meg!" Ismertette a két párt egyesülését, az uj párt 
nevét, és felhivta a városokat, falvakat munkás-paraszt 
katonatanácsok kiépitésére. Közölte a kormány teljes 
névsorát. 

Az ujság adta hirül, ,hogy a város vezetésében mi-
lyen változások történtek. .A hatalmat hét tagu direktó-
rium vette át a városi tanácstól és a néptanácstól. 
Tagjai: Kántor József, Sállai János, Zsembery Gyula,,Sa-
si György, Verebes Dániel, Láng István, Balla József. 
A névsort végigpillantva észrevehetjük, hogy olyan em-
berek kerültek a direktórium élére, akik már a polgári 
demokratikus szakaszban is tevékenykedtek. A tapasztalt 
idősebbek, akik szakszervezeti és földmunkás mozgalom-._ 
ban résztvettek és a radikálisabb fiatalok - Balla, Sa-
si - szereplése arra engedne következtetni, hogy a ha-
talom most már végérvényesen a proletárok kezébe került. 
Olyan furcsaság azért előfordult, hogy .a város szociál-
demokrata szervezetének vezetője nem tagja a direktóri-
umnak.  

A megalakult vezetők a. direktórium nevében megtil-

tották a termény, ipari vagy mezőgazdasági cikkek, élel- 
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miszer, vagy levágott állat kiszállitását a városból .  

Ugyancsak zár alá helyezték á pénzintézetek készlete-
it. A posta, á távíró, a vasut -irányítását -a direktó- 
rium az irányítása és felügyelete alá helyezte. 1/  

A direktórium március 26-án tartotta első ülését, 
ahol a,hét tag mellett megjelent a városi tanács részé-
ről Dr. Dalmady Lajos.városi főügyész és Dr. Szabó Amb-
rus, Szentpéteri Géza, Tittel Károly városi főmérnök, . 

M. Kovács László helyettes rendőr alkapitány, Dr. Kenye-
res Gyulavárosi orvos,,és nem utolsó sorb an  a polgár-

nester Dr. Kökény Dezső. 2/  

Kökény a proletárdiktatura megalakulásakor nem mu-
tatkozott városi hivatalában, visszavonult a közszerep-
léstől. Ez a meghátrálás azonban csak rövid ideig tar-
tott. A héttagu direktórium megválasztásakor azonban lát-
ta, hogy olyanok is.vezető`poziciót kaptak, akikkel jól 
megegyezett az előzőek során, és azok hU segitői voltak, 
megjelent a március 26-i gyülésen.és szokott nyájas mo-
dorával felállt és üdvözölte az uj vezetőséget: "Mele-
gen üdvözlöm a nagykőrösi direktóriumot, mint az uralom-
ra jutott proletárdiktatura helybeli közigazgatási ható-

ságát.` 

Ezen kezdeti mondat után, - miután továbbra is szó- 
hoz engedték jutni - folytatta szónoklatát, és megkísé-
relte, hogy a vezetésben visszamaradhasson, egyelőre még 
óvatosan, nevet nem is említve tett célzást eme óhajára: 
... minden igyekezettel és lelkiismeretesen munkálko-

dik az egész tisztikar a haza és a nép javára." 3/  Ugyan-

ezt a gondolatot már elmondta amikor azon a viharos őszön 
a kezébe kaparintotta a hatalmat. 

A diraktóriumi tagok pedig egy szót sem szóltak 
működése és személye ellen. Egy részük azért, mert tul-
ságosan tekintély tisztelők voltak, és szinte .természe-
tesnek vették Kökény jelenlétét, a másik rész, - a fia-
talok - pedig nem mertek sem az idősebbek, sem Kökény 
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ellen szót emelni. Az eredmény pedig az lett, hogy Kö-
kény továbbra is háboritatlanul járt a direktóriumi 
ülésekre. - A passziv részvétellel azonban nem elégedett 
meg, ismét pozicióra vágyott. 

Ez az óhaja is hámarosan teljesült, az április 16-i 
ülésen Zsembery - a direktórium elnö}e.- meghagyta ál-
lásában a városi tisztviselői kart "... ugyanabban a 
hatáskörben, ugyanabban az ügyben járnak el, ugyanazok 
a tisztviselők, akik és ahogyan eddig eljártak."4/  

Kökény is megkapta hivatalát, még a címét is hábo-
ritatlanul hagyták. "A pénzügyeket a sürgős ki- és be- 
utalásokat Dr. Kökény Dezső polgármester /!/ intézi a 
polgármesteri szobában."51  

Alapvető hiba volt. ez a direktórium részéről. Bár 
igaz, hogy a Tanácsköztársaság időszakára jellemző volt 
a szakember hiány, azonban..a reakciós ügyintézésben meg-
rögzött közigazgatási apparátust egészében - vezetőivel 
együtt . - meghagyni már több volt mint könnyel rnüség. A 
direktórium eszmeileg sem állt.olyan szilárd alapon és 
nem rendelkezett olyan széleskörű forradalmi bázissal 
sem, aminek segitségével a korrupt bürokiatákat sakk-
ban tudta volna tartani, de még olyan vezetői is gyé-
ren voltak, akiket.ellenőrző szervként a közigazgatá-
sitiezetők mellé tudott volna állitani..Ezek hiánya mi-
att pedig a. megmaradó apparátus - . Kökény  vezetésével . -

szinte kOszen állt a direktórium intézkedéseinek szabo-
tálására. 	 . 

Kökény csak arra várt, hogy bent. lehessen a szobá-
jában, onnan már könnyen ment az irányitás. Ezek után 
valóban ő játszotta az irányitó szerepet. 

Minden fontosabb - posta, küldönc utján érkező - 
küldemény, levél, távirat az ő kezéhez érkezett, és 
"láttamozás" után ő küldte el a direktóriuiu elnökének -
'is. A szituáció minden. furcsasága ellenére, a..város po-
litikai életének irányitója továbbra is Kökény maradt. 
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Olyannyira befolyása alá vonta direktóriumi tagokat, 

ogy a későbbiek során max minden fontosabb kérdésben 
maga döntött. 

Az április 27-i direktóriumi illésen a szegény ta-
nácstagok már kifakadtak. Kökény ellen "Szabó. Ambrus 
tiltakozik az ellen, hogy Dr.. Kökény Dezső és Dr. Sza-

bó Ambrus jegyző - akik tulajdonképpen burzsoák - pro-
letár tanácsunkban részt vesznek." 6' 

támadás jogos, mert  ha  csupán a származást néz-

zük, Kökény akkor sem dicsekedhetik éppen proletár mult-
tal. Jászárokszállási középparaszt szülők gyermeke,pol-
gármesterré való választása előtt a takarékpénztár igaz-
gatója. 7/. 

A megtámadott polgári vezetőket pedig nem más, mint 
a direktórium elnöke., Zsembery -, akire különösen erős 
volt Kökény. hatása -'védelmezi  meg, és ennek hatására, 
valamint Kökény szemforgató beszédére a direktórium ha-
tározatba foglalja, hogy "... a nevezettek müködése iránt 
téijes bizalommal viseltetünk és jelenlétüket szükséges-

nek tartjuk." 

Kökény beszédéből a,karrierista polgár jellemző 
vonásait tudjuk leszürni. Kezdetnek ilyeneket mond: 
':... mindig szivvol-lélekkel szocialista voltam..." 
majd folytatja: "... szivvel-lélekkel támogatom a pro-
letáriátus érdekeit, a proletárdiktaturát, vallom an- 
nak elvét, és az utolsö leheletig ki fogok tartani amel- 

• lett."S/  

Ezeket a szépen, jól megfogalmazott, - sajnos - 
hatásos szavakat a direktórium vezetői elhitték a min-
den hájjal megkent ügyvédnek. 

A valóság aztán egészen mást mutatott, cselekede-
taivel szinte minden szavát megcáfolta, és ezzel bizo- 

• nyitva, hogy a proletáriátus elvének vallása és érdeké-
nek támogatása olyan messze van tőle, mint  Íakó Jeru-

zsálemtől. 
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Kinálkozik az összehasonlitás,'hogyan nyilatkozott 
ő maga a fentebb elmondott "elveiről". 	. 

A proletárdiktatura.leverése után, a városi hiva- 
talnokoknak tartott.gyülésen ez az "elveiben szilárd." 
szónok igy nyilatkozott: "Négy és félhavi garázdálko-
dás után végre megbukott az az aljas, piszok, gaz rend-
szer, amely a bolsevizmus proletárdiktaturája nevezet 
alatt rabolta, gyilkolta, gyötörte hazánkat és tisztes-

O/ 
céges polgárait." 	 . 

Hogy melyik beszédében mondottakat vallja magáénak 
arról igy ir a birósághoz intézett kérvényében: "Ha ugy 
éreztem volna, mint akkor tőlem ki lett csikarva; ugy 
ott lettem volna . ténylég és tevőleges szerepben szivvel 
és ]élekkel a proletárok minden dolgában és ténykedésé-
ben. " 10/ 

Ezzel a nyilatkozatával megmutatta a polgármester 
ur igazi arcát! Saját karrierje, egyéni céljainak el-
érése érdekében nem  számit sem elv, sem tett. A célhoz 
való eljutás érdekében változik köpönyegének szine, és 
ha számonkérik tőle szavát, akkor terrorra, erőszakra 
hivatkozik, pedig senki sem "csikarta" ki tőle a nyilat-
kozatokat, csak a saját önzése, hiusága, nagyravágyása 
mondatta vele a fentieket. 

Azoknak a polgároknak a tipusa, akik egy-egy  diva-

tos politikai jelszó minden meggyőződésnélküli szajkó-
zásával akarnak feljebb jutni az általuk nagyra becsült 
'társadalmi ranglétrán. Sajnos ez az ember tOljesen be-
folyásolta és irányitotta a direktórium tagjait, rava-
szul vigyázott arra, hogy  a nyilvánosság előtt ebből az 

irányitásból minél kevesebb látszódjék, számítva arra, 
hogyha ujra fordul a kocka ismét elfoglalhassa a "kis 
trónt", a polgármesteri széket. 

Azok az intézkedések, amelyeket a direktórium he- 
lyesen hajtott végre,.. nem rajta mulottak, hanem a cse-
kélyszámu forradalmi elemek hatásának tulajdonitható és 
köszönhető. 	 . 
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A direktóriumhelyes működését központilag - távi-
rat  utján - szabályozták. 

Előfordult -az is ;  amikor a megyei_ .direktórium ve-
zetői maguk látogattak be a városba, és segitséget nyuj-
tottak a szervezésben., valamint politikai tájékoztatást 
tartottak a városban. 11/  

_Rendeletileg szabályozták a direktóriumi tagok,fi-
zetését, amelyet napi 40 koronában állapitottak meg. 12/  

rtékén.ek összehasonlitására érdemes a sertéshus,kiméré-
ci árát feljegyeznünk: kilója 28 koronába.került.. 13/  A 
fizetés tehát nem mondható rossznak, piszén decemberben 
a vidéki cukorgyárak munkásai napi 8-10 koronát keres- 

i 
tek, és a hus ára - feketén - akkor is ennyi volt.l4; . 

A bérezést ilyen. formában a.direktórium bevezette 
vigyázva arra, hogy akik két helyen dolgoznak, azok csak 
egy helyről kapjanak pénzt. Abban az esetben, ha két ál-
lás utáni munka bére külön-külön nem haladta meg a 40 ko-
ronát, akkor mind a két helyről kaphatott fizetést. 15" 

.Május elején lezajlott ülésen ismertették az igaz-
gatási osztályokat, amelyeket a pestmegyei direktórium 
állitott fel J6/ 

A városi direktórium igen sok gyakorlati intézke-
dést hajtott végre. Különösen érvényes ez a megállapi-
tás a diktatura utolsó szakaszára,. akkor amikor Hajdu 
Jánost küldték ki uj párttitkárnak, aki a város legfon-
tosabb feladatának. tartotta "... az éhséggel küzdő Buda-
pesti munkások helyzetének könnyitése'céljából a helybe-
li élelmiszer felesleget minden uton az éhezőkhöz eljut- 
tatni. 17/  

Ennek érdekében történt junius 25-én - bár sajnos 
elég későn - a batyuzás heti ltása. 18/  Pedig az már el 
rémisztő méreteket öltött,. és egész juniusig nem tettek 
semmi konkrét intézkedést_.a megakadályozására. Nagykö-
rösön ebben az időben száz, százötven, sőt kétszázan is 
megfordultak felvásárlás céljából. Öt-hatszáz koronát 
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adtak egy libáért, és kilencszáz-ezer koronát egy ma-
lacért. 19/  

A jobbmöduak tömegesen vásárolták fel és raktározták 
el a. terményekét, mig a városi szegények, elsősorban a . 

budapesti munkások éheztek. 

A direktórium jelentős intézkedése volt a közmun-
kák.meginditása, a háboru óta - hol kisebb, hol nagyobb . 

mértékben - kisértő munkanélküliség felszámolására. 
egy másfélmilliómásfélmillió koronába kerülő  épitkezést hajtott vég-
re a diktatura időszaka alatt. 20/  

Már márciusban megindult a város épületeinek tata-

rozása, bár akkor még csak a legszükségesebb javitásokat 
végezték e1 az egyes épületeken, és erre a célra kétezer 
korona hitelt vett fel Tittel Károly városi főmérnök . 21/  

-A város belterületének csinositására, szépítésére, 
fejlesztésére középitkezési tervet dolgoztak ki. Fontos-
nak tartották a kereskedelem lebonyolitása érdekében az 
utak renoválását a városban, de a városon kivül is. 

Bekötő makadám utak épitésére, aszfalt gyalogjárók 
épitésére, a régi utak javitására összesen..1.142.000 ko-
ronát iktattak a keretbe. A város határában. csordogáló 
Körös és-Gógány ér, valamint a belterületén :Lévő nyilt 
csatornák korszerüsitésére és,javi.tására 774.000 koro-
nát; középületek épitésére 12.400.000 koronát vettek fel 
a perspektivikus keretbé. 

Elhatározták nyilvános közkórház, nyilvános fürdő - 

uszoda, kétszáz kislakás, tüdőbeteg-gondozó, vásárcsar-
nok, városi mozgóképszinház építését. 

Ezen tervek jó része ma már megvalósult, akkor azon-
ban. égetően. szükséges volt a tervbe vett_.épületek fel-
épitése,..hiszen ezek a mindennapi kulturált élethez szo-
rosan hozzátartozó intézményeket foglalták magukba. 

Ugyancsak épiteni akartak még 400.000 korona beüte-
mezéssel 15 km hosszu mezei kisvasutat is. 22/  A közmun- 
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kák összes értéke 14.721.000 korona volt. A tervezők 
jövőbe látóan akarták a városi épitkezéseket végrehaj-
tani, hogy a megvalósulásakor -a modern ember igényé--- 
nek, izlésének, szórakozásának megfelelő köz- és kultu-
rális intézmények álljanak a munkájukat végző, és pihen-
ni vágyó proletárok részére, 

A terv azonban - perspektivikus volta,.és•egyéb 

anyagí jellegű hátráltató okok miatt - nem valósulha-
tott meg a Tanácsköztársaság időszaka alatt. Az ellen-
séggel való állandó harc lekötötte a békés építő munká-
hoz szükséges. erőket, a diktatura bukása után a város 
akkori vezetői nen sok gondot forditottak a közállapó- 
tok fejlesztésére. Mindez csak kedvező történelmi körül-
mények között válhatott volna élvezhetővé. 

