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1./ Nagykanizsa do kurnydRánok gazdaági de tárcadalai
viszonyai
Naáykanizoa, Zala megye ddli rácmén, °a juaoezláv határ
közvotlon ktfzolbben fekszik. 4 keltok idején már lakott település volt, akik Carrhudunumnek /Méholy/ nevezték. Nevét a rómaiak is átvottdk Cantaea /níotdnykutya/ jelentésben. ?/
A tolepűlds magva egy docabhácton fotsv6 fUldvár volt, melyet szóleo, dthatolhatatlan mocofar vett kbrfl. Fia a rnocodsr
biotoaitottu, hogy a* sea vára a honfoglalás után is jelontőo
orŐooégmaradt do fontos ozeropet jótczott az orazág dóinyugatá részónok védolmóben.
A honfo&leléa utcán a2 Dal nomzetodg birtoka volt, amelynek egyiktagja tt$lvotte birtoka után a I anázsai családnevet.
A vfir jelentOsége igazán coak a tgrbk terjeozteddeo idején nőtt
mer, okkor Dunáántul egyik logfontooabb v6gvára lett. abbszöri
eikertelon ostrom után lóca-tan foglalták ol a tUrakbk, ahonnan
conk kilencven dv mulva sikerült Őket kiverni. 2/ Rbvid idő csal
va, 17o2-bon Lipót cadozar leromboltatta, igy toljosedott be a
nagyneve orŐoodg sores.
A várból do vár körüli telcpüléob(l fojl6dUtt ki Ra6ykanizoo várooa 3/ mig a vártól távolabb, a Toprúklit tóban levő ©zi1/ C4akoviaztry ()Orgy* Nagykanizsa vdroo telopfil6Aftildrajza.
Na,g+ yk. 1934. 13. old.
2/ I.11a8yytar Városok 8tattaotiita4 tvky3nyvo Bp. 1912. I7agyk.vQroe
rE3vid tfirtánote.
3/ Eviia Ccolebia C?ag,yarorassó(3i utazfia,aiban loirja. hogy Raniízea
várában 1663-ban coot hfaz volt / Idóai Pára ~7ózaof g Zalai tü3zsálgok HelyttSr^tónetl Cyujt ~cr'nyóben Zalaegerszegi f7ogyei Lovdit€ar. /
.

geten cdlöpökre épült 4/telepulós, Siokaniesa alapját kópezte.
Nagykanizsa 17o2-tól a környeső közeé ekiel - Sarjasa, Boztoregtiyo, Geleo, Rorpavdr, fdagybakőnak, Nagyrócse, Rigyde, Sort
Ede, Sűepetnek - együtt gr. Batthyány Lajos nádor birtokába kert11t 5 / de még. a XX. aas. elején is a Batthyány család kezében
marad a földbirtok tulnyom6 niece.
Kiekanizea közigazgatásilag egyodgeat alkotott Raaykanizeá-

val, de attól elut8 jellege miatt - lakágai földmuveiósael foglalkoztak állandó volt a aurládts a kát városrész között.
Bár a %drooi tsnáce eakudtjei között mindig volt egy-kettő
exminomi Canisa cinmel Kiekanizedr6l, mégis ezivóe harcot folytattak az önálló közigazgatáeárt. 1868-ban a megyegyulée boleegyezott a. két vároerááz olezakadd,o4ba. 6/ Rövid okülönólóo"
után, azonban a kiStaniaseiak ujra kárték, az ef3yoeitéot, mert
arc önállá közigazgatás kiépitóso 6e fenntartása sulyos anyagi
megterhelóat jelentett. ,A megye közgyülóee, igy 1880-ban ujra
egyenitette a kőt helység közigozaatdsdt. 7/
Nagykanizsa gazdasági élete már a kiszápkor végón tejlett
volt óes a .82%.ez. ktizepóre Dunántul egyik ipari, kereskedelmi

6s pbnzUjyi gócpontja lett. Gazdasági fejlődését, virágzását
kedvező földrajei fekváebnek köszönhette. A Horvátországba,
Dalmáciába 6s 01aezorezágba vezető pesti kereskedelmi fő-utvonal ugyanie keresztelhaladt a vároaon. 8/ de itt torkollott
bele a szintón ide vezető bácsi utvonslba..
4/ Evils Ceerebi . ötszáz ilyen ctlöpházr6l Sr.
5/ V&leit Magyarorezdg leiráes. II.275.old. Idézi Pára gyfijtemOnye.
6/ Barbarit© Lajos. fagykanizea. Magyar városok monográfiája.
Bp. 1929. 99.old.
7/ U.o. 107. old.
8/ Scwartners Stntisztik d. Mnierr. Unaarn 267.old. Időzi
Páira gyujtemény.
.

Ugráoazerüen fo1616nMitlt a váron ~azdacsd6i n ote a mkt

oz6a.ad hatvanan dvait81 4 a na gy "vaoutápitáai idst61 0 kozdvo.
Ekkor vált flan;;ykaniaaa az orazQg egyik logfontoeabb vaouti
osoaápontjlváa 186o -ban magépitotték a Pragarhoff -NaBykanizoa vacutvonalflt. flay dv aulva os3t kE3votte n_ Wagykanizoa Budcipaut vaautvoneal mugnyitóaa, 1665-ban avatták a :7a83rtce+niza® - Sopron - Wee vaautvonalat, 1868-ban podia, bogy a pdcal azonet ?fl oaz$ba lflhcraas.on azaállitani, magdp9ilt a Wen Bares - Uaratcoroa§:,tur - LQagykanizaa vonal. 9/
Nagy n vaauti coomőponttd vcflQ© mencsyire elGeegitette a

f
vtiroo gazdacégi fojle3dáoát 42 araatetjaa, hogy a gabona, tormány
b4 ogydb kerea4rbdolmi vállalatok seas cara keletkezett. A szálrcadfor<iulő idején, padág egymás után jöttak létre as orazdgos
- - . .- - -vi.eEonylatbr., n - An_•j_elentlic~_f.pcsi*9:-bzosaeki 1912 -4~on a -követkoz$
•

jolent6sobb ipari vúlla.lntots mUködtek $ vároaaban: 10 /
Vállalat

Tulajdonos

Calátcs 6s Sorftizde
Tóin do Csordpfe88
Gr~ zd. ~~ dr 6e r apönt6
P7fsdoz3tivatii Iparoikkets Gyára
Villa ~ üzem,Cóa ~~
lom
rize[38finoml t6C,ydr
fSefF3g,yGtZ'
Cipógyár
~ tria Pőtk:svfigydr
Sae de Ii000iton?,olyayQr
"Taft 6Q Dismal'
Tégla ds Zoindoly(3YSr

Keletkezés éve alkalm.
a2em6132e•:

RT.

1693

So

Stern I. Mir

1893

15o

t7eiECr I. a.
BotLblhoim Győzd ds
IIde
Prank Lajoo és fiai
'
RT.
Rardoo Sándor és tea.
Nou do 'Oran
Prryntt ás társai
AiLolai Ftcrdindnd
Spitzor M6r
&s hore Géza

1894

52

1895

so
92

9/ 8arbaritoe Id.m. 297.o1d..
lo/ Magyar Vdr000k Statiuztikai I~vkűnyve.

1896
1903

19o2
19o4
19o5

14o
So
77

1907

19o8

115
25

1911

4o

At «somak közül a legna&yobb birnávre a Gazdaodgi Gépgyár tett szert. Termékei - kUlanUsen vet6gbpei « még Olaszországba, a Balkán államaiba, nőt Tbrökoroségbe is eljutottak,
8e a KódezövetU iparcikkek Gyára i® exportált Vémetorozágba
és Ola©sorozágba.
As ipar fejlődése m%Utt nem maradt le-e hitelélet it em.
A század elején mSr öt jelentós pénzintézet mUködött a vdroebans 11/

Keletkezés Tőke Nyerenég Osztalék
Pőnzintézetek
Nagykaniessi Takarékpénztár 1845 1 000 000 K leo oao 11,5%
674 12o K 105 219 11,1%
187o
Déelai Takarákpónztár
44 345
e,-%
400
oco X
Nagykanizsai I3anlsegyesUlet
1873
Zsa
ei Gazdasági
4,-%
~ék~1897 1 coo coo K
pénztár
95 219
400
00o
IC
1906
27
318%
949
tiéptakarékpdnztár
--------------

- — h -gazdásági élot 614nk lésével pótbuzaxosan.1 emelkedett
i
a lakosság létszáma is. ötig 1823-ban oaak 8 742 lakosa volt C
-

városnak, eddig 1869-ben már 15.125$ 188O.sban 18 3981 19oo-ban
23 9786 1910-ben 26 54426 főben állapitották meg Nagykanizsa
lakóasinek ssss6t. 12/ Az 1901• ós 1910 közötti évenkónti ötlsgos. természetes ozaporoáás 126 tő volt."' A teljes asaporodúe, azonban ennél jóval több. a kUl8nbeéget a kornyeső kösssógekből bevándorolt, 40 a városban munkát keresd 1 289 16 tette kt.l4/
A legtbbb.lakást sz ipar,.foglelkostatta. Az 1910-es náp.

számláláe adatai szerint a kereső lakősség 25$-a talált itt
munkátlg / Az iparra - bér a lentebb említett Üzemek jelentős
11/ M agyar
~.~ ar
12/ ibs,

Városok Statisztikai tvicbn,yve. .
Szent Borona Országainak 191o.E4vi nápozánlálf~ sa.l~p.
Közlemény Sp.
ú ~0l ~ló ~cE3s~ EJ.tti n ~ pmoágalsr casetnLe ~óroná
~~i Magyar
ma~iice ~gankdnt. Ep. 1913.
19 /.Fodlalkoadsi viszonyok 19oo -ban és 1910 -ben. Magyar 8tatiacstikai Közlemények 58. kbtet Ep. 1916.

i~

létszámmal dolgoztak - e kisipari jelleg nyomta +aág rá a bólyegét. Több mint batezdz volt ez olyan mesterek látozóma, akik
kin m'dholyükben segód nólicfll dolgoztak. Háromszáz mester egykét eeaődot, de esés mester pedig 3-5 alkalmazottat tartott.
Az ipar mellett nagyon sokan találtak munkaalkalmat a közlekedóeben /12%/ a kereskedelemben /9,3%/. A keresd lakooaég

többi róaze hivatalnokként, /5,956/ noiimiánoskónt, /7.396/ Mámi
cselédkánt, /4,716/ a katonaságnál /3.6%/ ós egyéb md© területen 9,3Z volt avcalmetve. 16/
. A váron gezdesá8i életében a metőóazdeo6g alárendelt ezeropot jdtezott, a l.oiteo6$g 23%-át foglnikoztatta, 17J de ezek
tulnyomó többsége is a kiükanizeai rőeson lakott. A mezőgazdaeág aldrendeitebgének es volt az oka, hogy a város határa a
lakoaaág számához viszonyitva rendtsivttl kiatsiny , sét ennek nagy
rása.e ativalésrA alk.almatlan.
Deems terület

Külterület
Szántő
Legelő

'12 928 k.h.
11 716
4 177

é 6ri7ó

,

3 361
254
358

Erdő
Szőlő
Kart

A birtokok megoszlása rendkivül vgyenetlan képet mutatott /1924
ben/ 18/
Gazdaág nagysága
kat. helldd.
©- 1
1-P
2
3
.3 - 5
—

Gazdaság sed an
488
234

2o6
272

beestertilet
312
410

,582

1 o99

Szántó
257
259
388

798

16/ Magyar Városok Statisztikai gvkönyve I3p, 1912.
17/ tJ.o.
18/ Zalaegerszegi tlogye3. 7.evóltár. Zalai köeseósek birtoixota.

tieztikája.