Az elmulasztottak miatt aztán a város mostani ve-
zetői fáradoznak, hogy az a többévtizedes álom valóság-
gá váljék. 

Nagyobb közmunkák sorában kell megemliteni a vasut 
fejlesztési tervet is, Az Országos Munkaügyi Tanácsel-
vállalta a Kupaí-Kovács majori vasut m eghosszabbitását , 
Lajosmizséig, a város pedig ismét felvetette a Nagykőrös-
Kocsér-Kécske közötti vasut megépitését. 23' 

A közmunkák sorában kell megemlitenünk a városban 
induló nagyszabásu faültetési akciót. Még márciusban meg-
indították, hogy friss, fiatal csemetékkel pótolják a 1 e  -
gyetlen hideg tél következtében a város belterületéről is 
- az ellátatlanok részére - kivágott fákat. Fz,az ülteté-
si mozgalom folyamatosan egész májusig tartott. 24/  

Közmunkák megszervezésére megalakították az.épitési 
direktóriumot, amelynek tagjai: Szlengyel László, Korok-
nai Sándor, Csendes József, Botocska Ferenc, és elnöke 
Tittel Károly. 25' 	. 

Az ország sulyos gazdasági hel;rzete ellenére a vá-
ros központilag kapott 30.000 korona segélyt középitke-
zése1 re.26  
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Bár. nem  horibilis összegről van. szó, mégis jelen-
tős. azért, mert látható, hogy az országos vezetés még 
ilyen • ne.]éz körülmények között  is -- -- amennyir.e tudott 
segített. A közmunkák folytatását - igyekezett mindenáron 
biztosítani, nehogy nagyobb mérvű munkanélküliség kelet-
kezzen. 

A város próbált öntevékenyen is gazdálkodni anyagi 
készletével, utjavitást végeztek, amiért is 8.991 koro-
nát fizettek ki. 27' . 

Tittel Károly.junius 21-én 26.813 korona közmunká-
sok által ledolgozott munkabérről nyujtott be számlát a ' 
városi pénztárhoz. 28/  

Mindezekből.az intézkedésekből látható, hogy a di-
rektórium a város gazdasági felvirágoztatása éhekében 
sokat tett és.dolgózott. Igyekezett nagyszabásu közmunka 
terveivel a munkanélküliségt felszámolni, . azonban, ehhez ` 
nem minőig rendelkezett megfelelő anyagi bázissal. 

A tervek megvalósitása csak állami támogatással lett 
volna lehetséges, erre pedig az adott körülmények között 

nem  volt lehetőség, . 

A gazdasági intézkedések mellett figyelemmel kell • 
kisérvünk a direktórium kebelén belül zajló.politikai el-
lentétek, harcok különböző hegnyilvánulásait. Már a szo-
ciáldemokrata várt megalakulásakor emlitést tettünk,hoey 
a szervezet nem egységes. Az•ellentét meghatározója az 
idősebb és fiatalabb nemzedék tulajdonhoz való viszonya. 
Az idősebbek életük során kialakult - sz.jTnukra megszo-
kott közállapotokhoz való ragaszkodás, a hagyoi.ányok, a 
város vezetők tisztelete mindezek a sajátosságai arra 
valöak voltak, hogy könnyebben kiegyeztek a volt elnyo-
móikkal. Az országos és helyi forradalmi eseményeket is-
merő, abba-bekapcsolódó fiatalok viszont radikálisabb, 
intézkedéseket akartak a virilisek felé folyamatositani. 

A hét tagu direktórium megalakulásakor. —annak ősz, 
szetételével mindkét fél elégedettnek látszott. Az ellen- 
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tétek akkor fokozódtak, amikor a választások során, a 

végleges - három tagu - direktóriumba három."öreget" 

választották, miig a fiatalok különböző tanácstagságokat 

szereztek. 

Az itt kapott poziciójukat nem használták ki kel-

lően annak a célnak megfelelően, hogy tömöritsék a bal-

oldali érzelmü elemeket, valamint a.városi vezetés egyéb-

ként is hibás alapállásu - téves intézkedéseit belátó 

szimpatizáns elemeit. . 

A későbbi szervezeti fellépésük nem volt eléggé megala-

pozott, céltudatos, A helytelen - türelmetlenségükben . 

elkapkodott - intézkedéseket, kellően meg nem szervezett 

tánadáso kat pedigg a direktórium elnöke, mint ; `rosszindu 

latu rágalmazásokat" könnyüszerrel leszerelt. 

Az év juniusában került nyilt támadásra sor,.amikor-

is Zsembery a Munkástanács ülésén bejelentette, "...hogy 

meg nem értő proletárok csoportosan, a legdurvább szi-

dalmakkal, és•életveszé.lyes fenyegetésekkel támadják meg 

a direktóriumot. Nem látják, hogy az élelem és áruhiány 

ás nem a vezetőség a hibák forrása. 7 f 

Továbbá 5.000 katona Nagykőrösre való vezetését ké--
ri, mert ."A Vörös Örség nem teljesiti kötelességét a za-

vargások lecsendesitése és a lázitók elleni eljárás kö-

rül, sőt még a lázitók letartóztatását is megtagadják." 

Ilyen. helyzetben lemondással fenyegetőzik, azonban 

a direktórium többsége a megmaradásuk mellett szavaz. 

.Miután a direktórium. lemondását nem sikerült elér-

ni, sőt határozatba foglalták, hogy működésével meg v an- • 

• nak elégedve - Sasi György a baloldaliak vezetője lemond 

tanácstagságáról és bevonul a Vörös Hadseregbe. 29/  

Erről a mozgalomról azt kell elmondanunk, hogy bár 

a direktórium - - az előzőekben elmondottak miatt - nem 

mindig állt intézkedéseivel - különösen politikai.jelle- 

güekkel nem - a helyzet magaslatán, mégis bebizonyosodott, 
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hogy egy alapos fórradalmi eszme birtoklásának hiányá- 

t ban, forradalom elméleti ismereteinek hiányában, nem 

- lehet-  és -  nem szabad ellenfelek -ellen-  küzdeni .• Mert kel-

lő elméleti meóindoklás hiánya miatt, az csak "marako-

dássá" degradálódott. 

Bebizonyitotta azt is, hogy forradalmi mozgalmat 

tömegek témogatása nélkül nem lehet indítani és levezet-

ni. A legfontosabb lett vólna a baloldali érzelmü veze-

tők számára egy világos, határozott célkitiizés irányában, 

annak megvalósit' sáért tevékenykedni.. A városi lakosság-

ból nemcsak a proletárelemeket, hanem  a kistulajdonoso-

kat is megnyerni ennek a célnak, és a város társadalniá-

'n.ak összefogásával kényszeriteni az adott direktóriumot 

a helyes irányu tevékenységre. 

Azonban nemcsak ilyen. jellegü prögram hiányzott a 
városi pár-tvezető k .részéről, hanem hiányzott szinte tel-

jes mértékben a proletárokkal való aktív kapcsolat ki- .  

épitése, ápolása; más társadalmi rétegek .bekapcsolásá- 

ra -'tudatosan - nem is tettek semmit. 

Pedig bizonyitotta Zsembery beszéde, hogy nemcsak 

ők egyedül voltak elégedetlenek a városi direktórium in- 
tézkedéseivel. Azonban.a kedélyeikben csak éppen "meg- .  

piszkált" és spontán célnélkül tevékenykedő emberek, nem-

hogy a diktatura légkörének segítettek volna, hanem csak 

a hangulat izzására voltak elegendők. Erre,pedig a város 

életének normalizálásához nem.volt.szükség. 
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, 
V A LASZTÁSOK  

A Tanácsköztársaság kikiáltásakor ideiglenes  jel-
leggel mindenütt alakultak tanácsi szervek, azonban a 
Forradalmi Kormány zótanács igyekezett állandó jellegű 
direktóriumot.felállitani a munkások, parasztok szava- 
zatai alapján. 

Egyik  legfontosabb feladatának tartotta a válasz-
tások minél előbbi. lebonyolitását.-.A Forradalmi Kormány-
zótanács XXVI.  sz . rendelete április 7-ét jelölte meg a 
választások'napjául. 	. 

nagykőrösön már április 5-én megjelentek. a válasz-
tásra felhívó falragaszok. A rendelet tartalmazta a vá-
lasztás jellegét, célját, és.megállapitották a szavazók 
jogait.  

"Szavazási jogosultsága van a város minden. 18. élet-
évét betöltött munkás, férfi vagy nő lakosának, és a'Vö-
rös Hadsereg katonáinak. Nincs szavazati joguk: .1.. abér-
munkásokat alkalmaztatóknak, 2./ a munkanélküli jövede-
lemből élőknek, 3./ a kereskedőknek, 4./ lelkészeknek, 
5./ e77nebetegekn.ek és gondnokság-alatt állóknak, 6./ alak 
nek politikai joga fel van  függesztve."  

Ugyanez a falragasz közli kerületenként a szavazás 
helyét: "I. szavazatszedő bizottság: Száll patika, a.volt 
szociáldemokrata párt helyisége /I-II. kerület szavazói 
részére/; II. Szavazatszedő bizottság: Színok-féle isko-
la /III-IV. ker. szavazóinak/; III. szavazatszedő-bizott-
ság: a Nemcsik-fele Olvasó Egylet /V-VI-VII. ker. szava-
zói részére/; IV. szavazatszedő_ ; bizottság: Szolnoki--uti - 
Alszegi'Gazdász Egylet /VIII-IX.-X. kerület szavazóinak/; 
V. szavazatszedő bizottság: a városi szálloda emeleti 
diszterme /a város kültelkének hat járásbeli szavazói 
Számára/.3°/ 
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A szavazás előkészitésére, lebonyolitásának közvet-
len irányitására választási bizottságot alakitottak, Nik-
losz János elnökletével, tagjai:  Szőke Ferenc, Tóth Kál-

mán, Virág István, Szudarevics Ferenc, Bene László, Zana 

János. 31/  

A választást a  város  szavazásra jogosult polgárai-a 

legnagyobb rendben a helyzet.komolyságának megfelelő ün-
nepélyességgel folytatták le, -  a törvényes szokások és in-
tézkedések megsértése nélkül. 32/  

A város lakossága.- az ország minden. városához, fa-
lujához hasonlóan - először vett részt ilyen demokrati-

kus szavazáson, először járulhatott a szavazó urnák elé, 

hogy olyan tanácstagokat válasszon, akik valóban az őc-
dekeit védik. Ezt a rendkívüli' eseménytkülsőleg ünnepé-
lyes ruhával és belsőleg felemelkedett lélekkel tette fe-

ledhetetlenné. . 

A választás eredményeinek feldolgozásán még.az éj-
szakai órákban is dolgozott a szavazatok számát összesí-

tő hattagu csoport. 33/  

A szavazás lebonyolitása után április. 12-én ült ösz-
sze a városi munkástanács uj alakuló gyülése, amelynek 
korelnöke a parasztmozgalomból ismert veterán Tóth Sn-
dor volt. A gyülés is leszögezte.még e gyszer, hogy a sza-
vezás teljesen rendben, a törvényesség megsértése nélkül 

zajlott le.' 

Ezután került sor a háromtagu direktórium megvá-
lasztására, melynek elnöke Zsembery Gyula lett, tagjai: 
Sallai János, Niklosz János. Olyan embereket választot-
tak meg a város vezetőinek, akik minden jószáradékuk el-
lenére - a gazdasági, politikai vezetésben gyakorlatla-
nok, .járatlanok voltak, és ezt a gyakorlatlanságot nem. 
_pótolták olyan forradalmi .lendülettel, dinamizmussal, 
amelynek döntő szerepe lett volna a város irányitásában, 
nem rendelkeztek a fiatalabb korosztály rugalmasságával, 
határozottságával, és mindezek hiánya mellett, vagy éppen 
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ezért - továbbra is Kökénybefolyása alatt maradtak, 

annyira vakon hittek benne, hogy nem vették,észre, hogy 

más Kökény és más á proletárdiktatura célja. Ezekről a 

hibáikról a Tanácsköztársaság egész időszaka alatt nem 

tudtak megszabadulni. 

Megválasztották a városi intézőbizottság tagjait, 

melynek tagja. lett többek között: Verebes Dániel, Han-

kovszky.Károly, Sasi György, Fábián János /!/ Vágó Lász-

ló, Gerecze Ferenc, Kohán János. Megyei küldöttekül: 

Zsembery Gyula, Sasi. György, Fábián János /!/ Sallai Já-

nos, Niklosz János, Barta József küldetett ki. 34/ 

A reakciós - burzsoá - elemek soha nem szunnyadozó -

tevékenységének kell tulajdonitanunk, hogy Fábián-János 

a volt csendőr, szavazatai alapján bekerült a városi in- 

té zőbizottságba, sőt még megyei küldöttül is megválasz-

tották. 

A gyűlés programjában határozott szocialista elve-

ket fektettek le: tt... nagy akadályokkal kell megküzde- 

ni a proletárságnak, mig egy ország szocialista berende-

zését és teljes átalakulását keresztül viszi és biztosit-

ja, de ezt meg kell csinálni a saját érdekünk, és a jövő 

nemzedék érdekében.tt35/  

A program letisztult hangjában - az előzőekhez vi-

szonyitva - a tanácsban bentlévő baloldal és közvetlenül 

hiányzó, vagy kisebbségben lévő burzsoá befolyás csökke-

nésének, valamint az ,országos viszonyok megváltozásának 

van jelentős szerepe. 

városi választ4sokkal egyidőben igyekeztek segit-

séget nyujtani a környező falvak.direktóriuínainak is. Hi-

küldöttek járták a szomszédos falvakat, járásokat, hogy 

a direktóriumi munka meginditásában, gyakorlati felada-

tok megoldásában hasznos tanácsokat adjanak. 

Az alsódabasi járási tanácsban Verebes Dániel, Mé-

száros János, Gerecze Ferenc és Kohán János, mig az abo- 

nyi járásban Jónás Mihály, Tóth Sándor, Szűcs István, 
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Torna István, Kovács László, Bene László, Harsányi Fe-
renc, Róka Sándor, Vágó László, Katona Bálint, Barta Jó-

zsef, Deszbach Pál, Klekner. Ágoston, Mocsai József, Te-

leki Sándor tevékenykedett. 36/  

A  belügyi népbiztoshoz irt jelentésből megállapit-
ható., hogy a városban 3.500 munkás adta le szavazatát az 
uj népi hatalomra, a Tanácsköztársaságra. 37/  

.A szavazás sikeres volta mellett meg kell állapita- - 
• nunk, hogy olyan hibák is jelentkeztek, amel yek az orszá-

gos intézkedésből származnak. A szavazás kirekesztette 
ilyen irányu jogaik gyakorlásából a kereskedőket. Nem 
tett különbséget ezen a rétegen belüli további tagozó-
dást illetően, igy a kiskereskedők jó része kimaradt eb-
ből az akcióból, tudvalevő, hogy Nagykőrösön elég sok 
kiskereskedő m.üködött, igy ezzel az intézkedéssel elvá-
lasztották a hozzájuk közelálló proletároktól, és óhatat-
lanul a burzsoá restauráció támogatói közé keveredtek. 

Ez az intézkedés a kistulajdonos - proletár össze-
fogást mzv nehezitette, sőt egyes esetekben lehetetlenné 
is tette. 

Forradalmi törvényszék 

Nagykőrösön a proletárdiktatura kikiáltása után 
forradalmi törvényszék volt az az intézmény, amely az 
elsők között hegalakult.• Az első.elnöke Torma István, 
Vádbiztosa Dr. Horvát Márton38" volt a kortársi vissza-

emlékezés szerint. 

Az első hivatalos adatot az intézmény létezéséről 
április 4-én kapjuk,' a Forradalmi Kormányzótanács meg-
bizásából alakult meg Torma István elnök vezetésével, 
tagjaiul Bene Lászlót, ifj. Szőke Ferencet, vádbiztosá-
vá Dr. Horvát Mártont, jegyzőkönyvvezetővé Borsos Szabó 

Lászlót nevezte ki.39' 
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Müködését az igazságügyi népbiztos - a volt szgci-
áldemo'krata - Rónai Zoltán rendeletileg szabályozta. 

Szabályozták az elnöknek és. a vádbiztosnak a fize-
tését, azt napi 50 koronában állapították meg. 40/  

A közalkalmazottak amennyiben a törvényszék szolgál-
tában álltak nem kaphattak külön fizetést. 41/  

Központilag intézkedtek egyéb ügyrer  3  i kérdésekben. 
Szabályozták, hogy.  letartóztatást ki hajthat végre, ho-
gyan kell bánni az elitélttel, milyen nyomtatványokat 
kell beszerezni, ezeket milyen. -m)don,kel1. 	 Köz- 
ponti rendeletre felállitották az un. kihágási biróságo-
kat és szabályozták működésüket. Az ilyen intézmények 
olyan kisebb ügyekben intézkedtek, amelyek nem tartoz-
tak a forradalmi törvényszék elé. 42/  

A forradalmi törvényszék helyi csoportjának komo-
lyabb tárgyalása nem volt, mivel nagyobb méretíi ellen-
forradalmi szervezkedés a városban nem volt. A helybeli 
reakció igyekezett magát távol tartani minden hangosabb 
ellenforradalmi megnyilatkozástól, inkább csak pusmogás, 
rémhirterjesztés volt a kenyere. Ezért ítéltek el egy . 
évi börtönre Koncsik Erzsébetet, mert azt hiresztelte, 
hogy a románok hamarosan bevonulnak Idagykőrösre. 43t  

Az ellenforradalmi elemek másik ellenállási formá-
ja volt az élelmiszer rejtegetés. Ilyen irányu büncselek-
ményekért itélték el Melankovics Antalt, B. Faragó Józse-
fet és :erdei Terézt."/  

A forradalmi törvényszék, annak ellenére, hogy ke-
vés dolga volt, még sem képviselte.a proletárok érdekét 
ugy, ahogy egy forradalmi szervtől el lehetne várni. 
Gyenge kezü, engedékeny ügyintézésért, panasz érkezett 
a direktóriumhoz. 

.Különösen a gazdagabbak - élelmiszer rejtegetők - 
ügyével voltak elnézőek, ezért szólalt fel ellenük Szé-
kely József, Tóth László és Vágó László; enyhe és enge- 
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dékeny eljárásukat emelték ki jelentésükben. Kérték,a 
törvényszéki elnöknek és a vádbiztosának leváltását. 45/  

Nem  is lehet csodálni az ilyen irányu tetteket, hi-
szen a felelősségre vonáskor a vádbiztos reszketve véde-
kezett, az ellenforradalmi biróság előtt, és a jól be-
vált indokot ismételgette: csupán félelemből látta el 
feladatát..A burzsoá városi vezetőség is felmentő jelen-
tést küldött, ami szerint Horvát Márton tta  burzsoázia 
érdekében tevékenykedett."4" A törvényszékbef bekerült 
ügyvédek nyilvánvalóan igyekeztek mentegetni, sőt meg-, 
menteni a.gazdagabb elemeket a megérdemelt tüntetésről. 

Abban, hogy a törvényszék nem ugy látta el felada-
tát, ahogy azt kellett volna, nagy szerepe van a direk-
tóriurLnak is..Ide is inkább olyan küldötteket neveztek 
ki, akik az idősebb korosztályból kerültek ki, és .a ré-
gi rendhez füződő kapcsolataik révén könnyebben befolyá-
solhatók voltak. 

Vörös Őrség - Vörös Hadsereg 

A Vörös Őrség felállitásáról a Belügyi Népbiztos-
ság 1. számu rendelete intézkedett, a végrehajtásával 
azonban a legtöbb helyen nem a proletáriátus szellemé-
nek megfelelően jártak el. 

Sok helyen - főleg vidéken - egyszerűen átvették -
minden szelektálás nélkül - a régi reYszerből vissza-
maradt csendőröket, rendőröket, és azokat most mar  mint 
vörös őröket tartották szolgálatban. 

A fenti eset játszódott le Nagykőrösön is. Tovább-
ra is megtartották a kulák származásu volt nemzetőr pa--
rancsnokot:. Kiss Pált és vele együtt átvették a szolgás- 
latot teljesitő nemzetőröket, sőt csendőröket is.. 

Ez a tény rányomta bélyegét a Vörös Őrség tevékeny-
ségére. Megtörtént a Biró Gyula budapesti lakos által 
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jelentet.t.eset, aaikoris a vörösőr parancsnok megvert 
egy munkásnőt, mert annak előzőleg a feleségével volt 

-vitája.-47/  

A  helyi Vörös.Őrség parancsnoksága a gimnázium tor-
natermében székelt, ahová a felszólitásoknak eleget 
ve kellett beszolgáltatni mindennemiu lőszert  es fegyvert. 

 

Az ilyen. jellegű szervezés :  után aztán nem csodálkoz-

hatunk, ha a Vörös Űrség juniusig tartó tevékenysége a 
városi hentesüzletek és élelmiszer üzletek előtti sor-
banállás ellenőrzésében a fegyelmezetlenség megakadályo-
zásában kimerült. 

A'Vörös őrségnek hossza ideig nem voltak szervezett 
ügyosztályai, az uniformizálás csupán felsőbb rendeletre 

történt meg. A felsőbb intézkedésekre várás nemcsak a Vö-
rösőrségre, hanem az egész városi vezetésre jellemző, . 
nagyon. gyakran - legtöbbször olyankor mikor kritikus eset-
ről volt szó - nem tudták eldönteni a helyes választ, és 
ezért a kényelmesebb.utat választották. Ezért került sor 
csak junius 4-én. a Vörös Őrség ügyosztályainak megszer-
vezésére. Tiz ügyosztályt szérveztek, melyben 'untos sze-
repet játszott Fábián János csendőrőrmester is.49i  

Az áldatlan állapot csak akkor szűnt meg ,  amikor 

az addig Kecskeméten tevékenykedő Mészáros Jánost hiv-
tákhaza a Vörös Őrség élére,. aki azonnal hozzáfogott a 
vörösőrök ráncba szedéséhez. 	ő.határozott.fellépé- 

sének volt köszönhető, hogy ettől kezdve erélyesen fel-
léptek az elhatalmasodó batyuzókkal.szemben, és az juli-
us végére majdnem teljesen megszűnt. Azonban távolabbi 
terveit, a hátralévő idő rövidsége, a Tanácsköztársaság 
bukása miatt nem tudta megvalósitani. 

A Vörös őrség előbbi tevékenységei közül ki kell 
emelnünk túsz szedés. akciéját.- A városi burzsoák vici 
lisek közül az ellenforradalmi akciók leszerelésére,fel-
sőbb utasitásra történt ez az akció. 
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Az .intézkedést azonban figyelmetlenül hajtották 
végre, és nem az utasításnak megfelelően jé. a el.- 
Bár az világosan leszögezte -, - hogy -hatvan évnél idősebb 
embereket nem.szabad túszként iefogni. 51/  Az általuk 
túszként bekísért és összeszedett 29 személyből 15 nem. 
felelt meg az előirásnak, vagyis 60 évnél idősebb volt 
Az akció tudatos,elszabotálására utal, hogy a város leg-. 
tekintélyesebb polgárai közül sokat - többek között:Ád. 
Lászlót, Gáll Dezsőt,. Mocsy.. Lászlót, Halász Gyulát tel-
jesen elfelejtették számba venni; mégcsak rendőri jelent-
kezésre sem kötelezték őket. 52/a.  

A város állandóan kapcsolatot tartott a Vörös Had-
sereggel. A Forradalmi Bormányzótanács.felhivására, a 
városban is megindult a toborzás a Vörös Hadsereg meg-
szervezésének segitésére. 

Az április 8-án tartott. toborzás során.mintegy 100 

főt tartottak álkalmasnak katonai szolgálatra,.akiket ürk-
nepélyesen., zeneszóval kísértek ki a.vasutállomásra, a 
honnan. a ceglédi 30. dandárparancsnokságra vonultak beP /  

A város proletár lakossága a háboru okozta súlyos 
emberi veszteség ellenére is - bár közülük nem sokan - 
mégis megmutatta, hogy részt kér a proletárhaza védelmé-
ből. A bevonulók száma ínég magasabb is lehetett volna, 
ha a. város igazán forradalmi vezetői a szegény nép között 
felvilágosító, nevelő munkát végeztek vo lna.,De azt -már 
sokszor en.litettük - teljesen elmulasztották. 

Azok a vöröskatona-napok, amelyeket a hadsereg nép-
szerüsitésére, a.város proletárjainak ideológiai tovbb-- 
képzésére szerveztek, erre a célra nem.voltak elegendők. 
Több alkalommal kellett volna a szegényeket összehivni, 
vagy otthonukban meglátogatni az. ő támogatásukkal meg le-
hetett volna küzdeni a direktórium ellenségeivel a nyilt 
szinen és nem lett volna kétes a győzelem. 

Hogy ez valóban így lett volna, bizonyítják azok a 
lelkes hangulatu népgyü:lések, ünnepélyek sorozata, ahol 
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a Kecskemétről átjut Talalay József elvtárs szavait uj-

jongással fogadták. 54/  

A Vörös Hadsereg harcoló egységeivel is állandó alt 

a város kapcsolata, nagyon sokszor adott élelmet a har-
caló. katonáknak. Sőt a májusi nehéz napokban,  amikor az 

antant burzsoázia által pénzelt román csapatok támadása 
azzal fenyegetett, hogy a fiatal Tanácsköztársaság ösz-
szeroppan, a katonai tulerő nyomása alatt, a város segi-
tett az akkor is megszállt kb, 10-12 ezerfőnyi, de ál-
landóan. változó vöröskatona élelmezésében. 55" Bár ez elég 

nagy terhet rótt a város lakosságára, a panaszkodásba 
csupán a városi direktórium elnöke Zsembery kezdett. 56/  

Az előállott nehéz helyzeten ő fogott vénasszonyos 

siránkozásba, akinek. éppen közhivatali tiszte folytán 
még az esetleges csiggedőket is bátorítani kellett vol-

na. ö az első, akí . a román támadás okozta helyzetet nem 
méri higgadtan, hanem az amugyis sulyos keriilmény láttán 
az első nehézség miatt kétségbe esik. Nem látta sem ő, 

sem a direktórium többi tagja, hogy csak ugy maradhat-
nak hivatalukban, csak ugy• maradhat fenn a fiatal tanács 
állam, ha fegyverrel is szembeszáll az imperialista in-

tervencióval. 

Az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben kellett vol-

na a fiatal lendületes baloldaliaknak is kiállniuk és 
valahogyan ellensulyozni a direktórium elnökének sirán-
kozásait. Kedvező helyzetben - jó politikával - fordit-
hattak volna esetleg a város vezetés módján. 

A }sarcoló egységeknek pedig minden előtt élelemre 

volt szüksége. A katonák szerelésének, állátállományá-
nak pótlásában is segített a város. 

Májusban-juniusbán volt az un. lósorozás a Vörös. 
Hadsereg tengerészdandára számára. A környező falvak-
ban is kimentek a direktórium tagok, hogy segitségija le-
gyenek a katonák a megfelelő állat kiválasztásában.57/ 
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Ha történt is valamiféle rendellenesség a katona-
ság részéről az igy okozott kárt minden esetben megté-
ritették. 58/  

A háboru emberben és hadianyagban nagy kárt és rom-
lást hozott az országra. Az imperialisták azonban nem 
elégelték meg az öt éves esztelen háborut, még további 
nyereséget akarván, fokozták a fiatal Tanácsköztársa-
ság elleni rabló háborut. 

A kormány a nehéz katonai helyzeten. ugy próbált 
könnyiteni, hogy CIX. számu rendeletével.a dolgozó fér-
fiak védkötelezettségét rendelte el 18-45 évig. 

.A városban junius 10 és 20 között tartották a soro-
zást, ahol a bizottság az 1874-ben született férfiaktól 
az 1900-ban születettekig sorozta be. 59/  A sorozóbizott-
ságban Nagy Ferenc, Szabó . Anbrus, . Klekner , Ágoston és Dr. 
Tordai Béla városi tisztiorvos vett részt. 60/  

Azonban már sem a sorozottak behiváséra, sem a költ-
ségek elszámolására nem került sor, mert a tulerővel szem-
benálló Vörös Hadsereg az imperialista hatalmak mester-
kedései.miatt nem tudott nagyobb átütőerejű támadást ki-
fejteni, és ez a Tanácskormány bukásához vezetett. 

A város lényeges intézkeséseinek sorában kell.meg 
emliten.i az önkéntes tűzoltóság felállítását. A város 
szélének fia  Tobb részt zsindely, vagy szalmatetős házai-
ra a nyári melegben, vagy a téli fütés idején könnyen 
felszökött a piros kakas. 

Eddig tüzoltó szervezet a városban nem  volt,  épp 
ezért volt lényeges a szervezet megteremtése, amellyel 
a szegényemberek vagyonkáját, de a város minden polgárá--
nakingatlanát lehetett védeni a.tüzkár ellen, illetve a 
tüzek.ellen sikeresen lehetett védekezni.61/ 
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GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK  

Közel 1 á  t á s 

' ,A tanácshatalom megalakulásától fogva jelentős fel-
adat volt a városi, különösen azéhező budapesti•munká-
sok és családjaik élelmiszerrel való ellátása. A főváros 
környéki. falvak, vidéki városok. élelmiszer szálliLmán i. 
döntő módon befolyásolták a pesti munkások hangulatát.. 
Mig a vidéki városok a saját körzetükben. viszonylag kört'`--
nyebben hozzájuthattak rendszeresen friss zöldség, gyü-
mölcsfélékhez, addig ; Budapest ilyenirányu ellátottsága 
nem volt megnyugtató. 

A főváros élelmiszerrel való ellátásának biztositá-
sára szervezte meg a Forradalmi Kormányzótanács az un. 
zárt területet Budapest körül. Erről a területről élel-
met, hust, gyümölcsöt, zöldséget, vágómarhát kiszállíta-

ni nem volt a szabad máshová, csak Budapest éhező proletár-
jai számára. 