5- 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 500
500 - 1000

,

1000-n61 több

192

1 4o4

59
6
1

814

172
57

2
1

1 395
4 758

-

Feltünö at egy-két hold földdel

985

579
120

47
645
48

-

1.4E4

"nadrégerijparoellá-

vale rendelkező paroaatok hatalmas létszáma. Beek zajét földjük müvolésén tul még ode munkaterületen Is dolgoztak. A na 8Ybirtokok kevés munkdst tudtak foglalkoztatni, mart területük
túlnyomó többsége erdő volt, viszont az élénk ipari, kereskedelmi diet munkaalkalmat biatositott. A héti oselédeág ezokatIan nages léteeéma /1 021/ is valássinU ezek csalddtngjaib6l
toborgááott.
A középparneztoég de "kulákság" alsoaony 1étos ms a föld

álaprózódási folyai tat, de a nagybirtok foogatáaát, a föld+
terület elégteleneégét mutatta.

Q

Bazon16 képet mutatnak a Nagykanizsa melletti kaseégek bir
toketatieztikdi is.
A falu földterUleténak többsége a Batthyány és Inkey csaldd, vagy mindkettő birtokéban volt, - legtöbbször a két oss-

1ád ifjai ugyanis bsszehá¢neodtok - mig a tulajdonosok többsége 0 - 2 kat. holdfölddel rend©lkezett. Természetesen ea a
nagybirtoknak nagyezému de olcsó munkaor6t Jelentett, mivel
kis darabka földjükből nem tudván magslni napszámosnak, vagy
aselódnek szegődtek, csak kisebb rőnUk - a fentiekben mér volt
said ezoirrnl - husódott a v4rosba, vagy mentek el nysrankónt más

megyébe lévő nagybirtokokra dolgozni.

-

Sormá a Birtokraaggefig
0
5
200
500

-

birtokos száma
272
60

5
10

540
401
380
1 146

1•
2

500

1000

p z wsetnaka Eloozea föl.dtertilst 4

fiSldtor£ilot k.h.

255

k.h. Ebből nagybirtok

drb. 565 k.h. és 1 árb 1 429 k.h., nig 638 birtokos földjének átlaga kót.hold alatt maradt.
EQzt^rgnnr®F Bptthyany itteni birtoka 1 335 k.h. addig 644
1

kioparaaatao.ak ca sk 790 kilt. föld jut.
í7a n .v~ amea; A z demos földterület /4 703 k.h./ több mint fe1Gt itt to a narribirto4x /2 46o/ foglalja ol.
alms As öt nagybirtokos 2 487 k.h. föld tulajdonosa, coig
226 birtokoanák nem éri el a 2 k.h. átlagot.
Egyetlen Nagykanizsa környéki horvát ktlaadg, k}NaSeoa k8pa mutat née birtoktiegosxlQat. A birtokosok többsége itt is tifrpebirtokos ugyen, de egyetlen 10 holdon felüli földtulajdonod
sines. 19 /

birtokos száma

Birtoknag,yság
0

- 5
10
10 . E0

5

-

•

900
12
1

földtulajdon
200 k.h.
79
10

munkásság viasaronylag maw létszáma az agrúrprolotaritttuo do tf±rpobir-tokoe paraattadg tömegei, objoktive td,g lahetőeég4t báztoaitottak táhag,y!sarLtsáeIIn do környéken a ozocialieta
A

e4zmák eltorjode6oónek. Valóban, an országban elsők között ira.
mertdk tel a munkt~ oefig öoozefoatodbak ős murakcéoezárvozot alakitúd&n.sk jolontőebgát. Mér 1668-b an a &id.ápeati Altalánoo
L~lnkfieeatrlot példájára P7rauka.r ►izedn is rangalakult a faunkásegylet 202 tII{;gal. 20/
19/ Zalai kbzaégek birtokatutiomtikatSja.
2a/ Mayer k:iunkáoawegralom 2'ört t' notGnok Válogatott
Lip. 1951. I. ka3 to t. 111/9. d.

gokucnontuttai

Ovid itta mulya a tan3tGB ős létrehozták oservezctUkota 187o
janudr 27. Zelamep,gei Általános TSIIitt;-Ifgylot alakult llanygenisoda. Ubg ebben. ar (Men, szintón fővárosi munlsríaoa3ervosetek
hatGsdra Altaldsnoo AotegQ(agdlyes6 és Tem°tkeztaai Egyooalotot

'costa intro. 1871 Wig a kereskedő heg$dak 5nkdpmfi Egyletének
alekaalboi dve. 21/
A 00Chf helyl szervezete 1698-ban alakult a C'elear abpgydr-

batt.`2/ Rövid idő alatt nikeríiit bevonni tagjai oor3baa a többi
nagy és ki,auaem nun-Ice-lean. de la,,y oredr„ dnyCa harcot indittat-

.

tak á munkaidő rt3vi,ditáíaá6rt de a térek emelóeddrt, 23/ At alas
kuláet követő dvbcan. 1899 m&raiusáben ddr 50 Haebdmunkd,e estrdj!colt bóreí>,o.lCedrt. 24/

.

A eztltad ele:It3n Meg az bpitdmunisfsok folytattak eredményes báFharcoto 19o4 tlprilisába3a 150 dpitt3anunkáe 4o napig setráj

• kolt. caig 15%--oe bdremeléet eikorUlt kiharaelniuk. 25/
AS 19o5-öa arose forradalom hatáatlra egó°a Ms,ayamrraságon.
1g<y Regykctniaaar3.n is erősebb lendul©tet vett a rraantrfiumozóaloín.
Sorra alakultak'meg es egyes °aakmrdk osetkesorvozetei. A °serve•
Sett munktiaeáa er+93bvol rövidesen anegia3c ►orkea7hetteta a munkaadók

de városi taotóségok.

19o5 t®vaszDén ujraa as ápitdíxunkáaok sztrájkoltak óa ujabb
25%-os bdremolGet értek el. 1906 let3jclontGosbb kanizaai munkdemednosdulafva a ía+t3juaa vógi dltalrluoe sztrájk volt. mely a városi
rendórhat6ság allvai tiltakomQe3ul tört ki. akik feioeslattók a
Franz Malom ba Villanytelep munkásainak ostrájktanycfjQt. A mune
■111111114...11S

'21/ Halle - Hoffmann) Zalav'Srmaayei ívkönyv a Silleneunra.
kanizaa 1896 112. old.
222/ II
D. II. kilt. 579.old.
23/ U.O. III. kötet 497.01d.
24/ Barbasita I.m. 306. old.
25/ tt.o.
.

káeridg egyeé,goa fe11RPGc® meghozta az oreflcránet,. a vGrooi hatóságok ős a tulajdonos moghcStrálúsra kénys7erUltok. 26/
As 19o7 év volt a kanimesi ostrdjkccozgalom esuoopontja. A
rendőrség által kéeaitett eztrájketatioztik,a szerint cask ebbee at C•vben 25.719 munkanap esett kí. 27/
A bérktfvetelóeek teljetiitéeóvel, a politikai helyzet megezilbrduláedval, 19o7 végétől gyesr.~tilni kezdett a munkéseág politikai év gazdasági Wedelns. A h6borura való kdo$Ulóe idején
1912-ben sorra tiltották be a nagykanizsai munkások szakesorveseteit le e igy a hsbóru kittiréee idején a hat6aégi terror ktSvetkoztétes► hullámvblgyben volt a nagykaQ.l.ese ►i munktiemo,sgalon
is.

-

26/ bt/D. III. kötet 497. old.
27/ Zalaegerszegi tlogyoi levéltár Nagykanizsai VÓrosi Iratok
35o5/1919.

-
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2. 1Yagykanizo0 éA környéhe az első vil4ghdboru első
két évében

As imperialista hatalmak közötti ellentétek 1914 Julius
fi-sin

hdborut robtentottak. ki. Az oreedg háboruba veld bele-

rdnté©át asz uralkodó osztály i.dooldgiailag - politikailóa kellden alátámasztotta. fura volt az országban egyetlen pórt vagy
testillat, amely követőit ne a hdboru támogatásóra buzditotta
volna. A több évtizeden nacionalista esallemtii nevolós, moot
megtette hatósát. Az egyszerű emberek gonáoikodd&1baan is m sglóvá nacionalista nézetek révén ca magyar uralkodd osztálynak
aikorUlt a► népet ellenállás nélköl belevinni a háboruba.•
Az agyakat elboritd nacionalistá gőz, azonban rövid időn
belül kezdett elpdrologni, emutón megjelentek as hozzátartozók
hnldlhirót *Weld drteasitósek, a Jután beraboztak as aloó sebe

-

stilt ezóllitasényok. 1/
Roeezul vezetett ós hiányosan felszerelt conpataink mind
Vitt a bóboru kezdetén borzalmas veozteoógeket szenvedtek. A

nagykanizsaiak kót ezrede harcolt az orosz fronton; a 40-as
gyalogezred de a 2o'se honvéd gyalogezred. Pelee az utóbbit
értők sulyoe veoztooégek, ds 1915 decemberéig szinte teljesen
kioseróládött

kllgaa ~inye$

Tioztekból 24 halott és 52 aebeatilt, a legénlynóa eoraábdl
pedig 1.169 halott áa 2.o61 arebeötllt volt a vesztoo6ae. 2/
Migyarorezóa azonban nemooak knaszórny(tja, hanem éléstára is
kellett hogy legyen a monarchidnak, est bizonyos mórtökben 141/ 1914-ben mór kiízel ezer oebeaUlt érkezett Nagykanizsa kórhómaiba. A héboru kitürdeee előtt ugyanis felópitettdk Nargykanizedn a Monarchia legnagyobb barakk-kórhalmát, ahol 3 ezer beteget tudtak eihyelycani.
2/ Az eared tfrténetót Szopeeoy Bug0ch Arnold; A zna yor királyi
nagykanizsai 206 horvdd gyalogezred tUrtónete a vildghdboruban c. /Sopron 1931/ könyvőben dolgozta fel.

metorezógnak io3 / 'Ez csak az egyre kegyetlenebb rokvirál6eokkel volt biztosithetd.
1915 januárjában már kénytelenek Zaidban le gabonát rekvirálni 4/ hogy biztoeitve legyen az oll6táe, de es élelmiszerek drituldednak igy sem eikerult gátat ezabni. 5/
Jellemző a helyzetre e &dalai Hirlap február F). ezámsnnk
egyik oikke, mely alt tanácsolja e gazdeaeezonyoknek, hogy vágjbk ki virágaikat de konyhakertéetetet ldteaitsonek virágos
kertjeikból. 6/
Az árak emelkedésének a piaci árak maximóláeával is utját
próbálták állni. Ez a kiaérlót is ceódbt mondott. A környező
Weeds:k pareeztjei kijelentették, hogy a hatbedg Altai meg61lapitott áron nem viezik terményeiket e nagykenisaai piacra 7/
iWjuoban a kiekanizeal parasztok valóban termelóeztrájkot szerveztek áa estrdjköreéget áilitottak a nagykanizsai pint felé
vezető orezdgutekra, akik viossatórdere kényezeritetták az oda
igyekvő más k6zságek parasztjait is. Néhány esetben inoidenere
is sor került, mely gyakrsn a termények kitntáeével de aogeemmieitéaóvel végződött. A rendőrségnek teak nagy erőfeesitéeeel
- a szervezők letnrtdztetdeéval - aaikeritit a sztrájkot letörni. g/
Nem csodálkozhatunk tehót azon, hogy igy rövid időn belül
kldbrándultak a háboruból az emberek és 1915 tataemun már bá
kehengokat kezdenek megütni a kanizsai ujeágok int "Valamennyi
3/ Leled Andies Erzsébet $ A magyar inunk emezgaloa at 1914-18-ad

alatt.
9
4/ Zalsi ir y
jenuAr 30 . lZa lában is rekyiz'álnakt
.
5/ Z.H. jun. 29. Megint drágább a lisztt
6/ Virág helyett - konyhakertőezetet.
7/ U.o. dpr. 1. Vieezevont'k a piaci drmegállapité®t.
8/ Zala m jue 28. A kiskenizaeaiak bojkottálták a kanizsai piacot.
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nemzet torkig van már a háboru borzalmaival, tippen elérkezett
ideje, hogy a népek akarata is drvónyectiljön". 9/
A MSzDP. a hőboru kezdetén még nem adott hangot békekövetelősnek, sőt a bábosa kittirőse.után néhány. héttel a !Népszava
a háborue termelés fokozására hivta fel a munkáoaőgot. lo/
A nargykcnizeai szervezet sem cselekedett másképp. Ha nem
is ilyen amégyenleteaen nyila az áruléea, de ez a szervezet is
felfüggesztette az osztályharcot a háboru időtarta Mra. Stt bizonyitja 1915- május 1-én kiadott felhivdea a kanizsai munkásokhona "Elvtőreak, munkások! Mills 1-én ez évben zárjátok azive=
tek mélyébe érzéseiteket... Vessük bizalmunkat egy szebb jövőbe. Gondoljunk a legjobbakra, akik harctéren vóruket ontják.
Pótoljátok soraitokat, hogy visszatérésük után egytittes Wade).
met inaíthaaaunk as egyenlő jog turvénybeiktatdaaáért." 11/
Ez a telhivdo Se az osztályharc feladásénak dokumentuma.
A háboru után majd harcolni fogunk az általános vliasztójog&rt,
addig törjünk békeseéggel ős harcoljunk a kizeákményolőink érdekeiért. Est fejezi ki Mfige ion" a kiáltvány. Igaz azonban
az Se, hogy a háboru kitörése után dlotteléptetett kivételem
törvények is megnehecitették a munkásszervezetek munkáját.
Az 1916-co év eeeményei azonban tovább eiettettók a thmagalt scealóletónok mcgvóltozdsdt, avn késztetve a MSzDZ-t
is, hogy ezeobeforduljon a hábvruval.

Mit hozott at 1916-os esztendő?
A körponti hatalmaknak bár jelentős sikereket értek el9/ Zalai HSrlaap 1915-ápr. 3. Béke /vezércikk/

lo/ DOkuraentunt k a . Pá r ttörtónot Tantalp 6nyoz'saához. VIII/2. a z.
11/ Zalai Hirinp 1915. a jus 1. Felhivőz a kanizsai munkásokhoz.
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moat sem oikerult es győzelmet kiocikarn1 én a hdborut befejez•
ni. Sót a frontok mindenütt megmerevedtek és a húboru állóharcok, un. anyagceatdk sorozatává változott. As a gyengébb gas-

daadgi patencidllnl rendelitező kőzp4nti hatalmik - elsősorban
a Monarbhin - népeinek még sulyosabb megterhelését jelentette.
Egyre oulyosabb fennekadábyok jelentkeztek Nagykanizsbn
is a kUzellútá3bsnn. Augusztusban C-lo napon keresetül egyet-

len deka lisztet sem lehetett kapni a városban. dulyoebitotta
a helyzetet ae roecz gabonatermés is, igy az eddigi 11 vagon
helyett cafsk 6 vagon lisztet kapott egy hétre a váron. A 1akouség közül 22 ezren jelentkeztek havi 10 kg. fejadagért &e

ették e kukoricaliszttel kevert kenyeret. Eltűnt a boltokból
a cukor, od, dohány, hue.
Az élelmezési nehézeágekkel kííkz&bdb vdroenak még nagylétszámu erdélyi menekültet is be kellett logadnigi,akik a roménok támadása e131 huzádtak bietonoágoeabb helyekre. 1916

sceptomber 2-án i.ieo aénony áe gyerek érkezett Erdélyből a
naTyknnizsei veautcillomáéra, másnap ugyanannyi. Egek egy rdozót a k5rnyenső kbceágekben szállásolták el, de még igy. is Kanizrn a 1.400 senekUlt' isaradt. 12/ telelmezási kérdésük megoldá-

sa aninte lehetetlennek látszott. A nélkülözésektől elgy6turt
én túlfeezitett idegzetű emberek elkeseredése volt az oka as
1916 december 15. váron epizódnak is. Cukorjegytat osztottak *
ekkor as Arany János utcai ovoddban. Az utcán hosezu'öorban
didergő várakozó tömegben dulakodta t€madt. Tépték egymásról
még a ruhát is. vóg{al benyomták a keritúut. UsezedGlt a lépcső
vaskorlátja, moss alpi toiaetve egy kiafiut, kit halthoz sebek12/ Zalai liirlgp 1926 szeptember S. Erdélyi monekUltek fiagykanizebn.

-14-

kel ezdllitottak a kórfiásba, több könnyebb nabe©tllttel eayütt. 13 '

A mórhetotlen nyomor de a ©senvodóeek batáeára mind több
ember fejében merült fel a kérdőn Miért folyik a háboru? Van-e
értelese? Cind több emberben űltött teatat a vigya vóaetvetni a
hdborunab, a ezenvedóeeknek.
1916 Gazón a vilógpolitikdban in fordulat állott be as imperialiota háborutól ez imperialista béke !'elé . Az uralkodó o©z

■

talárok látták, bogy több bőrt lobusni a bérmunka igavonó barmairól mór nem lehetnégee, másrészt a tömegek elégedetleneége
forradalom kitörreévoi fenyegotett. 14/
A központi hatalnsak vóeö6 erőfeesitóet tettek, hogy a front,
helyzet megváltoztatásával ezdmubra előnyös bókát kányczeritoenek az adtant hatalmakra. Bevetettek minden ember. ós auyagtartalékot. Nagykanizsán még a harangokat ió bevonultatták a kiiineeekkel de rdztistökkel egytitt. 15/
1917 január de februárban az ujeágok a korábbinál is aulyoeabb
helyzetről tudbeitanaks Nagykanizsán famát beköszöntött a lisztineég. /6/ Cukrot csak orvosi bizonyltvdnyre lehet kapni. 17/

as ipar de teljesen a bdboru szolgálatába szegődött, de a fűtőanyagot is a hadiipar használta fel. A. tél ke116s kbsepén a
város Meld ős vildgitde nőikül maradt. /8/ A gyerekek.futot
len tantoremben, télikabátban. - mér akinek volt - tanultak. A
hidegtől sok gyerek eulyoaan megbetegedett. 19 /
A háboru azonban. mint egy kiéhezett fenevad, egyre Wye..
telte as ujabb áldozatokat. Az bonzea fölmentettet ujra felül13/ Zalai Hiriap 1916 dec.16. Arany utcai vőras epizéd.
14/ Lenin entivei 23.k. 284. old.
15/ Zelai Hirlap 1916 ezöpt.l6. Bevonultak a kanizsai harúngokl
16/ Zala 1917 január 27.
17/ U.o.
18/ Zala febr. 4. Blfo'3yott a villemoatáran048 ozone.
19/ U.o. febr.17. Zárják be as elemi iokolákat3
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visogdltdk Bo akit a frontra alicalmaanak taldltak, 18-45 Gvas
kogim bocoroztdk. 2° / A várooban 1917 oloj6ro rrdr alig'maradt
Bgkózl6b folnt3tt ember. Egyre tUbb ooalBd gyászolta harct5r ,en
elesett hogedtartozdj4t.
A Zalai Hirlap 1919 febru6r 2. szes, e2kópeoztB trtatiaetikdt Meal PJc-sgykanizaa htiborut3 veaztcao6Aoirtil.
Eloaott, vagy e Mint a 1.1o2, ezek után maradt 0oo gyernk. Munkakóptelen rokkant letta 4oi, esoknók 503 .gyermok4lk van.
A nagykaniwaai lakooadg mellett a kru'rnyaz6 falvak parasztwágdnaFt holyrsoto secs volt jobb. A mun2uskdpos férfiakat a frontra vittók, igy nom volt aki a Mast c►tivel9e. CeQpr6b61ták hadifoqlyo'likal pótolni a muzrkaer5hidnyt. Mr 1916 Sauuárjdsban közel. ezer orosz hadifogoly dol,gosott a Nagykanizsa környóki nagybirtokokon ős a nagyobb gazdáknsAl. 21/ Tes^mdszoteeon azzal nom
sikariilt a fgidek iuFivolóedt b3ztooitcaa ►i, ami a mozzdgamdaaági torne1Bs csbkkenAcdt vonta maga után. aggro gyaizrabbsaa folyamodtak
Agy a rekvirr5láshoz, gyakran még a vot8rttagot is elvitték a szegényebb gasddktól. ,
A mucslcóoadag, peurasztsáa éa kaat6gr5togg vdllfit, tehát egyatint eu.lyosan nyomta a hríborru terhe. NeSg elmult e,tSr az az idő,
mikor nótaszóval indultak a katonák a nkutyr!'E3,aerbia ellen.
RdQ eiosult as idó, mikor az emberek éltettók a hdborut. A hoeszazu, remaytolen, sulyoo haraotc ldttón az embereken egyre na►
gyobb kidbr3ntaltsdg, cai >n~otiée de békevágy lett urrfa. Egyre
gyakrabban adtak kifojozóst húboruelleneoaóaidknek. A hGborruolloner) hangulat, hfiboruellenoe harcod való Crdoóbon nom kio szorepet jdts3ott a f®brudri oroaz forradalom.
2o/ Zala rsárciue 29.
21/ Zalai Hirlap 1916 jan. 14. Rogyan kell bánni a hadifoglyokkal.
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' 3 . As 1917 -es februári - orosz forradalom hatáaa és a munká.sbozgalom fo161dnktlléee ltagykaniza5n