A Népgazdasági Tanács zárt területté nyilvánitotta 
Nagykőröst is. 2/ A város jelentős segitséget nyujtott 
az éhező fővárosiaknak, itt szolgáljon például egy heti 

pesti szállitmány összege: 20.000 db tojás; 30 q borju-
hul; 5.000 db csirke és 18 db élő marha. Az élelmiszer 
szállitmányok akadálycentes szállitására hozták létre a 
városban, a kivitelt irányitó hivatalt. 63/  

Az elég jelentős szállitmány a városban történő ala-
pos megszervezést•igazolja. Azonban tárgyilagosan meg 
kell állapitanunk azt is, hogy az élelmiszer folyamatos 
Budapestre való szállitása - ilyen nagyobb tételekben 
is - továbbra is megoldható lett volna, ha nem használ- . 

ja ki helyzetét a város és.nem nyerészkedési üzletet lát 
benne, és nem .gyekeznek.zavart.kelteni a Központi irá-
nyitó szervnél. Mert mig ilyen tetemes szállitmányokat 
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küldted fel, ugyanakkor a felsőbb szerveket s .ráokozása-

ikkal nyaggatják, arról panaszkodnak,:hogy 11.035 zsír-

- ral ellátatlan személy van a városban. ó4" 

Arról viszont mélyen hallgat a Központ felé szálló 

jelentés, hogy az élelmiszer rekvirálások során 470 q bu-

ja; 1.780 q rozs; 3 q köles; 200 q árpa; 84 q tengeri; 21 

q liszt; 6 q hüvelyes; 128 q szalonna; 22 q zsír gyűlt 

össze, és ebből a város a.saját használatára elköltött 

434 q buzát, 1.539 q rozsot, 130 q árpát; 3 q kölest,  72 
q tengerit, 15 q lisztet, 4 q hüvelyest, 110 q szalonnát, 
19 q zsirt. 65/ ' 

A rekvirálási adatokból is kitünik, hogy ha nehezen 

is, de a város önmagát elláthatta volna, sőt emellett 

még az ország éhezőinek is juttathatott volna. 

A Budapestre való -,kiskereskedők utján történő -

szállitás'sem ment simán. Gátolta, hogy a direktórium 

megalakulásakor minden élelmiszer kiszállitására tilal-

mat rendelt.el, és - azt még nem oldották fel. Ezért for-

dult elő, hogy Bakó Mihályné és Kiss Ádám panaszt emelt 

a direktórium - ellen, mert a tojás, baromfi felvásárlását 

akadály ozta. 66/  

A. Közellátási Népbíztosság erélyes figyelmeztetése 

szükséges, hogy a Budapestre való szállítás elé ne gör-

düljön•akadály. Felhívják a direktórium figyelmét, hogy 

engedje a-szállítást, mert ellenkező esetben a központi 

szállitmányo kból kirekeszti', a várost. 67'  

A. polgármester megijedt  és bizonygatta, hogy ők sem-

tiféle szállítást nem akadályoztak, és riadtan hozzáfüzi 

t` ... kérjük közölni miféle élelemről van szó, azonnal 

küldjük". Ezután aztán akadálytalanul megindult az éle-

lem szállitása. ó8" 

A Forradalmi Kormányzótanács szivügyének tartotta 

- az akadálytalan ipari termelés biztosítására -,a külön-

böző ipari növények termesztésére való felhivást. Bár igaz 

hogy ezeknek - dohány, len, cikória - Nagykőrösön. nem 
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volt multjuk,.az erről szóló értesitést tájékoztatás 
nélkül irattárba teszik. 

Ugyanehhez a kéréscsoporthoz tartozik a gyümölcs, 
zöldség felvásárlásának gyorsításáról szóló rendelet 
végrehajtása. 	. 

Ennék érdekében a direktórium nagy számban adott 
ki gyümölcs, zöldség kiskereskedelmi engedélyeket. Azon-' 
ban.az intézkedéssel nem érték e l  a kívántcélt, a fo-
gyasztóhoz való gyors áru érését. Ugyanis - mivel jó üz-
letnek,igérkezett - az uj iparengedélyesek a város jómó-
du és vállalkozó szellemiz gazdáiból és pénzembereiből 
verbuválódott. 

Ipart váltott többek között Czakó József, ifj. Fle-
ischnann Jakab, Fleischmann Márton, Fekete Zsuzsanna, 
Grünhut Sámuel, Andrási Béla. 69'  Céljuk nyilvánvalóan az 
volt, hogy befektetett tőkéjüket - a vele járó profit-
tal -- r3'__nél 	 megkapják, és eredeti tőkéjüket meg- . 

duplázzák: A célért mindent elkövetnek. 

Ezért aztán hamarosan ellentétbe kerültek a régi, 
tőkeszegény kereskedőkkel. Azok panaszkodtak rájuk, hogy 
a gazdagok kijártak a város határába kocsival, mázsával 
fölszerelkezve, és a hazafelé tartó termelői kocsikról 
megvették a gyümölcsöt, és igy a szegényebbek elől fó .l-
vásárolták a terményt. 70/  A pénzéhségükben szinte "ere-
deti" szabadversenyes kapitalista világot "varázsoltak" 
a város uj és régi kereskedői. 

Az élelmiszerkiszállitás mellett a városbelső éle-
tének, a szegények helyzetének javitására is történtek 
intézkedések . . 

A kudarcot-vallott Népjóléti Hivatal helyére a Köz-
ellátási Hivatalt szervezték meg,  amely. persze m6s körül-
mények -  között jóval eredményesebben munkálkodott. Intéz-
te*a munkások  számára összeadott adományokból cipő, ruha 
kiosztást. A sorbanállás és a fölösleges időtöltés elke-
rülése végett  a szakszervezeti tas3 k tagkönyvükre kaphat- 
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tak az adományokból, ;  ha a szervezet az igénylésre megfe-

lelőnek találta őket. 71/  

A -cipő kiosztást a - Papp Sándor-féle házban kezdték 

meg, 72/  ugyancsak itt kezdték meg a,nincstelen proletá-

rok számára az ágynemü gyűjtését i s. 73/  

A. helybeli lakosság élelmiszerrel való jobb ellátá-

sa érdekében megszervezték a kerületi terményhivatalt. 

Amelynek feladata volt az élelmiszeradományok átvétele 

és kíosztása. 74/  

A direktórium fontos feladatának tartotta az ipari 

anyagokkal való takarékoskodást, mivel a város ebben min-

dig gyengén volt ellátva. Ebből az elvből kiindulva sza-

bályozták a gőzmalmok működését, és szénhiány miatt a vá-

rosi gőzmalmok nag-,részét bezárták, csupán. a Kollársz-

féle malom müködött. 75/  

Az ellentétek és a visszaélések elkerülése végeLl, 

szabályozták az őrlés után. járó vám mennyiségét is, azt 

az összmennyiség 15 %-ában állapitották meg. 76/  

A malomtulajdonosok harácsolása, nyerészkedése azon-

ban végtelen. Nem elégedtek meg az ügy elintézésével, és 

csaláshoz folyamodtak. A lakosság tiltakozott, hogy a ma-

gas vám mellett a gabonának csupán felét kapta meg liszt-

ben, a másik felét a malom tartja meg. Különösen az akkor- 

tájt bezárt Molnár-féle malomban  volt a legnagyobb a csa-

lás. 77/  A direktórium helyt adott a panasznak, és szigo-

ru vizsgálatot inditott az ügyben, és állandó tagot kül-

dött az őrlés ellenőrzésére. 	. 

A Forradalmi Kormányzótanács még a polgári demokra-

tikus forradalomtól örökölt egy olyan intézkedést, ame-

lyet sem a meghozatala időpontjában, sem később nem na-

gyon tartottak  be:  a szesztilalmi rendeletet. Bár a dik-

tatura vége felé már felszámolására történtek intézkedé-

sek, de általában sem vették tár szigoruan. 

Nagykőrösön is történtek kezdeti lépések a szeszti-

lalom feloldására. Fodor József és Lőwy Gyuláné kapott 
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korábban borkimérési engedélyt. 78' Erre azért is szük-

ség volt, mert az 1918-as év jó bortermése jórészt még' 

- mindig a hordókban állt, pedig zár lassan az u j termés  

fogadására is fel kellett készülni, és ráadásul egyre 

több zugkocsma nyitott ki797 , vagyis gyakorlatilag már 

a szesztilalmat nem tartották be. 

. Ami a közellátást illeti elmondhatjuk, hogy Nagykő-

rösön - a hosszu háborus termelés ellenére - a városi 

közellátás nem romlott le tulságosan. 

A város - önellátása mellett - tudott más ipari vá-

rosoknak, főleg Budapestnek élelmiszer segítséget nyuj-

tani. 

A helybeli élelmiszer rekvirálásokkal - ami elsősor-

ban  a gazdag polgár-3araszt réteg felé irányult - a város 

fedezni tudta ellátatlanjainak élelmezését. 

A város kereskedelmi életén belül azonban a valóban 

kereskedelemből élő kisembereket nem védte kellően a di-

rektórium. A pénzhajhászok kezén pedig gyakran elsikkadt 

az áru, ott vitték piacra, ahol legtöbb hasznot tudtak 

szerezni. 

Az. elvadult kapitalista csökevények megszeliditése 

céljából égy kereskedelmi felvásárló és irályitó szervet 

kellett volna létrehozni a - direktóriumégisze alatt,ameJy 

ezeket a vad hajtásokat lenyesegette volna és a kereske-

delmet az élet által diktált normális mederbe terelte 	. 

volna. Erre a célra az-eredményesen. működő, kivitelt irá-

nyitó,hivatal jobb - belső szervező munkával megfelelt 

volna. 

Az agrárproletárok is viszonylag jobb hlyzetbe ke-

rültek, hiszen a zöldség, gyümölcs szezon megindulása a 

jó munkaalkalmat biztosította számukra, - igy közöttük élel- 

-miszerhíány okozta elégedetlenséggel nem is találkoztunk, 

másrészről,a folyamatos városi közmunkák is ezt a célt 

szolgálták. 
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A Tanácsköztársaság időszaka - a városi, gazdasági-

lag számottevő osztályok számára - fellendülést ered 

-.- mény ezett,- és vele párhuzamosan nyilvánvaló anyagi meg-

erősödést is hozott. 

Abban. a termelési és kereskedelmi fellendülésben, 

amelyet .a Tanácskormány biztosított számukra nagy lendü-

lettel és vállalkozó kedvvel vettek részt. A.részvételt 

azonban nem. az. osztályok közös összefogása eredményezte, 

hanem ezek.az  osztályok, rétegek egymás anyagi érdekei 

ellen - azt.figyelembé sem véve, csupán 'individuális cse-

re" utján, csupán anyagi érdekből fakadóan segitették - 

sokszor .még szimpatizálást is .mellőzve - a proletárdik-

taturát. Ezzel is bizonyítva sajátságos városfejlődési 

sajátosságukat - "cívis" voltukat. 

Pénzügyi intézkedések  

Az. ország pénzügyi helyzete már a háboru befejezé-

se előtt sem volt jó, a vesztett háboru, a zavaros gaz-

dasági helyzet tovább rontotta a pénzt, és olyan inflá - 

ciós nehézségek léptek fel, • amelyet a Károlyi-kormány. sem 

tudott megállítani. A Forradalmi Kormányzótanács a pénz-

ügyi helyzet stabilizálására alkotta meg LVII. szánu ren-

deletét, amelyben .az olyanaranytárgyak és ékszerek be-

szolgáltatását rendelte el, amelyek darabonként meghalad-

ták a 2.000 korona értéket. Ugyancsak a pénzügyi helyzet 

javítását célozta "a pénzintézetek államositásáról" szó-

ló - március 26-án megjelent rendelet. 

A városban. is megtörtént minden előkészület a ren-

deletek maradéktalan végrehajtására, hogy nem ugy telje-

sítették az legnagyobb mértékben Kökény Dezsőnek ('köszön-

hető", aki.a dírekttrium megbizásából a pénzügyek •korlát-

lan intézője maradt. Bár az ékszereket összeszedték, még-

sem küldték fel a központba, hanem Kökény páncélszekrény-

be helyezte el külön-külön tresorokban, hogy a "kiosztás- 
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nál" ne legyen semmiféle kavarodás. Kökény erről igy 

vall: "..._.a páncélszekrény egy kulcsát elrejtettem és 

- a  tisztviselőkkel megállapodtam, azoknak meghagytam és 

őket utasi tottam, hogyha  az ékszerekét el akarják szál-

lítani, akkor mondják azt, hogy a kulcsok elvesztek." 80/  

Ilye módon aztán sikerült teljes módon szabotálni 

ezt.a fontos rendeletet. 

.A direktórium a város közönségével a sajtó utján 

tartotta a kapcsolatot - ilyen szempontból jelentős az 

az intézkedés, amely szerint 25.000 koronát utaltak ki 

a 7Jépujság meginditásához szükséges költségek fedezésé- 

re. e1/  

A város és a járás pénzügyeinek intézését a nagykő-

rösi bank és takarékpénztárra bízták központilag is. 

Ugyancsak ez az intézmény volt megb.zva a járási mező-

gazdasági ügyletek lebonyolitásával. 82'  

A város pénzügyeit is ezek a hivatalok intézték. 83/  

A városi költségek fedezésére korlátlan kölcsön fo-

lyószámlát nyitottak a takaré.kpénztárnál 4 és fél száza-

lékos kamat megállapitás mellett. 84/  

Jelentős intézkedés_ volt a városi közalkalmazottak 

fizetésének javitása. Ilyen jellegü panaszukkal több íz-

ben fordultak  a, direktóriumhoz, mig az helyt adott a ké-

résüknek. Három kategóriát állapitottak meg köztük: 	. 

1. A.városi tisztviselők; a kezdő fizetés évi 6.000 ko-

rona. A legmagasabb kategória 8.000 korona és plusz ezek-

hez 960 korona lakbér. 2. Városi díjnokok: kezdő fizeté-

sük havi 350 korona, legmagasabb kategória havi 500 ko-

rona; plusz évi .960 korona családi pótlék /a  családfenn-

tartók részére/. 3. A városi altisztek: alapfizetésük ha-
vi 470 és 440 korona évi lakbér. 5/  

A város alkalmazásában. lévő fegyőrök, mezőőrök, 86/  

valamint a kertészetben dolgozók fizetését .is ugyanak-

kor rendezték. A kertészetben dolgozóknak  órabér helyett 
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napi bért adtak. A férfiak 25 koronát, nők 20 koronát, 

15-13 éves fiuk, lányok 12 koronát kaptak és ehhez járt 
délelőtt 1 óra, délben 2 , 

 óra, délután 1/2 óra pihenő 87/  

A drágaság elkerülése végett szabályozták a hizott  

baromfi árát és azt 26 koronában állapitot ták meg. 88/  

- Egy kertészetben dolgozó férfi egy napi munkájáért nem  

adtak egy hízott baromfit.  