Az 1917-ea februári orosz forradalom valamennyi orenúg népe számára riadót Jelentett az imperialista háboru elleni harcra. Igy a magyarországi proletariátus harcának is lenditő lö-

kést adott. 1 / As orexágos mozgalom sodrában Llagykanizeán is
telólónkült a munkásmozgalom.,Ezt mutatja május 1 harcos itegünneplóse. Deák Péter rendőrfőkapitány ugyan "am dllandóen izgalomban lévő kedólyekre volt tekintettel" elutnnitotta a 6fSsDP,
helyi vezetéoógdnek kór'vónyót, melyben május 1-6n nyilvános

népgyülóe ős tüntotő telvonulde engedőlyezdeót kérik. 2/
1917 tavaszán, azonban már epyczerü mogtiltáaeal nem lehetett megakadályozni a munkásságot abban, hogy megünnepelje a
munka Unnepót ós hangot adjon bstlekövetelóoónek.
As L?!ZzDP nai y befolyását őe a középrótogek háboruellenea
állásfoglalását mutatja, hogy a munkássággal finnepeit szinte
egóoz fla^ykanieaa. Egyetlen gyér, tizem oft dolgozott ós az üs-

letek is egész nap zárva voltak. 3/ Dőlután hat órakor kezdődött a tüntotós. A munkások a sago. dom. párt vozotéaóvel zárt
sorokban vonultak a Polgári Egylet kerthelyisigébe.
A több mint ezres lótezámu nápgyUlhot Sneff József a szoai-

dldemokrata párt titkára nyitotta cog, majd Gbttl Dezo6né seas
volta el Vbrnai Zsenin Katonafingnak o. káltemányót.
Ez a gyönyörű, forradalmi hangú kulteSny, egóoz 1dzbnhozta a
1/ Lásd: Litooi Ferenc: Az 1917-ee oreezorezdgi febr. forradalom
hatása ideyororazáoon Századok 1950.

2/ Zalai firie; 1917. áprilin . 27. Iájue oloeje Nagykanizsán.

3/ gagyer Eájuo Eleojók. Dokuzentumgrüjtemdny. Dp. 1953.207.old.
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"Most kéazUltnk a döntő nagy csatára
S ti lesztek ellenUnk majd a sereg,
Ha ráuszitnal; Ünbn véreidre,
Se lőj fiam, mert én is ott leasekt"

4/

Az Unnepi szónok azivóa Pál budapesti küldött, a bőkéről,
a leau3abb eszekről, sv a proietáriútuanak as általá.noe, titkos
,választójoghoz való juesAról beezdlt. 5/ Befejezésül a F; yülés
határozatot hozott, hogy minden eróvol harcolni fognak a békéért, a Tioza-fóle Ores vdlaaztójog ellen áo az igazi általá-

roa, titkos vdlaeztójogórt.
Ugyanoz a harcos ozollemii smgnyilvdnulza jutott kifejezésre a junius 8.-i népayüléoen io. Bkkor csáp-a vólaeztójoai kbvetelésen túl, már a hóditSnólkUli béke mellett So oiidatfoglaltak és az orosz forradalmat áltatták. 6/
A februári orosz forradalom hire, a munkáooád harcos

bába

ruellenea állásfoglalása az urellodá osztély politikájában is
változást hozott. Az oeztályellentótek enyhitósóre egyre tabben tettek hitet a liberálisabb kormrnyzda mellett, illetve
léptek fel Tisza "erős kéz" politikájával szemben. Egyre nagyobb befolyásra tettek szert as ellenzóki pártok. Céljuk az
volt, hogy liberális reformok hozatalával vegyék elejét a tö
megek radikálisabb követeléseinek. A háboru mielőbbi befejezé-

sóre törekedtek, nehogy a háboru okozta forradalmi helyzet forradalmat órlel3en. A.tözegek harcát szórt a'válaö-ztójogi harc-

ra igyekeztek korlátozni, ezen célból alakitották meg a választójogi blokkot.

.

4/ József Farkasa "Rohanunk a forradalomba." A magyar irodalom
utc a 1914-19. Bp. 1957. 184.old.
5/ 2e ai Birlapa 1917.május E. Mőju© 1. Nagykanizsán.
6/ U.o. juniue 8. A kanizsai szocialisták vólaeztdjogi napja.
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A i3SzDP. vezetőoóe©, amly a háboru előtt mindig valamelyik
ellenzéki párt uozályába i rekccctt kapaszkodni án conk ritkán
Watt fel ínálló politikai igénnyel, most So örömmel lépett be
a blokkba. Utarsitácára a vidéki ozervezetck is mindenütt létrehozták a választójogi blokkot.
Igy alo.kult meg Nagykaniznán io a blokk 1917 juniu.as 24-én
Remete Géza ügyvád elnökletével. A táreelnUkök között ott volt
Sneff Jézust is, a titkár pedia far. iiamburáor Jenő lett. 7/
Hogy a kaanizcai Szociáldemokrata Párt tevákanyoége no fulladjon teljesen a v&lasztőjogi hart poovaanyóba, arra biztooiték
volt_dr. hamburger Jenő 8/ Őa Sneff József g/, aisik 3917
ustál, mint a Nagykanizsai Sz3 elnt3ke és titkára vezették a
dolgozó temeóek harcát.a közálelmezóei viaozaéláook ellen és
a bőkéért.

A iaáborus terhek éss rengeteg vieozsóláe a közólelmezé© terón 1917 nyarán már szinte elviselhetetlennó tette a kanizoai
dolgozók életét: A város részére tőutalt néhány mázsa befőzési
. lsolor ...

7/ Zalai iiirlap 1417 Junius 25. A kanizsai választójogi dokk

megalakulása.
8/ Hamburger Jena 1883 máj.31-dn született 2alaaudvarnokon. Budapesten végezte asz Orvosegyetemet. air clsőbvee korában
tagja lett a szociáldemokrata pártnak. 1910 ben Zelsozentgr ton körzeti orvos. Razben szorkeesti e falujában megjelenő 2alavölgyi Hirlaapot. A vilóghdboru kitörőse után a kenizeai tartalék kórházban teljen t katonai szolgálatot, mint
népfölkelő főorvosa. 1917 jai. 1-én 6 hónapra szabadságolták,
mint ezolgáiatkáptel©nt. Ekkor lett a nagykanizaei MSzDP.
azervezot elnöke. /Has mburger per, Hawes Munkáomosgelmi Intézet Irattára.A XV. 1/1918/22. Vádirat 19. old. ás Réssó
Pál - Szókelyhidi Vilmos _ Dr. Hamburger Jenő az orvos é®
forradalmár./
9/ Sneff József 1887-ben született. llca meateraáaot tanult,
majd a Aagykanize si áunkáebiztoeitó i'dnztár tiaztviaolóje
lett. A munkásmozgalomban 19o5 óta r'oztvett. 1917-t61 a
Nagykanizsai l SaOP. titkáraként dolgozott.
-
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cukorból a szegény munkésaeezonyok egy grammot sem kaptak. A
gazdagok, akiknek befblydeuk volt a városi hatdetgokn'il ara utol-

só szemig felosztottaik egymás között. lo/
Bbkozta Az elégedetlenséget, hogy ca gy Prager nevezete mdszáron a hatóságok vezeté nek,, a rendőrfókapitánynak, a polgármesternek, a tőjegyzőnek és a Törvényszék magasabb tisztiselőinek 4 éca 6 koronáért áruaitotta a hús kilóját, alig a szegény
munkásembernek ée hivatalnoknak 12 koronát kellett ezdfl fieetn1. 11 /
Tetőzte a bajt, hogy vérhasjárvány pusztitott a szegény
munbrá®gyerekek között... Volt olyan eeolád, ahol három gyerek is
elpusztult. Kenyeret hat hóliig nem lehetett a városban v6eárolni, de a varos vezetői a rendelkezésére 4116 gabonából saját
sertéseiket hislalták. 12/

A dolgozók óa családjaik képtelenek voltak a tej és tejtermékekhez is hozzájutni, mart Deák Péter rendórfőkapitén4y élére
állt a tieztvioelők beszerzési caoportjdnsk, és kóriratban ezálitotta tel a termelőket, hogy vnnj'k meg eddigi vásárlóiktól a
tejet és a beszerzési csoportnak adják. 13/
Hamburger vezetősével a ezociéldenokrata párt fölvette a harcot
a közélelmezési visezabiéeókkei szemben. 1917 juliva 284n lm- '
burger szerkesztésével röpiratot adtak .ki, melyben - eleplették
a visszásságokat de harcara hivták a munk'ssdgot.
"Munádeok, Elvtársak, Asszonyok?
Az 6laimezési hivatal fóntlke egyetértve a polgdrmeaterrel,
félméteraázss számra osztotta ki a cukrot esz amugy le jóllakott-

lo/
11/
12/
13/

Hamburger per Jegyzőkönyv. 93.old. Hamburger vallomása
U.o. 94. old.
U.a. 94. old.
U.o. 95. old.

-
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nak,•ellátottnak,.a protekciós gazdagoknak, ugyanakkor mikor
szegény munkásasszonyokat ridegen de kónyt$rtelentul elutaeitottók...