A pénzínség, az infláció elkerülése érdekében a  di-

rektórium elrendelte a helyi pénz kibocsátását, azonban  

már forgalomba hozni a diktatura bukása miatt nem lehe-

tét .89/  

Amikor a város érc keit tartották szem előtt, akkor  

a pénzügyi intézkedéseik, zöme helyes, azonban m-mikor a.  
proletár államon kellett segiteni, esetleg a saját káruk-

ra, akkor mér.kevésbé.jrtak el helygsen, hiszen elszabo-  

tálták az intézkedést.  

A direktórium intézkedései a mezőgazdasági  

dolgozók helyzetének javitásáért.  

A Forradalmi Kormányzótanács legvitatottabb és  

egyik legjelentősebb intézkedése a XVIII. számu  ápri-~ 

lis 3-i rendelet volt, amely kimondta a nagybirtokok  

uralmának  megszüntetését, a birtokhatár leszállitását  

és a megváltásnélküliséget. 	 . 

.A rendélet kiterjedt a 100 holdat meghaladó,föld-

birtokra és minden 10 holdnál nagyobb szőlőre is. Azon-

ban a.Következő lépés nem a földfelosztás. volt, hanem a  

termelőszövetkezetek alakulása. 	 . 

Nagykőrösön kimondott nagybirtok nem volt, csupán  

egy-két tucat kulákgazdaság. A. lakosság zömét a kispa-

rasztok, kistulajdonosok alkották és - lefelé - a szer- 
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ződéses mezei munkások - fölfelé.- a ,gazdák egyenlitet-
ték ki a város társadalmi osztályait. 

A zöm tehát valamilyen.. fórmában rendelkezett magán-

tulajdonnal, ha esetleg abból nem tudott a kistulajdonos 

megélni, haszonbérleti földet. művelt, vagy egyéb szerző-

dés formában művelt szőlő vagy föld egészitette ki bir-
tokát. 

A mezei munkás pedig az adott szerződéssel próbál-
ta életét jobbra forditani. 

Igy a földosztás problémája nem esett sulyosan lat-

ba, mint más vidékeken, bár talán ezzel magyarázható. ve-

tómag és emberhiány mellett .- hogy májusban még mintegy . 

8.640 kh terület vetetlen állapotban volt. 90/ 

A gazdák igyekeztek a mezőgazdasági munkásokkal a.. 

korábban holtpontra jutott.tárgyalásukat befejezni. Si-

keresen befejeződtek a tárgyalások. Megállapodtak, hogy 

a férfiaknak óránként 3,50 korona és napi élelmezés, a 

nőknek - 18 éven felül - óránként 2,50 .korona, 16-18 éves 

korig 2 korona és élelmezés jár. A munkaidő.megállapod-

suk jóval emberségesebb, mint az előzőekben. Novemberben, 

februárban 8 óra, vagy amennyit a munkás dolgozik; már-

ciusban, áprilisban, szeptemberben, októberben 10 óra; 

májusban, augusztusban 12• óra és a két nyári hónapban 
és a  két téli hónapban külön. megállapodás szerint dolgoz-
nak. Az evési időt a munkaidőbe nem szé,mithatták be és a 

munkaidő a munkaadó lakásától való indulástól, az oda visa-

szaérkezésig tartott. 91" 

Ha sok olyan kérdést ki is hagytak, amely a tavaszi 

tárgyalásoknál.felmerült, ez a szerződés mégis jobb volt. 

Azonban nem egyeztek meg a szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban, azt ismét későbbre halasztották. 

. A direktórium komoly gondot forditott - arra, - az,  
országos igényeknek is eleget téve -, hogy u cséplés és 

betakaritás minél zavartalanabbul történjék. Ennek  biz, 
tositása érdekében felmérték a cséplőgépeket fajta sze-- 
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cint, vagyis  szén, fa vagy szalmafi tésüek-e, a megfele-

lő í.izema yaggal való ellátás miatt. 92/  

A géptulajdonosok és gépészek szerződést kötöttek 

az esetleges javitások zökkenőmentes lebonyolítása érde- 

kében és a cséplési munkák ellenőrzésére pedig 5-5 tagu 
7 

bizottságot választottak. 93/  

Annak érdekében, hogy  a cséplést semmi  se  akadályoz-

za, már előre - kérvény utján - kértek pétaikatrészeket. 94/  

Az aratási munkákban résztvevők számára _igyekeztek 

a szükséges feltételeket, jó munkakörülményeket biztosi-

tani. Az .aratóknak naponta fél-fel liter bort és ' a napi 

doháryszukségletet biztositották.o 5/ 

A város szervezett gépészei kérvénnyel fordultak a 

direktóriumhoz, amelyben előadják, hogy csak őket alkal-

mazzák a cséplési munkáknál. Pontosan közölték, hogy mev-

ny i munkadijat kérnek : . " Minden _ 10 q. kicsépelt. gabona után 

150 kg gabona és:_koszt, javítás esetén - ha ez egy érá-
nál tovább tart -- óránként 8,50 kbrona órabért fizessen 

a géptulajdonos". 96/ 

Nagykőrösön. a kisbirtokok tulsulya miatt alig volt 

földszocializálás, csak a városhoz tartozó tetétlen pusz-

tán. Beck Jenő, Farkas László és Farkas birtokát vették 

állami kezelésbe, azonban mind ¢ három esetben megmaradt 

eredeti tulajdonosa kezelésében, Számukra a ;cáros a Laka, 

rékpénztárnál folyószámlát nyitott és jégkár ellen bizto-

sitotta. 97/ 

Történt viszont a köztulajdonba vétel során vissza-

élés is. 

Jálsoviczky László - a. 'tvolt't polgármester unoka - 

harminc hold szőlőjét nem vették állami tulajdonba, mi-

vel a tulajdonos kijelentette, hogy ő szüretiig tudja fi- 
zetni munkásait. 

A város bizonyára tehernek tartotta ós kényelmetlen-

nek találta a birtok államositását, és a régi birtokos 

eltávolitását: Mással nem  lehet magyarázni azt, hogy  ilyen 
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"alapos" indok alapján az eredeti tulajdonos birtokában 

meghagyták a szőlőt.  

Bizonyára hozzájárulhatott a még mindig vajudó szesz-

tilalom is ezen intézkedéshez. . 	. 

A városvezetői féltve vigyázták a város területe-,  
it. Több oldalról is .panaszkodtaka direktóriumra emiatt. 
A  jászkarajenőiek azért, mert őket nem engedik tetétle-
ni földeken dolgozni. 99/  Ceglédről pedig  az ottani direk-

tórium elnöke - Reiner elvtárs - panaszkodott, hogy a 

nagykőrösi földmunkások nem engedik - területükön. dolgoz7 

	

i a városok  ás 7 . é ~ > 	k 	t  100/  ni a szomszé ~to ~ ::.~osok .~ ;.rúz_,.. ~_~ munkásait.  

Nyilvánvalóan azzal az országosan is megfigyelhető  

jelenséggel találkozunk, amikor egyes direktóriumok amur  

kanélküliségtől való félelmükben .lezárták határaikat. Nem  

vették figyelembe, hogy az előtt már évek hosszu sora óta  

azon a területen• a most "eliázött" munkások dolgoztak.  

Ilyenformán pedig a saját - sokszor önző -- intézkedésük-

kel más városokban okoztak munkanélküliséget.  

Nagykőrösön a mezőgazdaság átszervezése nem okozott 

nagy gondot. Hiszen gyakorlatilag minden tulajdon érin-
tetlenül maradt. .  

Arra azonban okvetlenül fel kell figyelnünk, amilyen  
gonddal és alapossággal igyekeztek biztositani az aratás 

és cséplészavartalanságát a városban. Tudták a város ve-
zetői is,  hogy  milyen fontos a jövő évi termés betakari-

tásának gondos, alapos előkészitése és,ennek érdekében 

szinte minden tőlük telhetőt megtettek. 

Szocializálási rendelkezések 

A  városban ipari nagyüzem nem volt,,igy nem 1.s  kel- 
lett ilyen jellegű vállalatot köztulajdonba venni. A meg-
alakult szocializáló bizottság - szinte kizárólagos teve--  
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.kenységként - az egyházi tulajdonban lévő intézmények 

ingatlanjait vette állami kezelésbe. 

A bizottság pontos leltárba vette az összes egyhá-

zi tulajdont képező ingatlanokat és a hozzájuk tartozó 

ingóságokat. A.bizottságnak az oktatási intézmények ál-

lainositásánál segített a müvelődési osztály is. A város 
tulajdonában lévő iskolákat is államositották ugymint: 

a polgári leányiskolát a tornacsarnokkal, felsőjárási, 

komolytáji, feketei, alsójárási., felsőnyilasi, külsőnyi-

lasi, tetétleni, nyársapáti, csenői, pótharaszti iskolá-

kat; a központi, a felszegi, az alszegi és a Kalocsa Ba-

lázs-félQ alapitványi óvodát, _ valm hint a gyermekmenheV 
épületét. _01/ Köztulajdonba vették a református egyház-

tól a gimnáziumot a tornacsarnokkal., a Patai-féle isko-

lát, az Erzsébeti iskolát, a Kopa-iskolát, a Sántha-fé-

le árvaházat; a Bicskei-féle jótékonyházat, a tanítókép-

ző intézetet. 102/ A református egyház kezelése alatt ál-

ló rakodókert is hasonló sorsra jutott., és szabályozták 

annak nyilvántartási rend jét. 103f  

Államositották a Gschwindt Rt. szeszgyára és Sie- 

d meny Schuckért villPmosgyára helyi fióküzemeit. 

Mivel több nagyobb üzem nem volt, igy a termelési 

tanács létrehozását, megalakulását:nem tartották szük-

ségesnek. 104/  

A városi direktórium az összes lakóházat szociali- 

zálta a városban. 1.95 " Hibás intézkedés volt nyilvánvaló, 
hiszen a városban valóságos bérház alig volt és.a lakos- 

s  dg jó része olyan kistulajdonosokból.tevődött össze, 

akik - más Cula jdbnnal nem r endelkeztek,• mint kis .házuk- 

kal, amitől ezzel az intézkedéssel megfosztották őket. 

Csak a direktórium támogatásától tartózkodtak a további-

akban, de már passzivitasukkal is elősegitették a dir ek-

tórium elszigetelődését. 

Köztulajdonba vették• a helyi sajtó, nyomda és ki-

adó vállalat üzemeit. A Tanácsköztársaság számára-meg- 
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bizhatatian elemeket küldtek el a vállalattól, gondosan. 

tartózkodtak az esetleges munkanélküliség okozásától 106/ 

A temetők is köztulajdonba kerültek, 107/  

A szocialista tudatforma kialakulása utján jelen-

tős eredményként kell elkönyvelnünk, hogy a város öntu-

datos kisiparosai megalakitották az egyetlen kisipari 

termelőszövetkezetet.. A vas- és fémmunkások csoportja 

határozta el a termelőszövetkezet regalakitását. Tagjai 

megérdemelték, hogy nevüket megörökitsük, mint szocia-

lista kisipar uttörőit, előhirnökeit és harcosait. Tóth 

János, Szabó Ferenc lakatosmesterek, Kiss László, Németh 

György, Stölczner Gusztáv, Godány Péter, Hosszu Béla, 

Grünhut Jakab, Bacsó Ferenc, ifj. Gregor Antal, Nemes 

György, Fábik Gyula, Zsoldos Imre, Molnár Mátyás, Sánt-

ha Lajos és Németh László. 108/  

Tevékenységükről - sajnos - már nem tudunk beszá-. 

molni, a Tanácshatalom oly késői időszakában. alakultak, 

amikor tevékenységük már nem  tudott kibontakozni. Meg-

alakúlásuk mégis jelentős, mert rávilágitanak arra a tény-

re, hogy a város proletár elemei között is kifejlődött 

a diktatura eredményeinek hatására egy olyan réteg, a.ely 

a szocialista termelés utján akarta boldogulását megva-

lósitani. Bizonyára megfelelő időpontban még követőre is • 

akadtak volna. 

Kulturpolitika 

. 	A Tanácsköztr,rsaság kulturpolitikáját az a cél ve- 

zette, hogy megtörje a volt uralkodó osztályok müvelő-

dési monopóliumát. A Tanácshatalom már az első napokban 

valóra váltotta a magyar társadalom haladó részének év- 
tizedes álmát, és március 29-én a Kormányzótanács által 

kiadott XXIV. számu rendelettel államositotta' az iskolá-
kat. 
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A Tanácskoiinány ezen. intézkedéseit Nagykőrösön is  

maradéktalanul végrehajtották. Az iskolái államositását 

éppen egy tánitó, Horváth József vezette. 109 -  A riép nyo-- 
ui orát közvetlen közelről szemlélő tanítók közül mások is 
a proletárhatalom hü támogatói lettek. Hankovszky Károly  

'igazgató ellen nem véletlen indítottak eljárást 1920 -ban. 

A jelentés szerint Hankovszky "Tanácskormány megszilárdi-

tásában tevékenyen résztvettS°, 110/ Az államosított . isko-

lák falai közé uj szellem költözött. A cél: "bátor, mun- 

kás, 	volt 111/ ráás, szabad i ~ jus~g n.,vé ~vlé  

A tanítók és tanárok Marx-Engels legjobb müveivel  
ismerkedtek meg. Igy a Koi`munista kiáltványt, a Polgár-

háboru Franciaországban, Utópikus és .  tudomán,os szocia-

lizmus címü .könyveket olvasták. 112,/ A tanulóif;uság egy  
része is a proletárhatalom oldalára állt. Ezt misem bizo-

nyitja jobban, mintaz, hogy közülük ..többen jelentkeztek 
a Vörös. Hadseregbe. 113/  

A református egyház tiltakozott az államosítás el-

len. Ők a•"fejlődő iXjuságot és népet valláserkölcsi ala-

pon" akarták oktatni. 114/ Persze a Tanácskormány éppen..  

azért ál1amositotta az iskolákat, hogy a tudománytalan,  

maradi, egyházi oktatás helyett a tanulóknak korszerü  

természettudományos m:üveltséget adjon. Nagykőrösön is  le-

szögezték: "az ifjuságot materialista alapon kell oktat-

ni. 115/ Ez nemcsak azt jelentette, hogy az ifjuságé--

lyebb, tudományosabb oktatásban részesült, ez ideológiaí,  

elvi állásfoglalás is volt. Gondoskodtak arról, hogy az  

• if jumunkások olyan oktatásban részesüljenek, hogy a jövő  

munkásnemzedékének.ne kelljen szégyenkeznie kulturális el-

maradottsága miatt, ami amugy sem az ő hibája. Megszervez-

ték az ifjumunkások szabadoktatását. 116/•  

A munkásság kezébe vette a helyi sajtó irányitását  

is. A -burzsoázia érdekeit híven kiszolgáló -"Nagykörös, és  

Vidéke" cimü lapot megszüntették, 117/  A helyébe lépő ' Ta;  

kőrösi Népujság" már a cinével is kifejezi a két ujság kö-

zötti elvi. és gyakorlati állásfoglalás különbözőségét. A  
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proletárhatalom kisajátította a filmszinházakat is. 118/  

Állandó miisort biztositott látogatóinak a Papp-féle  mo- 
_a Vörös-  boszörkány /frari.cia/, -  Vc>rös aérdőj61;t.agyaf/ . ,  

.a Teis-féle Az aranyember és a Vörös kérdőjel cin:ü fil-

meket vetitette .  L1Q / 
 

A helyi polgári fiatalság öntevékeny szin.társülata  

nem eiégitette. ki a munkásság kulturszomját. Az egyik  

silány darab előadását a direktórium betiltotta. 120/  A  

Tanácskormány megfelelő színvonalu előadásra szintársu-

latot küldött vidékre, amely eljutott a városba is. A  

íntársu lat a ásztus 1—re telezte é.~ kezését.121/ Saj-taugusztus 	 A 	 n7 0  

nos a proletardiktatura bukása után a :Munkások természe- 

tesen nem  élvezhették ezeket az előadásokat.  

E pár s or . egy kisváros életén keresztül próbálta  

megmutatni azt, hogy a munkáshatalom mennyi  mindent tett  

azért, hogy az elnyomott osztályok tudomány ésultura  

csácsait bevegyék. 

Sajnos az ellenforradalom miatt ezen intézkedések-

nek is csak egy része vált valóra. A burzsoázia természe-

tesen gyorsan felszámolta ezeket az intézkedéseket, nekik  

nem  volt szükséges az, hogy a munkásság művelődjön. 

Az első szabad május elseje megünneplése  

Az ország katonai helyzete a román támadás és a szé-

kely hadtest árulása folytán nagyon sulyos volt. Az or- .. 

szág lakossága azonban mégis lelkesen készülődött az el-

ső szabad május megünneplésére. Az ünnep az egész ország-

ban diszes pompával, Ünnepélyes hangulatban folyt le.  

A város dolgoz? parasztsága, munkássága is kivette  

részét az ünnepből. A  felkészülés már április közepén  

megkezdődött. Április 17-én adta hirül a helyi ujság,  

hogy "elsején reggel 8-tól másnap reggelig tartó nagy  
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és fényes monstre népmulatságot rendeznek a Széchenyi-

kertben. A népmulatság keretében történik meg szászlónk-

/a  párt zászlaja/__elavatása. A  rendezést 200 -- tagu ren- 

dezőbizottság  végzi. ,,122/ 

Az április 27-i ujság közli, hogy a román támadás 

kivédésére beszállásolt katonák élelmiszerben való meg-

segítése  miatt az ingyen..ebéd és a sóskifli.elmarad. 123/  

Ennek ellenére vidámságban. nerc volt hiány, amikor fel-

virradt végre az ünnep napja. 

Reggel nyolckor - indult a menet a Csirkepiac-térről 

a Széchenyi-kertbe. "Elöl 50 főnyi lovasbandérium, utá-

na hatökrös aratós szekér, kalászkoszorukkal.és csokrok 

kal feldiszitve, rajta nyolc pántlikás marokszedő lány." 

Majd szüreti kocsik és biciklisek.feldiszitett csapata, 

hatvan tagu cigányzenekar következett Farkas Eenyus pri- 

máskodásával. A fehérruhás lányok .után vitte az öt méte-

res tüzvörös selyembwl készült sulyos zászlót Tényi Sán 
dor nyomozó. Végül szarfai csoportok, ifjumunkások, 

kok zárták vidám zene és : énekszóval a kavargó, hullámzó,_ 

színes felvonuló sereget. 

. 	Az ünnepi beszédet Borsos Benő mondta. Az . ebédet..a 

legtöbb család a •pázsiton fogyasztotta, nem tudtak sza-

badulni acsodálatos ünnepi hangulatból. Ebéd után több 

ének- és zenem.üvész is fellépett .vidám számokkal, közöt-

tük volt  Balogh József xilofónmüvész is. Délután ötkor 
avatták fel a párt zászlaját, és.verték rudjába-a négyszáz 

arany és ezüst zászlószegyet. Ezután futbalmeccs és regge 7  

lig tartó bál tette örökre emlékezetessé -ezt a felejthe-

tetlen szép napot, amelyet olyan vidáman, színesen ünne- 

pelt meg a nagykőrösi nép. 124/• 
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A proletárdíktatura Nagykőrösön 

A márciustól augusztusig eltelt időszak a történe-

lem szempontjából nézve nem hosszu korszak. A szocialis-

ta társadalom fejlődése szempontjából mégis jelentős. 

Jelentősége vitathatatlan., mert olyak társadalmi rend-

szer megjelenésének voltunk tanul, ,amely a magyar nép 

történetében addig ismeretlen volt. Az események megis-

merése után az adott viszonyokat reálisan mérlegelve ha-

tározzuk meg a nagykőrösi tanács munkájának jelentőségét, 

összehasonlitva az előző polgári demokratikus korszakkal. 

Az első észrevételünk - ami okvetlen sze.mbetünik -  

a két korszak irányitásában meglévő különbségeket ille-

ti. A márciusi forradalom után a hatalom Nagykőrösön 

az augusztusi bukásig - sajátos formában jelentkezett. 

A legjellemzőbb tényező az, hogy a gazdag paraszt-

polgár réteg teljesen kiszorult a vezetésből, és az őket 

támogató burzsoá rdekeltségii értelmiségi réteg . jó része 

is hasonlóan járt. 

A direktórium megalakulása a pesti események után 

történt, mintegy felsőbb rendeletre. A v arosi agrárpro-

letárok olyan mértékű forradalmasodása elmaradt, amely-
ből mint a hatalom győztesei kerültek volna ki. Csupán 

annyit sikerült elérniök, hogy a hetes direktóriumba kép-

viselőik is bekerültek. 

A további szelektálásnál történtek azonban hibák. 

A hetes direktórium megalakitásában még az egész város 

kistulajdönosainak együttműködését figyelhetjük meg. Vá-

rosi kistisztviselő és mezei munkás. még együtt található 

a mozgalomban vezető szerepet játszó kisiparossal és ma-

lettük a felnövekvő fiatal radikális értelmiség tagjai 
is tevékenykedtek. 

A választások után azonban ez a kör. leszűkült. A 

hármas direktóriumban már csak olyan - viszonylag idő- 
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sebb - kisiparosok  vettek részt, akik a mult évi forra-
dalom időszakában is tevékenykedtek. Azonban nem azok-

nak a mézéi munkásoknak a köréből kerültek ki, akik egy-

egy burzsoá intézkedés miaLL felszólaltak, hanem a meg-

választás során a tapasztaltság, higgadtság, megfontolt-

ság játszott döntő szerepet. 

A jónak indult társadalmi összefogás az áprilisi 

választások után kátyuba került. Az ok - amit már több-

ször emlegettünk -.a tömegekkel_való politizálás szinte 
teljes hiánya volt. Nemcsak a polgári demokratikus sza-

kasz alatt, hanem a direktórium megalakulása után sem 

folytattak a tagok megválasztása érdekében felvilágosi-
.tó munkát. 	. 

A választásokon, résztvevőket csak falragaszdk utján 

tájékoztatták a  szavazás mikéntjéről, a rövid idő miatt 
azonban jórésze tájékozatlan maradt,  és ilyen politikai 

tájékozatlanság után oszlott meg a szavazatok száma. 

Másrészről pedig annak - az országosan is  meglévő 

álláspontnak kell tulajdonitanunk -, ami szerint a ma--

gántulajdonnal rendelkező kispolgár is kizsákmányolónak 

számit. A direktóriumi tagságra aztán - mechanikusan -  

a legtöbb szavazatot kapott három ember látszott méltó-

nak. Ezek a jószándéku "idősebb" emberek nem látták a 

városi osztályviszonyokat, nem látták és nem is keres-. 

ték az osztályellenséget. A politizálás elvi sikján ne-
hezen, vagy egyáltalán nem tudtak mozogni. 

A kisiparosok vezetése alatt álló direktórium mükö-

dése mégnem lett volna tragikus, hiszen megélhetési vi-

szonyaik sokban hasonlitottak a városi szegények, nap-

szánosok, mezei munkások körülményeihez.' 

Bár az előzőekben elmondott - a város sajátságos 

fejlődéséből következő - tulajdonosi mentalitások belő 

lük sem hiányoztak, jellemzőjük, hogy mint kistulajdo-

nosok már fölfelé "huztak" -,szinte a saját talajuktól 

fosztották meg ezzel maginat. Azonban ott követték el a 
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második hibát - amikor . a legveszedelmesebb  burzsuá-ér-

telmiségi elemeket, pld. Kökényt - továbbra sem gátol-
ták -:= íúködésükben sőt még hallgatták véleményüket, mun-

kájukat senki sem ellenőrizte, igy a különböző szabotá- 

lásokra szinte szabad kezet nyertek. 

Ilyenformán. alakult ki egy "furcsa" .városi vezetés, 

amelyeknek élén. álló proletár árn;,ralatu direktórium ko-
•operált a régi burzsoá-értel.iségi.réteggel. A hatalom 

megoszlásának ilyen. jellegével a szomszéd., "rokon" váro-

sokban sem találkozunk /pld. Cegléden/. 

. A hatalmon -való osztozkodást mutatja az is, hogy a 

direktórium.'a régi városi közigazgatási apparátust ugy 

tartotta  meg,  hogy a hivatalnokok között szelektálást, 

ellenőrzést egyáltalán nem végzett. 

A burzsoá közigazgatási szervek működését a direk-

tórium sokszor nem tudta ellenőrizni, átfogni, igy azok 

a visszaélések .tanyái let tek.• . 

A .direktórium szocialista, forradalmi intézményei- 

ben megbuvó burzsoá- értelmiségi réteg szabotálása el-

len sem tudott sokszor eredményesen küzdeni. 

Ezekután nézzük a városi osztályviszonyok alakulá- 
sát. 

A hatalomért való küzdelemből a régi uralkodó.ré--

teg - a.polgár-parasztok, és a kisgázdák.felső rétege 

kikapcsolódott a márciusi események után. Egy részük tel-

jesen . passziv álláspontra helyezkedve a fejleményeket 

várta, :másrészük pedig - a kedvező gazdasági,érát kihasz-

nálva - vállalkozásokba, kereskedésbe fogott. 

A város politikai.porondján csupán-a két pólus a bur-

zsoá-értelmiségi réteg, és a kistulajdonosok, mezei muri 

kások, a proletár elemek maradtak. 

Az előzőekben elmondott burzsoá-értelmiségi - kis-

iparos kooperáció létét az a tény is aldtLám.asztja, hogy 

a direktóriumban vezető elemeket, .baloldalról éri táma- 
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dás az elmaradt és gyakorlatilag megszünt társadalmi ösz- 

szefogás hiánya miatt. 

Hogy ez a baloldalról jövő nyomás nem tudott ered-

ményt elérni - sőt önmagát szigetelte el - abban nagy 

szerepet játszott - a város munkásmozgalmának sajátsomos 

fejlődése mellett - egy harcos, igazán szocialista veze-

tésű párt hiánya. A meglévő párt teljesen a direktórium-

nak volt alárendelve. A két szerv tagjai, vezetői hosz-

szu ideig megegyeztek, ez pedig a szervezetí és polítí-

kai felvilágositó munka rovására ment. Ezért fordulha-

tott elő, hogy ' a gazi asági - fellendülés által hasznot szer-

ző kisgazdaréteg szimpátiáját sem aknázták ki teljesen -  

a tömegpolitika sokszor elismételt hibái melletA. 

Erre  a rétegre való felvilágosítás kiterjesztése 

azért is fontos lett volna, mert a többi párt működése 

szünetelt, az egyébként derekasan dolgozó kisgazdák kö-

zött nyilván. akadt,volna aktiv támogatója is a Tanácskor-

mány politikájának. Hiszen a kedvező gazdasági fellendü-

lés során szivesen fektették be tőkéjüket - igaz, ho gy  

elsősorban saját érdekük következtében - de ez azt ered-

mény ezte, hogy a városban a kereskedelmi élet ne m  halt 

ki,  friss gyümölcs, zöldség nsinc7  ig volt a város piacán, 
és a helyi kereskedelmi élet fellendülése eredménye ste a 
Budapestre való tömeges élelmiszerszállításokat is. 

Mindezen - lényeges - hibák mellett nem szabad azon-

ban azokról a pozitiv eredményekről sem elfeledkeznünk, 

mit a direktórium elért proletárdiktatura időszaka alatt. 

Olyan nagyméretű demokratizálási folyamat indult meg, 

amely a város eddigi történelmében példa nélkül állt. Az 

uj intézmények sorát alakitották meg, amelyekben a dol-

gozó proletárok lelkesen végezték munkájukat. Különösen 

érvényesek az elmondottak a város kulturális életének 

megváltoztatását célzó, a művelődés keretében végzett 

intézkedésekre. 

A direktórium terveiből egy uj, modern, minden em-

beri igényt  és ízlést kielégitő városkép bontakozott ki,. 
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és valósult volna meg,. egy kedvezőbb időszak idején. Ked-

vező korban pedig -.bér  a nehéz helyzet ellenére is tör- 

-- téntek intézkedések, hathatósabb segitséget kapott volna 

a város a megyei, országos szervektől is. 
-r, 

A szocialista tudatforma kialakitásának szép példá-

`'; ~ jával találkozunk , a városi kisiparosok körében. 

A városban lévő potenciális erőket  egy  kedvezőbb  
történelmi.helyzetben még sz.mtalan módon lehetett vol-

na helyes irányban, a szocialista elveknek megfelelően 

kamatoztatni.  

0 
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IV. Az ellenforradalmi terror megindulása.  

Augusztusra a külpolitikában és a belpolitikában 

is változások történtek. 

Clemenceau távirata és a Vörös Hadsereg visszavo-

nulása külpolitikai nehézségeket tükrözött. 

Belpolitil~ai élet gazdasági és politikai téren is  
tovább romlott. 

A román támadás sikeressége arra kényszeritette a . 

pórhónapos fennállása alatt is állandóan harcoló Tanács-

kormányt, hogy átadja hatalmát a Peidl Gyula vezette 

szakszervezeti kormánynak. 

Nagykőrösre a románok augu ztus 3-án vonultak be. 

Ekkor jelent meg utoljára a Nagykőrösi Népujság. Közli 

a,Tanácskormány lemondását és Kun Béla bucsuzó,szavait: 

"... remélem, hogy a szocialista forradalom nem halt meg, 

csak szunnyad és mielőbb fel  fog  ébredni. t,l24/a  

A városi közállapotokon az általános csend lett ur-

rá, a vezetők közül senki nem mozdult, mindenki a másik-

tól várta a kezdeményező lépést. . 

A román. megszállás után.vett annyi bátorságot Kö-

kény, hogy ' u jra megjelent, most mér mini   en álszemérem  
nélkül neki fog a direktórium pocskondiázásának. 