Igazatok von... Az öklunket kell megsutatnunk... vagy lees
tisztességes közélelmezés, vagy pokolba zavarjuk azokat, akik
nem iomerth fel lelkiismerettel, ósseel a inai nyomorustlgos nagy
idtket; 14/
Deák rendőrkapitány magához hivatta Hamburgert 4s figyelmeztette, hagyjanak tel a városi vessetlJeég elleni tőmedásaal,
mert könnyen elveazitheti orvosi rendelőjét, sőt ezabadeágét
So, bardtaivel egyött. 15'
A MDzDP. harcon vezetőcégét, azonban nem ijeeztettdk mag
a tenyegetőzéeek, sőt fokozták harcukat. Nem elégedtek meg csak
ez irat©beli 4emonetváCióvsl, hanem augusztus 2-án már

its

utaséra

vezették a munkéseflbot a flszolgábiró ellen tuntetni. A tuntetésre, melyet "4haágtttntotéa" néven őrzött meg a hagyomány, az adott okot, hogy az egyes vdroeok lakosságinak csak a saját holységukben engedélyeste a gabonaeztfkséglet ezabad bevósf rléaát a
kormány.
Habién Gyula Nagykanizsa polgármestere, mivel a v&Oo teruletén
termett gabona nem volt elegendő, a szomszédos köreségek területire felvásárlókat küldött. A főszolgabirá a minieeteri rendeletre hivatkozva megtiltotta a termelőknek, hogy a kenizeai bevÁsárlóknak gabonát adjanak el. 16/
A szociáldemokrata pártvezetéság először augusztus 1-én éleahan-

gu röpiratban tiltakozott aazolgabiró intéskedóse ellent

14/ Hamburger per. Vádirat 2o. old.
15/ U.o. Desk Péter tanuvelloSba.
16/ U:o. Vádirat. Jegyzőkönyv. 21. old.
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*P,tankásoit, Ulvtfsreak, thetői nineetolenekt
A vóroa poigiroeotere hivatásának nageelatdn áil, de munkájában'megakadályozzák a goneestevök. A vármegye időtlen. elvetélt Pat el -PM:jdi. A ezUkhocsloku dzsentri tatárkoponyák. A bőrkab6toaok hivatalnok coiozárjai. A nagykanizoai . járá© főszolgabirdja megtiltotta a jérdea terUlotáre, hogy a vL roe ozámotokra

gabonct váoárolhannon. Illetó:talent:i t jogtalanul, emberteleafll
óhhaldlra akarnak benneteket itélni.
Ltuzkások. Emberek, thező magtaposott dolgozó nincetolenjei esnek
a ezuette vórmegyánok. Uegk*rdezzUk, bogy srég mindig bagolyvárak
aktra-kukaccá. dirigálják-e a vildrot?" 17/
Mivel a főszolgabird net vents vieezs a tilalmat, augusztus
2-dn tiltskozó gyűlésre .hívták 8o:ze 0 munkásokat 6e munkásat3zszon yyokat. A több mint ezer főnyi tbmeg előtt Hamburger m adott
beezddot. Többek kuaött kijelentette: "Aaa főazolgabir6 rendéletét két napon belül viéasza nem vonja, akkor törni, zuzni foe
gunk. Sem'a rendőrségtől, sere a katonaoágtdl nem fogunk félni,
még ha gőpfegyvereket hoznak is, sőt az őltaldnee sztrájk kimendáasáte4l ' nem fogunk visozariadniy 6o sea t:eadg eeetán rég a vonatokat is megúllitjuk.° 18/
A gyulán végeztővel tote 10 órakor a tames E3asaburgerrol az
élen a járctsi szolgabir6 hivatalos elé tartott, hogy intéakedáese

visszavonására kányezeritedk.
A ezolgabirdi hivatal fold vezető utat azonban a renderoág de a
katonaság ezálita neg. Kertü.G uton argonban etkerUlt nóhányozbz
17/ hamburger per. Vádirat jegyzőkönyv. 2o. old.
18/ U.o. 3. old.
.

.
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embernek odajutni. flirts a katonaság parencnnoks3i rCjtittok arrEt,
hogy átj<tozottQk Őket, a tílntttGk a hivatal t3oo74c111 ablakait k8vol bezuztrk. Cnak nary nohGzoégok brán nikerítlt a felháborodott
munkbsokat.a hivatal kE3rnyo.atrtór5l oltEavolitani. 19 / •
iba:saó,ttznteenek ttitiiL• crick uaMn, hogy a caogijedt ezolgbrabiró
egy napon be1t1.1 vis3sszavoantca rendeletét.
A hdboru negyedik ávóban. tehat ca ronc?kivitl aul.yoe gaasds;eági
neh6asas5gak erős t(iptalsjt adtak a kanizsai s3unkfirao)x harcának is.
Ezt a harcot elsa9lyitotte februári orosz forradalom hire.
A t1SzpP. harcos vezetőivel Hamburger Jon6 6o SnOff József vezetésével mar nemcsak iaáborueilonoossógtáknek, gazdasági kgvateléaeiknok, ée tákovágyubnök adtak hoaabc;ot, hanem tabbczt3r is kifojoztők tiltakoZsáeauLcat. elágodatiearaoó`ükot a fennálló rendszer hivetsalnokEaivral esrecbeaa, ami azt jelentette, ho gy elégedetlenek voltak a fennálló rendszerrel is. A rendszer megdöntésének módszerére páldat nyujtott a Nagy frktóbori Szocialista PoxYradalom.

19/ Hamburger Per. Vádirat.•Jegyzőkünyv 21. old.
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4. A Nagy Októberi Szocialista Pbrradaiom hatása és a
forradalmi helyzet érlelóddse
A dósodik oroz forradalomról eléggé ellentétes hírek érkeztek hazánkba, de amikor a tömegek megtvdtdk az ujedgokból,
hogy bókét, földet de jogokat adott a népnek lelkesen támogat +
ták. A HO$3P. póldája nyomán felismerték, hogy a béke és a forrudelom kérddoe öeezefUgg.
A tömegek nyomópára a M3 DP. országos vezetósóge november
25-énrrokonezenvtüntatést rendezett. A gyülée előadójának, Bo-

kbnyi Dedoánek beszédét minduntalan fe.lkiáitdeok ezakitottdk
megs °Aa orozz szocididemokrst!k megmutettik am utat. Éljen a
szocialista forradalom! A magyar proletárió.tue tanuljon as orosztól, 1/
A budapesti. tüntetés vi©ezbangjeként országszerte tüntetősek vettak a béke de as orosz fogadalom mellett. A nagykanizsai
szociáldemokraták, okik ekkor már m magyar mun)sáamazgalom élcsoportjához, a baloldali irányzathoz tartoztak, természetesen nem
meredtek ki ebből Q megmozduldeból. A munkások és kispolgári
elemek ezéloekbrü bevon$etával ók iás gyUlós tartottak,
A gyuléeen Hamburger Jena ismertette az októberi orosz forradalom jellegét ős eredményeit. üivatkozve a proletúrinternaeionaiizmu®ra, felszólitotta a munkéseégót, hogy minden erővel harcoljanak ez orosz forradalom megsegitóctért, mert annak eredményeit cenk a központi hatalmak szervezett munkdoedgának elszánt
harca mentheti meg. 2/
• Az elezánt harcra velő hajlam a tömegek mind nagyobb rés e d1/ ttiif9D, V. kat. 23. old,
2/ Hamburge r Per. E3neff József vallomdea. JcE;yz6k.önyv. 13o.old.
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ben érlelődött a hdborus ezenvedósek hatására de se orosz, forradalmak p$lddjdirs, de as YSzQp. országoe vezctőeóge távol állott egy forradalmi mozgalom vezetéeónek.gondolötától. A 503$?.
által teremtett világhelyzetből est a következtethet vonták le,
hogy ujra lehelt folytatni a harcot ott, ahol 1914 juliueában
abbahagyták, ugyanazon kővetelósekórt 6e ugyanazon a ezinvona•
Jona harcot az általános válesztójogbrt. 3/ Az egyezem párttagok körében mind jobban nőtt az elégedetlenség ezen politikával
elemben.. Egyre gyakrabban hangoztatták azt a kivánságot, hogy
orosz mintára a pórt munkáetanáceot léteóiteen, melynek tagjait
ez Üzemek kazvetlen választják és as vegye kezébe a párt politikájának. irányitée't. 4J
A baloldali ezooiáldemokratók hozzá is kezdtek a >dunkietaaáce megteremtéséhez. Budapesten 1918. január 13-án illegális
órtekezletet tartottak, melyen az éppen tővéresben tartozkódd
Sneff J6zraef is resztvett. Hozzáazóláeában a Bunk'etandesot hi-

z4ólag munkásokból javasolta létrehozni. 5 / Korábbi tónykedósilk mellett, Sneff József réezvótöle is alátámasztja tehát azon

megdllepit'eunkat, hogy a kanizsai pártvezetőség a baloldali
. irányzathoz tartozott.
A baloldali politikát folytató kenizeai azociáidernokratdk
mögé nemcsak a munkások, hanem az értelmiségiek t,s,kiepolgárok it
mind nagyobb számban sorakoztak fel. Egy h'boruellsnes egyeógfroi.l
korvonalai voltak kibontakozóban Kagykaniseán. Ezt mutatja az
1918 januári általános politikai tOmegettrőjkba veld bekapoéolddia ie. A sztrájk ez annezi6 nélküli béke mielőbbi megkötéséért
tört ki előamar Budapesten, majd innen futátüzkbnt terjedt. el,

3/ Andise Erzsébeto I.m. 34. old.
4/ WM. V. kittet. 29. old.
5/ 11.0. 76. old.
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szerte e 7 egész oretégban.
Január 19-én érkezett Reg'kenizeáraaMartovice Ernő emeti c.
áldemokrata ujeágirá Landler Jenő sztrájkfelhivóséval. 6 / Markovice azonban kissé elkésett, must Január 19-6n reggel mőr a kanizsai pártvezetőség elhatározta; hogy caatlekoznak a budapesti munkások nztrdjkj$hoss de e munka beazüntetéeére ezdlitják
fel a város dolgozóit, Még a délelőtt folyamán a sztrájk vesetóvére Munkástendoset alakitottsak, először osak 35-4o ember részvételével, majd *ősnap ezt loo tagra egészitették. A Munkdeta
nMos slxöke H am burger Jenő lett. 7/
A mmnkáetsndce egy 32 tagu azükebb bizotter4ga Irányitetta
a sztrájkot, a tt3bbiek pedig őrjáratokat szerveztek Ss a városban cirkáltak, hogy megakadályozzák a eztrdjktörést. e/ Sikeralt
ici a sztrájkot ugy megtiservezni, hogy a legkisebb mühelyt3l a
legnagyobbig, egyetlen helyen sem dolgoztak. Minden Helot, vendéglő, kávéház, mozi zárva volt a sztrájk ideje alatt.
A v&roe dolgozóihoz a Munkástanács röpiretban fordult de vázolta a sztrájk célját. A röplap szövegét narkovice Era2ó hozta
magával, de Hamburger a kílvetkező résszel kiegéezitettes "A mai
nap folyamán testvári Udvözletet az orosz elvtársaknak és ultimátumot k311dHnk a hdbcrut tovább folytatni akaró nagyureknek,
iparlovagokn'k.do'háboruss uozit$knek. Verjétek félre a harengokat! A hóborti; utolsó vonaglás' elkövetkezett. A halálunk áldozat
lesz a szebb 3öv6 oltárónt Az élettlnk nem dr fabatkát! Veszitenivalőnk ninest Vagy lesz Féke, vagy 3öJjön a mindent elsöprő
nagy *l-sóat t" 10/
6/ Landler Jenő é® Hamburger Jenő gyerekkori jóbarátok voltak.
7/ Hamburger Per. Snett J. vallomása 103. old.
8/ Sneff József vallomása 1o3. old.
9/ *MTVD. V. kötet. 68. old.
lo/ Hamburger Per. Itélet. Jegyzőkönyv 457. old.
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Itt mfr fölr&alik a forradalom gcndoláata. Az oresages
sISzDP, vozetűaóg azonban nem tartotta a helyzetet forradalomra
alkalmasnak de nem is akart forradalmat. A békeharc ezeropelt