Augusztus 6-ra összehivja a hivatalnokokat és ne-

kik szónokol. 125/ .Azonban hiába minden kétségbe esett 

próbálkozása a saját osztálya, régi fegyverbarátai ki-

mondják rá a szentenciát: "meg bízhatatlan" . 126/  

Igen őt is elérte a karrieristák szokásos és.hagy o-

mányos jól megérdemelt sorsa. Megtagadta osztálya, demok-

ratizmusáról lerepült az álarc, hatalma és a szép karri-

er semmivé foszlott. A sors iróniája, hogy a város egyik 

legnagyobb proletárellensége, proletár védelem alatt 
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állt, és a proletáruralom vége az ő sorsának megpecsé-

telését jelentetté. - Kétségbeesetten megirta az önmaga 

elleni  feljelentést  -, hogy tisztázza szerepet - és 'véd-

je" becsületét -, amiben. áruló volta teljes egészében. 
lelepleződött. 4.27J  

A román megszállás sem jelentett abszolut nyugal-

mat a gazdagok számára. A direktórium felszámolásának 

"fejében" a románok kocsival jártak élelmiszer rekvirá-

lásra. Csupán  egy  nap összeszedtek többek között: egy 

kocsi pulykát, kacsát, libát. 128/  

Keserüen állapitja.meg a város vezetését átvevő vi-

rilisek jegyzőkönyve, hogy a román megszállás 2.857.468 
- aranykorona kárt okozott a kd lönböző köz- és ragántulaj- 

donban. 128/a.  

A román megszállással párhuzamosan megindulta moz-

galmi és szimpatizáns emberek elhurcolása is. Elsők kö-

zött.vitték el Balla Józsefet, Szabó Ambrust, Cs. Kovács 

Györgyöt, majd Mészáros Jánost hurcolták el és ütlegel-

ték..  

Augusztus 6-án 7 órára dobolták össze Nagykőrös né-
pét, és a.városház lépcsőjénél egy román tiszt lőtte 

agyon az áldozatkész vörösőr-parancsnokot, Mészáros Já-
nost. i későbbi exhumálás arról tanuskodott, hogy a leg-

példátlanabb szadizmussal, élve temették 	 129/  

Az elfogottakkal legjobb an  Fábián János, a volt  me-

gyei küldött kegyetienked.ett. Nem  volt válogatós a mód-
szerekben és  eszközökben: kardlap, bikacsök, a pártzász-

ló rudja, csizmasarok tartozott a vallatási eszközök szé-

les skálájához.' 

A. várostól távollévő emberek ellen, akiket nem tud-

tak elfogni, de a Tanácsköztársaság időszaka alatt vala-

milyen funkciójuk volt - elfogatási parancsot adtak ki1 30/  

A direktórium vezetőit csak később tartóztatták le. 

Zsemberit október l-én, Sallait szeptember 17-én, Nik- 
loszt október 30-án. 151/  155 rendbeli zsarolás, jogta- 
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lan.fegyverhasználat, ékszer és élelmiszer rekvirálás,  
magánlak-sértés, izgatás és sikkasztás volt ellenük a  

vád.  

Az 1920. február 19-től 25-ig megtartott tárgyalá-

son Zsemberit 5 hónap és 14 napi fogházra és egy évi. hi-
vatalvesztésre, Niklosz Jánost 3 hónapi fogházra, Sailai  
Jánost 4 hónapi fogházra és egy évi hivatalvesztésre itél-

ték. 132/  
Aránylag enyhe büntetésük. és a később kiadott ható-

sági bizon Ti tvány is arról tanuskodótt, i.o,gy a város hi-

bás vezetését jórészt tudatosa-1 végezték. A jellemzés  

szerint: "a direktóriumi tagok óvták a csőcselék minden  

tulkapása,.és a proletár hatalmasságok minden erőszakos  

kodása ellen".a várost. 135f  

Velük együtt elitélt fórradalmi törvényszéki alkal-  

mazottak - pedig nem harcosságu król voltak közismertek  -~ 

jóval magasabb büntetést kaptak. 134/  

A város visszatért vezetői.. azon igyekeztek, hogy az  

élet visszatérjen a régi, megszokott medrébe, az egyesü-

lési és gyülékezési jog szabályozásával visszatértek a  

háborút megelőző állapotokra. 135/  

Az elsők között adták ki azt a rendeletet, amelyben  

a. Tanácsköztársaság időszaka alatt tevékeriyked.ő hivatal-
nokok magatartását igazoln i  kell, egy - erre a célra fel-

állitott - bizottság előtt. 136/  

A katolikus és. református- egyház á1:Lami tulajdonba  
vett ingó és ingatlanságait vísszaadták. 137/  A rendőr-

ség létszámát felemelték 26-ról SO-ra. 138/  

A románok november 21-én vonultak  ki a vArosból. A  
város vezetői nem mondhatták, hogy a,románok nem voltak  
hálásak a sok összerablott élelemért. l-0 kivonuló .román  
parancsnok megdicsérte a-váróst "példás viselkedéséért" Z397  
A dicséret és a kivonulás után vette teljesen,a kezébe  

a közigazgatás irányitását a városi polgárság .140/  
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A Tanácsköztársaság időszakát - mint meg nem tör-

tént eseményt - igyekeztek elfelejtetni. A városi sze-

gények azonban most döbbentek. rá veszteségük nagyságára, 

és hamarosan lábbadozni kezdtek. A frissen megalakult  

Ébredő Magyarok  Szervezete azért követelt fegyve .~ es csa-
patokt, mert még "nem  aludt ki a vörös láng". 141/  

Okultak a hibás népfront-politikából is. A szocialis-

ták élénk felvilágositó és szervező munkába fogtak a kis-

gazdák között. A szocialisták jó része a gaz .asági cselé-

dek, földműves napszámosok közül toborzódott. 142/  

A város polgárai.pedig azon az uton kormányozták to-

vább a közállapotokat, amely az egyre,jobban fasizálódó 

kormány céljainak legjobban. megfelelt. 

A soviniszta, nacionalista uszitások.seitségével 

a fasiszta rendszer martalékává vált a város, és ebből 

a testet és lelket gyötrő társadalomból csak 1911. novem-

bare hozta meg a szabadulást. 
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R O VID1T  ~1 SEK  

KÁ,L 	Kecskeméti Állami Levéltár  
Nk-i r. 	Nagykőrösi részlegében 
U.o., 	ugyanott 
Id.m, 	idézett  mü 	. 
Sz.n. 	szánj  nélkül 
Plgm. 	Polgármester  
Dir, 	direktórium 
Dir. ir. 	direktóriumi. iratok 
VT,. 	Városi Tanács 
Nt. , , 	Nemzeti Tanács  
jgyzk. 	jegyzőkönyv 
Áü , 	 államügy észi  
rt., 	rendezett tanácsú 
int. biz. 	intéző bizottság 
M.2TVD. 	Munkásmozgalom Történetének Válogatott  

Dokumentumai 	. 
MT. 	Munkástanács  
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JEGYZETEK 

I. Nagykőrös élete az "őszirózsás" forradalomig.  

1/ Majlát Jolán: Egy alföldi civis-város kialakuld- 
. 	sa Bp. 1943. 65. old. 

2/ Horvátoz Zoltán: Egy mezőváros céhes ipara. A 
Nagykőrösi céhek élete és törté-
nete Nagykő'ös 1943. 25. old. ill. 
4ajlát id.m. 161. old. 

3/ Erdei  Ferenc: Futóhomok, Goniolat 1957. 74. old. 

4/ Galántai Fekete Bela: Nagykőrös. Budapest 1927., 
117.. old. ill. Erdei Ferenc id. in. 
113-117 old., . 

5/ Galántai Fekete Bela: id.m. 117 old. 
6/ A statisztikai adatok a Magyar Statisztikai Köz-

lemények Uj sorozat 42. ,kötetének /Bp. 1912/ 
198-199 oldaláról,valók. 

7/ MMTVD 2. köt. 480, old, 
.8/ U.o. 	490. old. , 

9/ Galántai Fekete Béla: id. m. 100. old., ill. Sa-
. 	si György visszaemlékezése. 

10/ MMTVD 3. köt,.189 . old. .. 

11/ 1538/1908. sz. P1g . 	J k-i r.. 

12/ Galántai Fekete Béla: id. u. 103, old, 
13/ U,o, 104. old. 

14/ U.o, 
15/ U.o. 	. 107, old, 
16/ Galántai,Fekete Béla: id. m. 107. old. 
17/ 322/1916. Plgm. ir. YLÉ1L. Uk-i r. . 
18/ 9814/16. M.  Rt. v. '  Plgm, ir. 	Nk-i r. 

19/ Galántai Fekete Béla: id. ..,104. old. 
20/ Sasi György visszaemlékezése. 



- 95 - 

21/ Nagykőrös és Vidéke 1918, VIII, évf. 15. 2. 1., 

ill, - VIII, " .25. 2, 1, 
21/a. 	4, 	+q - 1918, VIII. e? 	- 5. sz. 1. lap . 

22/ Galántai Fekete Béla: id. n. 109. old. 
23/ Naaykőrös,és.Vidéke 1918. VIII. évf. 5. sz. 1.1ap 

24/ El,  Rt. v, 1918. május 7. jgyzk-ből KÁL Nk-i r. 
25/ Nk. Rt. v. 1918. julius 10. jgyzk-ből . 
26/ Nagykőrös és Vidéke 1913. VIII..évf. 3, ill. 

10 sz. 51 sz. 

27/ iTk. Rt. v. 1918.. augusztus 21..jgyzk. 
28/ Nagykőrös és. Vidéke 1918. VIII. évf. 33. sz. 5. 1. 

Szökött katonák egymásután kerülnek kézre. Félegy- 
házán 12; Alpáron 8; Ujkécskén 4; Majsán 17; Hala-
son 9; katonát fogtak el. . , 

	

29/ Nk. Rt. v. 1918. október , 23 . jgyzk. , 	. 

30/ Nagykőrös és Vidéke 1918. VIII. évf. 24. sz. 1. 1. 
ill,  1 4. 2. 1. 

31/ U.O. 

32/ Nagy Dezső: A Tanácshatalom története Cegléden. 
Bp. 1959. 7. 1. 

II. - A város helyzete a polgári demokratikus forradalom 
időszakában 

1/ Nagy Dezső: id.. m. 9. old., ill. Sasi György el-
beszélése nyomán. 

2/ Nemzeti Tanács és . Városi Tanács 1918. nov.' 4. 
együttes jgyzk-ből. 	. 

3/ 8..2113/1919. Á.U. iratok, KÁL. NK-i,részlegében.. 
4/ I'T. és a VT. 1918.,nov. 4. jgyzk-ből. . 
5/ 10330/1919. sz. NT. irat. KÁL. Nk-i.részlegében. 
6/ Sasi György visszaemlékezése. nyomán. . 
7/ U'1'. 1919.. január '17-i jgyzk-ből.. KÁL Nk-i részl.. 
8/ Sasi György visszaemlékezése nyomán. . 



~ 
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9/ NT. Int. Biz. 1918. nov. 20. alakuló jgyzk-ből. 
Az "eredetileg tizenháromtagunak" nevezett bízott-
ság kibővült. Tagjai: Az értelmiség részéről:  Já-
rai. Béla táblabiró, Sántha Béla ny.tanár, bankig.; 

11 gazdálkodók : Bárány -  Ágoston, . á zücs Ambrus, Bene  
~ Lászlá, Halász Ernő; földmüvesek: Kiss Albert,  

B. Faragó Dénes; iparosok: Visnyei Gáspár, Pécsi  

..Bá.dog,, ; .kereskedők: Horváth Lajos, Benedek László;  • 
zoc. dem.: Dr. Hegediis Dénes, Tóth László,. Kántor  

jJózsef, Sasi György, Szabó Ambrus, Sallaí János;  

régi tagok: Bordács Szilárd, Bakó József. 	- 

10/ B.,2113/1919, KÁL. , TSk-i . részl. A.ü, iratok.  
• 11/ NT. ,int. biz. 1918. nov. 6. jgyzk-ből. 	Nk-i r.  

U.o, 
13/ 

	.. 	

pp 
 

13/ NT. es a VT.  191ü.. nov. 4. jgyzk-ből. :.A1.!• jVk-1 r.  
14/ 53/1918, NT, ir; K..L. Nk-i r.  
15/ 70/1918..NT. ir . U.o. 	. 

16/ Siklós A.: Magyarország,története 1917-1919.  

Bp. 1960, 58. old..  
17/ .19/1918, sz. NT, ir. KÁL.. Iák-i r.  
18/ 20/1918, sz. NT. ir. U.o. 	 . 

19/ 58/1918.'1061918. sz, NT. i. KÁL. nk-i V.  
20/ NT. és VT. 1918. nov. 4. jgyzk-ből. U.o.  
21/ Számnélküli /több ':oolgéxtárs és polgártársnő alá- 

•rásával/, ICL. Nk-i r.  

22/ 88/1918, sz. NT.-i,i. U,o.  
23/ NT. Int. Biz. 1918. nov. 6-i jgyzk-ből. U.o.  

24/ Nagy Dezső: id. i. 7. old. /Ce`léd.en a liszt és  
hushiány miatt az u.n. asszonytü.nte- 

tés zajlott le./  
25/ 51/1918, sz. NT-i irat.  
26/ 53/1918. sz. NT-i. "  

27/ U.O. 	 . 

28/ NT. 1918. nov. 11-í jgyzk-ből. U.o. 	. 

29/ NT. Int. Biz. 1918. nov. 21-i jgyzk-ből. U.o. 
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30/ 76/1918. sz . , NT -i  . ,  o s zt , KÁL. Nk-i r. 	 , 

31/ 17T. Int. Biz. 1918. nov. 20-i jgyzk-ből. U.o.  
_- 32-  28/1918. Sz. .C3 ~T. 1,  

33/ UT. Int. Biz, 1918, 'nov. 20-i jgyzk-ből.  
34/ UT.. Int. Biz. 1918. nov. 25--i jgyzk-ből. FAL.  

NE-i r.  

35/ U.o. 	 . 

36/ Szá:. 	/Névszer  i  nt : Bordács Szilárd 8 öl, ,  
K. Faragó hmbrusné 5 öl, Kökény Dezső 2 öl,  Neu  
Soma 22  öl, Muraközi Gyula 5 öl, Biczó Eálr,án 1/2  
öl, Gál Ferenc 1/2 öl ;/ 	 . 

37/ 1906/1919. sz. NT-r i i. , KÁL. N?>-i r.  
33/ 84/1918. s z. NT-i. U. o.  
39/  ITT. 1918. december,13-i jgyzk-ből. U.ó.  . 
40/ NT. Int. Biz. 1918. december 2-i jgyzk-ből. KÁL.  

Uk-i r. 	 . 

41/ 13015i1918. sz. NT.-i irat ., . 

42/ Péptanács. 1919. január 29-i jgyzk-ből . 	 . 

43/ UT. Int. Biz. 1918. dec. 2-i jgy zk-ből.  

44/ NT. 1918: december .4 -i jgyzk-ből  
45/ ET. Int. Biz. 1918. dec. 16-i jgyzk-ből. KÁL.  

i`k-1. r.  	 . 

46/ NT. Int. Biz. 1918, dec, 26-i jgyzk-ből. U.o.  , 
47/ NT. Int. Biz. 1918.. dec. ' 28. 23. jgyzk-ből. K..ÁL.  

48/ NT. 1919. január ; 4-i jgyzk-ből. . 

49/ Erdei  Ferenc: id. m.: 82. old. 	 . 