ugyan programmában, de azt az uralkodó osztálytól akarták kicsikarai, annak megdöntáoe nélkül. A januári sztrákmozgalmat is iyekeztek ugy levezetni, hogy a lehető le kieebb mórtÓkben ye
-

szályezteeee az uralkodó osztály hatalntt ds a hőborus termelés
zavartalanságát. Felezólitották emitt a vidéki pártszervezeteket,
hogy a badiezállitéook érdekében a varsuti forgalmat fenn kall
tartani, a sztrájk nem terjedhet k9 a vaeut tertilotére.
A kanizsai pártszervezet nem hajtotta végre ezt az utasi•
.tőtat, Január 19-én bálbon e fagykanizeni D611 Vacut napibéres
munkásai de sokan a kinevezett vaoutt alkaloasottak közül is
abbehhagyták a ,unkát do aztrájkbelóptek.A-sztrájk ideje alatt
több helyi 60 egy gyeravonatot is le kellett áluiteni ős a katonet azáliitm:3.nyokn4l io eltolódások turtóntek. 11 /
A munkások harca tehát llagykanitezin., dé néhány még vd.roaban is,
kilépett as oraadgoe pártvezetőség él.tal kijelölt mederből. Ez
méginkább megerőaitette azon törekvésében, hogy minél rövidebb
időn bellit véget kell vetni e sztrájknak, mielőtt annak irányi•
idea teljesen kicouezna a kezükből.

•

.

Lliutón a miniszterelnök igdrettet tett a vdlaeztójofi reform he-

zatalára ős a közólelmszéa mogjavit4odra, bákekbtéere Oroszor•
azággal, ueaei.táot adtak a sztrájk beszUntetéoóre.
Hibát követett at kbtsbgtelenttl Nabburger ős Snenf la, amikor janudr 20-én utaeitá.ot kapva a pQrtvezotőoő3tel javasolták
a munkásoknak a sztrájk bessUntetését. A kanizeai munkúámozga.4
lom o két kiváló vezetője, ekkor még nem tudott következetesen
11/ Hamburger Per. Itdlct. Jegyzőkönyv 452. old.

eaakitani a központi vezetőség politikájával és annak utasit6sai
vdgrehcajta3a:dt kötelezőnek tartottú2c. Bár a vasutasok aztrájkbaláp6caGvel tulmontek azon, do ekkor eft nem látták elég tisztán,
hogy,aa közronti vezetőség áruló politikát folytat 6s igyekszik
a ttaaiakíaoaág mozgalmait laoscerelni.
A kanizsai munkások' ős aMmkáctendce többsége azonban net
nknrta abbfahag,yni. a sztrájkot. fieaburgmrnek ;oak tekintélye latbavetósável sikerhit ez utasitáat keree:ztillvinni. A aztrájk meg- •
azüntctaSasével, Pt3loazlott a

°~a nxá.etanács

is. 12/

Miután a sztrájkokat losazorolte a szociáldemokrata vezetőség,
as uralkodó osztály med,Ar.ditotta a támadást a aaLtrfajkok vetetői
(Alen. A kormány felismerte, hory ezek a megmozdulások eft nem
bér, élelmezési és szervezkedést kérdések miatt törtek ki, haneme
'°AC állammal ás tárendslonasual aaaamben, csg,yenael$n hatalmi kérdéa3aaé
vt#ltak. 13/
Január 31-én Szurmaay hadttRyminiaaatar parancsára letart68tatták Hamburger JaanSt ős Sneff Jfis;oefet, majd Pozsonyba aszállStottfik, eahol fegyelmi kihágás, hat3ség ellent erőszak, az állam
hs.derejo elleni bfintett, á:llamelleneo éo forradalmi célzatu munkcSaatanlca ralakitásánaals vádjával badbir3ssaí:g el{ állitottúk őket. 14'
A tárgyalást araek jóval később tartottákg auQuoztua 24-6n kazdódött 6aa ezeptember 8-1.g tartott. Hamburger Jenét 15 hónapi asa.igoru Fodeágra itéltdk ti Sneff JBz+®efet azonban kénytelenek voltak
szabadon becac5jtaxsi: ,
A pornak neanoéak országos, hanem nomzetközi visszhangja is
támadt. A Pravda 1918 szept. 28. számában számolt be a per leto12/ L6sd: Hajdu Libor: Tanácsok Magyareraazágon 1918-19-ben.Bp.
1958. 17. old.
13/ fdBdTVD. V. kötet. 131.old.
14/. Lásd: .Ilsmbur er Per. Magyar b3untcdsmnssgaalmi Intézet Irattára
Á 1V. 1/1918/22.
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lytSebrbls "A pozsonyi hr3doe,s.tdlybiróaúa előtt moot őrt vBQot az
első bolsevik por" oimmea. 15/

Perrel ás tororral azonban non lehetett már a forradalmi .
Pellendgl6canek g/itAt szabni. A gazdae%i helyzet további. wainte hihetetlen roraiáea ej, ryég erősebb harcra tüzelte az elnyomott tUtnogokct. űo z~3el irhatta ezért, 3zacivaly Tibor 1918 zgájussdbsuts "Mr8gytirCrGEtE((;on érik a vetés... A h/iboru vetette, a nyoa,crusság tr5g,ytázza, e forradulom fogja learatni, „16/
tl.kópz,elhetatld:nül eulyoss törhet jalűntett okkor már a hEáboru viselése. Egym..áct után toCotStottták ki ta hcdikt3lcaönF3ket.
17agyksniaedn a hó t hsadikí3leaünben 77.353.05o koronát jdsgyestek. 17
Az eg,ymlot árő rekviraálássok a paranato /ig táiet;6t is elvisrelhetetlonrsá tettéks Hasykaniaeán és kE3rqyé:trtán már coak havi 9 kg. gabotalc ogy hónapra le / ős ts_ zeia^Yesmdta r,s;ot is havi
na 1'dsjödegot hagytak
80i dkg.-rcSl a felére osaökkentották. 19/ 6ót, petr6leuimt, gyul'dt,
régóta már látni oem lehetett. Az árok emelts 0c3fiact hihetetlen ma-

gas szintet árt elo e gy Stet karton - ha váletie:aCii hozzá lehettett jutni -- Ao ssoropábcs került, mir, ra háboru olőtt 4o fillár
volt. Egy púr cipő régebben lo kororadba került, moot u aokkal
silányabb crinzáoAsftclrt io 3oo koronát kellett fizetni. A bdrek

ugyanakkor osaka1ir~ kétrrzoreaát taták ki a háton elBttinek. 20

Az coztelen vdrontlsa, a hGboruo azonvdsWóook, a cáolg,ozá töaseg,ek
harcának mind erc5s3ebb6 válása, a kiíz6DrétoQeket, Mt a burzsoátin et33r j6 rdozót is meggyőzte arról, hogy elengedhetetlen a
Wee mielőbbi taap,tCBtá.oe ős a politikai va9ltozrá.eok sszttkr5ógesoégo.
A "hákorucallener, egységfront" iá.y tovább ordabdtitt, kovtáccsoló'
15 /Réc.s6 P61 - assékclyhidii Vilszoss I.m. 9. old.
16/ Szusntsely Tibor: Riadó Bp. 195*. 67.old.
17/ Zalai H. 1918. jon.2.. ttasy kcaniaoa éss a hét hadiki3lcoön.
16/ U.o. ~ pr.6. Az utolsó rekvirálrás~ na kezd6di5tt bTa;lykanizetin.
19/ U.o. pr. 5. 7.airrekvir;lde in loess
2o/ U.o. ápr. 11. A ksanizc► ai piacs.

dott. A bókaa kdrdóaóbon teljco is volt az a®otártóo kazatttik.
A nagykanizsai 1918 május 1. -i bGhottintotóaon es iaomótel-

ten meanyilvdnult, ahol a saunkdoökon kivúl a vaSroa polgúri 4lemaii is felvonultak 6e "Le a hdt>oruval! Térjonok haza a frontról

a katonák!" jelszavak yolk* tranaazsa?rer.aseikre irva. 21/
Az "ogyye6rr,frcsntnak" viozönt nem volt ew edama a nézete a
fonntt118 trároadaslani rendszer aaagvAitoattstáaGnc}k 'mórtr5ke 60 mód*
ezore, a háton aogez[intetóaónok utja tehihtot6ben.
Az alsó néprétegek - actunka!ieaág, i,,i,a,pcalgfiradg, értelmisótx.

azeg6nyparaaa3ztnd3 - eddiai ana3gmow8lul{oaikban tUbbszür taegnautatt6,k, hogy k6aszak a foz°raadaalaud hareisa, i e .

erő viszont hi6.nyzsott. A V°3t;TtE. vezetőoa3go ugyan
akarta a. bE.hót, akartat a rendczea° bi.zonyoo f'oku megváltoztatd
cint, do a forradalmi utat olvetotto raforazlastaM ldcológiaájtinmk
h vezető

megfololGon. A na;at3,ykanizaaai ozoCid.ldemottraota vezotaSk a614cSny e*
cotben kaaoérkodtak a forradaasloan gonQoiatá.vaal, de gy8kareörn 6k

sem tudtak pzakiteani es orszáa3öo politika5val. 2z a politika a
v3laoztö jogi blokk ocgatlokulf €aa, utdn még jobt.cn k.özeledott a
polQdri, ellenzéki pdrtok politikdjébora 6e vógül 1918 október
29-ón azintóxis jatt létre a nemzeti Tondos mogalak4táedbain.

A Hetizatti Tondos oólja a béke, a nom;zeti függetlenség eaeg-

t4ramtór,e, a nagybirtok politikai vezető azerep6no4 anagaaztiautetóoe óa a polgári demokratikus reformok bevöz.otáo© volt. Mivel
ezen kav4tolóaok magukba foglalték a tt3rnöQok lagdontonaabb có 1kitt;tzáa3ait, n dolgozók mindentett tGaaogattGts aasobst.
Októbor 26-án Etagytsön:zoán io - newooah a ozooia5ldemotcrat&k,

hanem öointe as egóa3z váron folnőtt la•akoariaága -' nGpgyülóaen foe21/

?,alaa9. Rirlap. 1959. nov. O. biF3ai SdGtz omlófaoibűl. % 1%ei

Lajcm viaezneDlákozáoe.

-

30 -

laltak 6116st a d'orasati +anGop programja aallett, ős 2si9votelt6is
tőlo, hogy a politikai foglyok -• isi3tatt3ü itaraturgor Jenő eseabadonbocmé,jttioát azonnal aoatiöz0lje ki.
t3tagytrnwieaa ndpo ugyanis nom tartja Hamburgert biLaaonek, vela
teljesen ogyetért, áa Otte minden dldogpt maghozataléra k6®z. 22/
-

£jldviifal8 táviratot Jo tttEldt3tt ca na$gytf36o a posaonyi bUrtUnbon
©i ~t.yláid6 hős, kanizsai orvosnak.
Bár a .iJamzeti S'anáca rofor,aproL;rammal lépett fol de a aeoeidldiaasokrratö vogetfik r6gobban aesa akartak forradalmat, as oaem6wok azonban non a rofortsolzn;akc kedvestek, hanem a forradalmi Meaoldáot siettették.
.

A kamponti hatmlc vak toljoo varosatigot sr,onvodtek. A lZonarchl:a
frilbocalott 23/ a nomraotiafg©k alaaat.cadtats, a irorsaanyeacorvotabon
anarchia dult. `ioesd6k csoportja goon akarta átadni a kormányt
a Vomzuti 2an6oanak.
A budapaeti munkára áa kötonatt3mogotz, azonban non nyaagoaltak
belt) a reakció további crtttalMon maradásába.
C2któbor 29-6n ős 30-án alakult LunluSe do itatonratcan6ecok vozotéaó.

vol a katonák 60 folfcgyvenesett caunr.,árzaFe 3zQilttá,Es mog a köaópidlotekot. CootsSly fog,yvorao harc után hatalmukba ixoritottGk a f8vrlroa otrat6tgiai pontjait. 0000tt a forradalom.
A tempt' Tanács egyáltalán nem vott réor1t a forradalomban,
eat trSraaras3t,a old Etlu+olyi t3.9.há1y viooseocal6kerati.ao ipa "Li nem akortuk ra6g átvenni a hatol>aat, al craarvezni akartuk or6ittkot....
A nép maga csinálta meg a forradalmát, a nép vette kezébe a has
taL;aat 6s adta át a.t7emaeti Tan5cenak. 24/
22/ Zalai Ip. 1918.okt.27. tlagykanizea nőpo a radiktilia irrányelvok
mellett.
23/ Mad. Zaiar,and Ldo216a Az Oaztrdk-:3at3yar Lanaryhica ot36i:tt3r6se. Századok. 1959. 6vf. 1.oz. 94. old.
24/ Eérolyi tíihcílyt Egy ev6aa világ alien. Y. tidtot. !broom a
békéórt. Michell 1923. 497.o1fl.
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AZ 1918-AS MAGYAR poL(31iT4I 13BMORE2ATIKU8 FORRADALOM GYfiZ£LiAR gs
A FORRADALMI EFtgX KUZD}3LEM A 2'AD/.4ZOIW$TARSA;3AG KI&CIafAShIO

1. Az októberi forradalom avózelme da berendnnkeddse.
Mint as orsaág minden vidéki vdroeában. ugy Nagykanizsán
is minden megrázkódtató© de vár nólkul, csendben zajlott le a
forradalom.

A fennálló társadalmi rendszer a hdboru alatt olve©ztette
tömegbdeiedt. A sulyos hdborue terhek minden róteg d'e osztály
vállát egyaránt nyomták. Képtelen volt már a kill- ós belpolitikai neh!zoégeken urrólenni. Igy 1918 októberében elenyósző volt
Na`ykanizetn is azok száma, akik nem akartak volna társadalmi
vóltozdet. Termóazetesen sla t akart egy munkás ás mást egy üsemtulajdonos, de ebeban megegyeztek, hogy a jelenlegi helyzet tovább már nem tartható fenn.
A forradalmi változást akaró erők vezető, erej©, a balolda-

li Vezetők irányitáaa alatt illó kanizeci szociáldemokrata pórt
s héboru idejön egyre nagyobb tOmegbefolyáere tett mért. Egyes
megmozdulásain szinte ez egész váras felnőtt lakoseágát 'nags mögé tudta dllitani és támogatásukat bistositani. Az erőegyensuly
ebben a városban is a demokratikusabb rendszert akarók oldalára
billent.
Ilyen helyzetben érte a várost okt. 31-én a Bemzeti ?andoa
távirata. melyet dr. Sabjdn Gyula polgdrmestorhez kUld.tek. A
távirat kazblte a budapesti forradalom győzelmét és acatlakozásra szóiitotta fal Nagykanizsa városát. 1/ A budapesti forradalom
győzelmének hire a tömegek kiad is kiszivárgott de a munkát abba1/ A nagykanizeal forradalmi esemdnyekrf5l na;4e r6azleteaskgel
ázdmolnak be a holyi lapok. 1918. nov. 2. számukban.

e
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hagyva rövid időn belül hatalmas néptömeg verődött öoone a városháza előtti tőrre. Lelkes kidltóaokkal éltettók a tornadalmat ős a Rasykanizoai nemzeti Tandem megalakitáodt kövoteltbk.
Babján polgérmestor öosaehivta a város vezetőgőgét de a
tömegek forradalmi lelkesedésétől megazepgent "városatyók" perceken belül megszavazták a Magyar Nemzeti Tanáookoz való csatlakozáet,és aldvetottók magukat rendelkenéseinek. A határozatot
Babján polgármester a vdroshdza erkdlyóről közölte a tömeggel,
melyet órid©i éljenzósoel fogadtak. 2/
M68 aznap délutón a nemzeti Tandem helyi ozorve is meóalti,kult. A végrehajtó bizottságba busz tasot válá©ztottak a tárcsadalom minden rétegóből. Elnöke, Nagykanizsa egyik lognépeserübb
embere, az M8zDP titkéra, Sneff József lett. 31
Este - spontőn kezdea5nyezéare hatalmas emberáradat vonult az
N zDP - pozsonyi börtönben lóvé - elnökeinek, Hamburger Jenőnek
lakása elő, ahol Hamburgernőt lelkes ünneplősben rószeoitették.
Közben ütemesen kiáltottai "Engedjék ki Hamburgert! Engedjék
ki Hamburgert t" Nagykaálwa dolgozói ismét bebizonyították,
mennyire esivükbe zártlak a szocialista ''000dadoktort".
November l-én reggel sorra jclentettők a narykanizaai végrehajtó bizottságnak, a tagyar Nozeti Tandoshoz való ceatiakozéeukst a hivatalok de intézmények vezötőis TörvCnysz6k, Járásbiróo6G, dr. Fábián Zsigmond t.b. főügyész, dr. Plihák Viktor
királyi közjegyed, s Fonta, az Iparteetülot, a Polyammérnbkeőg,
a tanári karok, a Rendőrkapitányság tisztikara ős legénysége. 4/
2/ Zalai Hírlap 1918. nov. 2. Nagykanizsa e a forradalom,
3/ U.o. nov. 2. nagykanissa mun kaága ünnepli Hamburger czabaduláoát őo hazatérését.
4/ U.o.
,
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tovember 1-én délelőtt érkezett meg Nsgykanizoára Hamburger
Jenő, miután a pozsonyi munkások kiosabeditottdk biirtanáből. Hamburger árketésánek hire futáttuzhónt terjedt oSSt a városban. A
szociáldemokraták röplapokat hordtak ezét, melyben 11 órára últalánon munkabeezUntetóore 6e nápgyUléare ezálitottdk fel a munkásságot, hogy Hamburgert en6altóképpen Udvazölheesék.
Tizenegy Ara előtt jtval mér Mintegy tirezer fányi tameg
népeaitette be a Deák tarot, ahová Hamburger érkezését vfirták.
Virdgt$zt3nben., leirhmtatlp lelkesedéssel fogadták 6e vállaikra
emelve vitték fele felsőtemplom előtti teraszra. Itt régi hat°
coetdrsa, Sneff Józoof kassOntt3tte hazatérése alkalméval, majd
a nagykanizsai szociáldemokraták nevében egy áridei varas ezek

-

filoaokrot nyujtott At neki. Hamburger meghatott hangon mondott
kuozönetet ns ykanizesa dolgozóinuk a lelkes fogadtatácérta ofteg

-

érte oz a gyönytSrU eredmény a ezenvedőet, ha még annyi lett vote
na te." Beszédében ugyanakkor óbersógre ezólitotta fel a d olgo zókat, mert: "fenyeget a hatalom régi urainak ellenforradalma,
Ez ellen cl oak egetlen módon lehat védekezni, e ez a mód a rend
és fegyelem fenntartása." 5/
falán imeglepődnok :Emik, hogy Hamburger ekkor még conk a forradalom eddigi. vivmúnyainak regvád6eóről beszól ás a forradalom
továbbfolytatását nem etaliti, de még booezu utat kellett neki
is megtennie addig, mig felismerte a proletárforradalom 6e3 proletdrdiktetura szUknégeeségét.
A kanizsai lakósság, tehát lelkesen Udvöpalte a forradalom
hirőt. Vajon hogy viszonyultak e forradalomhoz a Nagykanizedn
állomásozó csapatok?
5/ Zola Hirlep 1918. november E. A 20-as honvédek 6s a nagy
átalakulós,
.

.„a előbbiek során mdr szó volt arról, hogy a hóboru előtt
Negykanizaán leél oared /40-as eyelocezred, 20-as honvéd gyalogezred/ állomioozott. A bábara kitördo© után. az ezredeket előszór

az orosz frontra vitték, majd az olaosok.hedbalópésse után Olaszorsszágba.vezényelték.
A forradalom kitbréaekor a sebeeUltoken kivel, mindöosze két zdaz•
lóaijs a 20-ae eared óo a i2-©o cseh ldvóezezred egy- 4W pdtzőszlóelja dllomteozott a városban.
A katonák vesetói is rövid idén belel a Nemzeti Tand©© mellé 411tak. &ár október 31-4n kanölte telefonon Tihanyi József szrede°,
éliomdaparancenok a Zsgykanizeai g`lomz©ti Tondos végrehajtó bizotteágóital, hogy a várooban állomásozó magyar csapatok alávetették
magukat a nemzeti Tanács rendelkezéeeinsk.. 6/
A 20-ao honvédgyalogezred nn6y ►.keniaeai pótzászlóalj parancsnoka a budapesti forradalom hírére Usozehivta katonáit, ismertette előttUk a forradalmi eoee4nyekot ős hogy a hatalmat a Vemcoti Tanács vette kendbe. A katonák szó nélkül vették tudomásul
a változást. Valóozintt, hogy a okulvilé tél elzárt° egyezerU amm.
berek nem is tudták pontosan fölfogni, arról is van tulajdonképpen ezé. Viszont azt már mecértetták ás hangos éljenzésbe tt3rtek ki, mikor Darvas őrnagy elrendelte, hogy a gyUlt7lotea K. betite eapkarózadt vegyék le de helyéra nemzeti©zinU szalagot tegyenek. 7/
A magyar katonákhoz haeonlóan, a °sori katonik is °nyugodtana vártaik ess események alakul6eát. November l-én a 8u 6r uti
laktanyában letettek es esküt a Cseh Nemzeti T end eara. Az can
után FeraUtka Jaroszlavez főhadnagy mondott beszédet a katondk6/ Zalai itirlap.1910:nov. 2.A 20=ae honvédek áss a nagy átalakulás

7/ V.o.