50/ 21/1919. . sz. NT. int . KÁL. Nk-i  r.  .  
51/ NT. 1918. nov. 11 -i jgy  ,zk-ből.  . 	 . 	 . 	 . 

52/ NE. képviselőtestületének 1913. nov. 18 -i jgyzk-ből.  

53/ NT. 1918. ,nov. 38. ujjászervező közgy;zlésének  

jgyzk-ből. 	 . 

54/ NT. Int.  Biz. 1918. nov. 20. alakuló gyülésének  
jgy 4k—ből. 	 . 

55/ U.o.  
56/ NT. 1918. december 18-i  . jgyzk-ből. 	 . 
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57/ ilajd.0 T: A Tanácsok Magyarországon 1918-1919-ben.  
Kossuth 1058-.. 66. old., Ill.: Kató  
ván: Az 1918-as novemberi párasz 	Wozgal-  
mak. /Századok: 1956.  3. sz. 111. old./  

58/ 21/1919, NT. ir.  

59/ 67/1918. sz. NT.  irat. NÁL. Nk-i r.  

60/ Sasi. György .  visszaemlékezése. 
61/ U.o. 	 . 

62/ NT.. és  a -  Nemzetőrségbizalmi férfiainak 1918. nov. 
. 11- i ülésének jgyzk-ből.   

63/ Sasi György visszaemlékezései., 
64/ Szám nélküli Pl;lii. iratok. KÉ+,L. Nk-i r.  
65/ Szemere Vera: Az  agrárkérdés  1918-1919-ben. Kos-

. suth, 1963. 98 old.. 	 . 

66/ Számnrélki.ili. 1918.. december 1. dátummal NT-i ir.  
, 

NAL. 	 , 

67/ Sz,ámnélkül. 1919, január 5. dátum iT'1'7i ir.  
68/ Számnélkül. 1919. március 8-i NT. ir. 	 . 

.69/ A Városi Képviselőtestület 1919. január 29-i ülé- 
sének jegyzőkönyvéből.  

70/ 2492/1919. sz. NT-i. ill. 295/1919. sz. Plgra. ir.  

71/ 295/1919. sz..  Plgm. ir.  
72/ U.o.  

73/  U.o. . 
74/ NT. 1919. febr. 10-i jgyzk-ből.. hÁL. i.Tk-i  részl. 

75/ NT. Int. .Diz. ,1918. dec. 12-i jgyz ; ből. .  , 
76/ NT, 1918. nov, 18-i jgyzk-ből. KÁL. ITk-i. r.  

77/ NT. 1919. jan. 17-i • jgyzk-bő1, KáL. u,o.  
78/ 189/1919. , sz. Plgm. irat. 	Nk-i r.  

79/ 2286/1919. P1.~,~. irat. , i~L. Nk-i r.  

80/ 21/1919. Plgm, irat. U:o. 	 .  

81/ 21/1919. Plgn. ir.  
82/ U.o.   
83/ Néptanács 1919. március 67i jgy zk-ből. 	TTk-i r.  

84/ Nagy Dezső: id. m. 12 old.  
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85/ Hajdu T.: id. m. 128-129 old. 
86/ 20/1919. sz. Plgm. irat KÁL. Nk-i r. 

III. A Tanácsköztársaság  időszaka 1919 március-augusztus 

1/ Nagykőrösi Népujság 1919. március 23. III. évf. 

12. sz. 	. 
2/ VT és a Direktórium 1919. március 26-i jgyzk-

ből, 	 . 
3/ U..o. 
4/ Dir. 1919, április 16-i jgyzk-ből. KÁL. Nk-i r, 

5/ Dir. 1919. április 16-i jgyzk-ből. KÁL. Nk i r, 

6/ Dír. 1919.'április 27-i jgyzk-ből. KÁL. Nk-i r. 
7/ B-2113/1919. sz. Áü. iratok. U.o.. 
8/ Dir. 1919. április.27-i jgyzk-ból. 
9/ A város alkalmazottainak 1919. augusztus 6. ülé-

sének jgyzk, 	. 
10/ B-2113/1919. sz. Áü. ir. SÁL. 
11/•Dir. 1919. május 7-i ülésének jgyzk-ből. 
12/ 329/1919. ,Dir. ir. KÍiL. I'k-i r. 
13/ Dir. 1919. junius 20-i jgyzk-ből. , 
14/ Népakarat, Győr. 1918. dec. 28. id.: L. Nagy 
• Zsuzsa Forrad lom és ellenforradalom a Dunán-

tulon 13. old. 	, 
15/, 786/,1919.,sz. Dir. ir. 
16/ Dir. 1919. május 7-i jgyzk-ből.. 	 . 
17/ Városi közgyülés 1919.,junius 4-i jgyzk-ből. 
18/ 7216/1919.. sz. Dir.. ir. KÁL. Nk-i r. . 
19/ Zsembery Felszólalása a megyei MT junius 10-i 

ülésén /id.: Vörös Pest megye szerk. Vigh Ká- 
roly /120. old.../.. 	, 

20/58789/K.i. 1919. .sz..-alispáni leirat. 
21/ VT -  1919 .. márc.  21-i  jgyzk-ből. 
22/ 2213/1919. sz. Dir. ir. KÁL. Nk-i r. 
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23/ 351/1919. sz.,Dir. ir. I11. Dir. 1919. márc. 

26 és az 1919. május 2-i..jgyzk-ből. 
24/- 4678/1919 4614/1919. -4493/1919.--4130/1919_. sz. -  

Dir. ir. 	 . 	 . 

25/ 459/1919. sz. Dir. ir., ill. Dir. 1919.. május 
19-i jgyz l~-ből. 	 , 

	

26/ Dir, 1919. julius 5-i jgyzk-ből. 	, 
27/ Dir.,ir. 1919, május 21-i dátummal jgyzk-ből., 
28/ Sz.n. Dir. ir. 1919. junius 21 -i dátummal KÁL. 

Nk-i r.  , 
29/ Dir..,1919. jun.ius 21.  ülésénekk jgyzk-ből.  
30/ Sz.n. falragasz Zsembery és Kökény aláirásával  

április 5,  

31/ 4091/1919. sz. Dir. ir. ~'tiÁL. Nk-i r. 

32/ 358/1919, sz. Dir, ir, 	U.o. 	. 

33/ 358/1919, sz. Dir. ir.  
34/ Nk-i Dir, 1919, április 12-i jgyzk-ből, 
35/ Nk-i Dir. 1919. április 12--i jgyzk-ből..  
36/ 358/1919. sz. Dir. ir. _ KÁ.L. .Nk -i r.  

	

37/ EMTVD. 6/A kötet 161. oldal. 	 , 

38/ Sasi György visszaemlékezései alapján.  , 

39/ 4064/1919. sz. Távirat Dir. ir. KÁL. Nk-i r.  
40/ 1 1171/1919. sz. Távirat Dir. ir. U.o.  
:41/ U.o. 	 . 	 . 

42/ 5017/1919. 7014/1919. 4470/1919. 4447/1919. sz.  

Táviratok. Dir. ir. 	 , 

43/ Nagykőrös .. Népujság I. évf. 42. sz. 1919. máj. 17-  
/hirek rov./ 	 , 

44/ 4817/1919. sz. Távirat, ill. 151/1919. sz. Dir.  
ir., 	 . 

45/ Dir. ir. 1919. julius 26-i.jgyzk. 46  
46/ 171/1920. Plgm. ir. KÁL. U.o.. Nk -i r.  

47/.Belügyi Népbiztosság iratai: 1022/1919. Pl. Areh.  
- Id .  Vörös  Pest megye.-- 	 . 	 -. 

48/ 5247/1919, sz. Távirat. Dir..ir, KÁL. Nk-i  r . 

'49/ Dir. 1919. junius 4-i jgyzk-ből.  
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50/ 7116/1919. sz. Távirat. Dir. ir. KÁL. Nk-i  r. 
51/ 2214/1919. Aü. irat. április 28. dátum. KÁL. 

52/ 4861/1919. sz. Távirat. Dir. ir. április 20. 

52/a'. Galantai V . B, id. rs. 111. old., 
53/ 4640/1919. sz. Távirat.,Dir.,ir., 	, 

54/ Nagykőrösi Népujság III. évf. 17. sz. 1919. áp-
rilis 15., 

55/ Dir, 1919. május 7-i jgyzk-ből. 
56/ U..o. 	 , 

57/ 6371/1919, sz, Távirat, Dir, ir, KÁL, Nk-i r. 
58/ 7175/1919. sz. Távirat: Dir. ir. U.o. /Antal 

Sándor elveszett katlanáért 300 koronát fizet-. 
tek ki./ 	 , 

59/ Sz.n., /Falragasz Zsembery aláirásával jun. 7. / 

60/ 6310/1919. sz, Távirat, Dir..ir. 	Irk-i,r. 
61/ 6134/1919. sz. Távirat., ill. 356/1919. sz. Dir. 

ir.  
62/ 433/1919. sz. Dir. ir, KÁL. Nk -i r. 
63/ MMTVD VI/A. Kötet 245. oldal. 
64/ Közélelmezési Népbiztosság-1919. május 2-i 

jgyzk=ből. . 	. 
65/ 491/1919. sz, Dir. ir. KÁL. Nk -i r, 
66/ 329/1919.,sz.,Dir. ir. KAL. Nk -i r. 
67/ 4525/1919. sz. 3731/1919.,sz.,Távirat KÁL. U.o. 
68/ U.o. és 433/1919. sz. Dir..ir. 	. 
69/ Dir. 1919. április 16-i jgyzk-ből. KÁL. Tdk -i r, 
70,! Sz. n. ; /Dátum nélkül; több név aláirással/ KAL. 

Nk-i r. 	. 	. 
71/ 618/1919., ill. 562/1919. sz. Dir.,ir. KAL. , 
72/ Nagykőrösi Népu j ság I. évf. 46. sz. 1919. máj.  

. 	22. 	. 

73/ 627/1919. Dir. ir. U.o, 	, 

74/ UII':.iTVD. VI/,B. kötet 502. ó1d. . 

75/ Dir. 1919. junius;l4-i jgyzk-ből. 
76/ 329/1919. sz. Dir. ir. U.o. 
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77/ U.o.  
78/  514/1919. sz. Dir. tr. U.o. 

79/ U. o. 	
_ 

80/ B - 2113/1919. sz, 	irat. KÁ.L. P1k-i r. 

81/ 3Z9/,1919. sz. Dir. ir. U.o. 
82/ U,o, 
83/ U.o, 
84/ Dir. 1919. április 19-i üléséből. 

85/ 345/1919. sz. Dir. ir, U,o, 
86/ 189/1919, sz, Dir. ir. U.o, 
87/ 401/1919.,sz. Dir. ir. U.o. 	. 
88/ Dir. 1919, április 1-i jgyzk-ből.. 	, 

89/ Dir. 1919. julius,12. -i jgyzk-bgl, ill.: Nagy- 

kőrösi . Népujság I. évf. 106. sz. 1919. augusz- 
tus  3 • 	. 

90/ Vörös Pest megye 100. old.,/Szerk.: Vigh Károly/ 

91/ 295/1919. sz, Dir, ir, KÁL, Nk-i r.  
92/ 438/1919. sz. Dir. ir. U.o. 
93/ U.o. 	 . 	 . 

94/ 5239/1919. sz. Távirat. Dir. ir. U.o. , 

95/ 20/1919. sz. Dir. ir., ill.: Dir. 1919. julius 
5-i jgyzk-ből, 	. 

96/ 438/1919. Dir. ir. 	. 

97/ 472/1919. sz. Dir. ir. U,o, 
98/ 413/1919. sz. Dir. ir. U.o. 	, 

99/ Szemere Vera: Az.agrárkérdés,1918-1919-ben. 	. 

/Kossuth, 1963..202, old./. 
100/ Dir. 1919. április 19-i jgyyzk-b61. 
101/ 401/1919. sz. Dir. ir. U.o. 
102/ U.o, 
103/ U.o -. 
104/ 329/1919.,sz. Dir. ir. U.o. 
105/ Dir. 1919. április 19-i jgyzk-bgl. 
106/ 3848/1919. sz. Távirat. Dir. ir., 
107/ Dir. 1919, ju4ius 26-i,jgyz $-ből. 

108/ 66Q/1919. sz. Dir. ir. U.o. 
109/ Dir. 1919. április 16-i jgyzk-ből. bÁL. Tdk-i r. 
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.110/ 876/1919, sz, Dir, ir, U,o, 
111/ 401/1919. sz, Dir, ir. U.o, 
112/"404/1919. sz Dir: ir. U,o. 
113/ Nagykőrösi,N$pujság 1919. augusztus 3. I. évf. 

106. sz. U..o. -. ;  
114/ 403/1919. sz. Dir, ir. U,o, 
115/ 4Q1/,1919. sz. Dir. ir. U.o. 
116/ U.o. , 

117/ 329/1919, sz, Távirat, Dir, ir. FIÁI,, Nk-i r. 
118/ 506/1919. sz. Távirat. Dir. ir. U.o., 
119/ Nagykőrösi Népujság 1919. április 15. III. évf. 

17. sz.  

120/ 492/1919..sz, Dir. ir, U.o, 
121/ 635/1919. sz. Dir. ir. U.o. 	. 
122/ Nagykőrösi Népujság 1919. április 17. III. évf. 

. 	19..sz. . 

123/ Nagykőrösi Népujság 1919. április 27. III. évf. 
27. sz. 	. 

124/ Nagykőrösi Népujság 1919. május 3. III. évf. 
31. sz.,ílletve Sasi György visszaemlékezései 
alapján. 	 , 

124/a. Nagykőrösi Népujság I. évfolyam 106. sz. 1919. 
. augusztus 3. 

125/ Nagykőrösi tisztviselőinek 1919. augusztus 6-i 
jgyzk-ből. 	 . 

126/ Város képviselő testület 1919. augusztus 11-i 

• jgyzk-ből.  
127/ B-2133/1919.  sz. Ad. i. 
10/ 7798/1919.,sz. Plgm. irat. 

• 128/a. Galántai F. B.: id. müve: 112, old. 

	

'129/ Sasi György visszaemlékezései. 	. 

130/ 9863/1919.; 7675/1919.; 8394/1919.; 9826/1919. 
sz. Plgm. ir. 	. 

131/ B-2113/1919. Á-ü. ir. 	. 

132/ U.o. 	, 

133/ 8624/1919. sz. Plgm. ir. 
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134/ 3-2771/1919. Áü. ir. Harsányi Ferenc /3/ Bene 
László /6/ Derzbach Pál /9/ Szabó Ambrus /3/ 
Dr. Horvát - Márton /8/ -havi fogház büntetést ka-

pott. 	 . 
135/ 7576/1919. szj. 8267/1919. 7976/1919. sz. Plgm. 

ir. 	. 

136/ 2813/1919. sz. Plgm. ir. 
137/ 66/1919, sz. Plgm. ir. 
138/ VT 1919. szeptember 5-i jgyzk-ből... 
139/ VT 1919. november 21-i,jgyzk-ből. 
140/ U.o. 
141/ 624/1920, Plgm, ir; 
142/ 633/1923. Plgm. ir. 
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Dr. Mérei Gyula elvtársnak 
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Professzor Elvtárs! 
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