- 3 5nak.. geseédáben többek között aikraszúilt a tech ős magyar nép
bard.taága mellette 0 A közök elnyomók ierdzda6val a csehek és a
mr gazok, mint testvérek fognak moot kezet egymíaoal.6o ha eddig
is nésotoltárdeek a hót nemzet népei között, esek most mind mageztint©k."" 8/
A magyar katonák november 2-án tették le a hivatalos eskiit

e Nemzeti Tandcara. Az oekutételen megjelent Hamburger Jenő és
Sneff Jdzeot le, akiket a katonák lelkesen fogadtak. Hamburger
felhivta a kate:A kat, hogy érdekeik védelmére ás vezetésökre forradalmi katonatondosot alakitoanak. Hamburger részletesen vázolta
a katonatanács feladataitt "Et fogja a kanizsai lakosság éti a katonaság között a legteljesebb összhangot biztoeitani, az állomás

-

parancsnok valamint a pótebezlóalj dital vbgrehajtandó.intóeked.éseket elrendelni éti a ketonúk Összes Ügyeit intézni." 9/
Hamburger tervezete szerint tehát a katonatstó a legfőbb
vezető szervót képezte a kanizsai katonáknak, aGt egv ttal bunts-

tő hatalorzU is felruházták, Meg a csapatukat önkónyeoen elhagyó katonák bUntetóeóre.
Hamburger telhiváe6ra még aznap megválasztották az ötven ta- '
gu katonatanácsot, majd azok a tizfőnyi végrehajtó bizottságot.
A vógrehajtó bizottságba öt tieztot és öt közlegényt választottak,
elaöke a demokratikus gondolkodósáról közismert Darvas Lajos őr- .
nagy lett. lo/
A ns3ykanizea környéki falvak lakósedgóból jelentősebb megmordulóst nem váltott ki a forndslom gyGzelménök hire. 11 / NyuV Zalai 11.1 1918.nov.2. A kanizééi cseh katonák ünneplik a Cseh
Matárs aeógot.
9/ U.a. 1916.nov.4. A 20-an honvédok esküje a Magyar Nemzeti Ta- •
rácsnak.
lo/ U.o.
•
11/ U.o. 1918.nov. 4. A zalai községekben rend és nyurgalom van.

'

godtan tödomAsul vett'k es esem;nyeket do várták a folytatást.
Ekkor még erjymtlen községben sem zavarták el a jegyzőt, egyetlen nagybirtokot sea eojátitottak ki. Ez a magatartás nagymér♦il

politikai tőjékosatleneágukból ds olmaradotte aukbál követ-

kezett.
Megváltozott azonban a helyzet akkor, aiután hazatértek
községeikbe e . politikában jobban t«jékozbtt katonák, de felvilágoeitottáik az elmaradott falusi társ&iket.
A polMri demokratlku,.rondazer berendezkedéne

A forradalom győzelaaónek erodmc5nyekónt burzeoá•zsoeíáldee

mokrata koalicióe kormenny alakult, melynek tagjai polgári deanokrácidt akartuk teremteni demokratikus reformok utján. Mive l
a forradalom következtében orezégezerte felbomlott a közigaagaMb rendje, a idtrojött Nemzeti Tanácsok vettók kozukbe a W yi

közigazgatáa irányitáedt, a végrehajtó hatalmat. 12/ Bér a karmán november 3-6n hozott egy olyan határozatot, mely szerint a
Nemzeti Tenáos a Mwkáat.andcs de Katonatanáccsal egyetemben a
korm1ny ellenőrző orgánuma ás propaganda orerve, de nem intézko

-

dde aogdval felruházott hatóeág. 13/ mégl.e fleaykanizoón le november első felében a város irányítása a Nemzeti Tatnsies kezébenvolt.
A Nagykanizsai Nemzeti Tanács, mint az előbbiekben láttuk

a Budapesti Nemzeti Tendon utasitóeára alakult meg október 314n,
A Tanácsban kezdetben szociáldemokrata tuleuly érványeeult, hiszen a vezetés is a baloldali EzDP titkár, Sneff József kezdben volt. A szociáldemokraták követelésére távolitotta el a Nemtea Tanács állásából, a munkásság előtt gyUltileteo rendőrfőka12/ Saida Tibor xd.m. 65. old.
13/ U.O. 6a. old.
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pitdnyt Deák Pótort, 14/ do utaoitott© 4r. Rico László Ugyóozt,
hogy a nagykanizsai politikai foglyokat azonnal boaoc4osa dzfM
badon. l5/
Tevékeny munkát fejtettek hi a forradalom vávcSnyainák vGctolm3ben So. Már november clod napjaiban. Yelfillitottdk a nemzatőrnéLet, .cusiynak minden tagja megtarthatta polgári állását, fázatdsót do oőg ozon folUl napi 30 korona fizetdnt kaptak. 16/
A váro^ burzcoá erői azonban Lamar' magukhoz tdrva a forre.
6almi mozgalom által kiváltott ijadaágba, ig.yoTseztok oaraikat
rendezni, hogy mo4,okaddlyozsák zx forrrdaloturatak;, már az ő drde-

kaiket io sértő tovAbbPolyttatdnát. govoaubor 9-ón ezért, t,lzdrólag a vdroo "feleőbb rGtor;oibőlp a j6módu iparosokb6l, korecskedőkből és közhivatalnokokból EinkPrzatc:ca 6ro6aot ozervoztak, amok tarijal fizotdat earn kaptak. 17/

A 42oaiáldomokraata befolyd4 ral+átt 6116 rlomzéti sandao tevókorsyaógát is ágyokeztok htlttdrbo sc3orátani do azon bolktl a

burzsoázia tulcTulyűt biztosítani. /Covambor 11-én oikeriilt eldrnáök, hogy a Deruzet3 Windup Végrehajtó Bizotto3gQt fölemelték
az oddigi 2o tnar6l 2oo tatira. 18/ A kiogd©aaitdo aleg burzcoé
.

elemokból tártónt, amit bizonyát az is, hogy dr. Havas Hug6 ego .
oáöidomoksata alolnökttn kivUl m3gogy alelnt4ket vúlaasatottak tCfirlovico dázaaf tan6oaoo ozeasólyóben, aki kóaabb az dl4trekelg e1-

lenforradalom egyik szervezője án vozotc3je. lett. Ettől kosdvo,
tehdt a Dagykanizaai Damzeti %s.náeo io sokat vosatott SorradalmiotSgt3bdl do nom tudta betölteni cast s sveropet, rm4 t a ttlmegok
lasoasantaiwrieW

14/
15/
16/
17/
18/

—

Zalai fíárlap.. nov. 2. V. R. ruantu3ceaéga Unnopli Hamburger JOnő ozabadulámát do ha8etárdadt.
U.o.
:,alai Hírlap nov. 4. Damzotőraág azorvezéco.
Z;alai . flárlap 1918 nov.9. A nagykanizsai UnkSntea Groom mc3g—
olakuláoas.
C1:o. nov. 11. A IJozzati Tanlca káagdesitáoe.
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vértek tőle.
Bár me£próbált6.k a tfJmeaek olóQodetlenoBgét adományokkal orvo-

polni, dc gyUj táet azorvoztok a véroe gazdagabb polgár/al kt9z8tt a ezeQényok megeeeitóoóre. lP/ A leszerelt és munknn61kü1

lévő volt katon9k. ráeadre t&unk'ásotthont dilitottak

fiil,

shot

agáliáet do ellótdat kaptak addig, mig munkéhoz jutottak. 2o/
Rogy megso.titcák a esegóslyekotr a meóYegydetó1, rube áe cip6g,yüjtóai akciót is kezdeményeztek. 21 / tilindea azonban a dolgozók

helyzetén nem változtathatott légyegesen. A magántulajdon tieztolotbentar.tdoévcal már nem lehotett a nehéz helyzetet orvosol-

ni. A dolgozó tömegek bizalma, igy egyro inkább megrendUlt a
T'recirceti Tcsnácoban, 8o követelték a forradalom vivmQnyainak kiezéianitétidt, elm:>lyitCaaét:

A kanizsai dolgozók mellett ez volt a kövotel6ee as itt
dl3omátozó katonáknak is. December 14-én a 48-at ős 2o-se ezredek katonil ös4rcevont tsatonagydléet tartottak, melyen ktSvetel•:
tók a hadsereg leőmeassebbmond deaokretieöie3edtt 22/1+Kivápja a
. katonag.qUlóe a helyőresgi katonatcanfcasok d e a bizalmi fbrtiaktól. kiadott rendeletek beos'1letes vggrehe,jtdedt. A 1Qgteljeeebb

seervezgedáai ts3tabcadaégot óé a 1eóFxLyeág,nek politikai pártokban
való tö.mttrüldaót. Kövétc?lt6k továbbá, bogy :°A legénység bizalmi férfiai vtílgeathaoecfk mag n psarancenokotset. Legónyeáai egyén,

he errs alGalmee, tiesttö, olóláptethot6vd legyen... A hadUQy®Sniaztdrium Qléro polgári ember óta lehetőleg szociáldemokrata

•

pértteg állitteeoók, hogy a haQeereg antideaokratikuo iraoztezele
..

lease asegoasitssj8n.23/
19/ 2ale1 Fiirlep 1918. nov. 14. A N.T. felhiváees a jómódu lako ssághoz.
20/ ll.o. nov. 18. Mank6sotthon N.K-án a munkanélkülieknek.
21/ U.o. nov. 15. FblhivBs N.K. aómádu közönségéhez.
22/ UOtTVD.v.kbt.395.o1d. óes Zola H.1918.deo.14. RatonagyUlée as
Erzsébet téren.
23/ U.o.
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Elégedetlen volt a forradalom eddigi vivmónyalval a paraszteig le. Nagykanizaa környókén.ugyan az orezóg tiibbi r5ezével ellentétben még november első napjaiban nem bontakozott ki a foldfoglaló mozgalomi 24/ de november ktlzepére mór a zalai parasztok
la me solóátak. i!flönuoen Muraköz parasztjai folytattak elkeaeredett harcot a töldoouri földek fölosztásáért. A földbirtok000k
többeóaónek kaotólyút megoetvomolták, kifoaztottúk, fölgyujtottdk ós hoazókezdt©k a föld felonztá©ühoz. Ezek a földfoglaló mozgalmak azonban nem filltak o yoégos irá.nyitds alatt. Egyéé közsé-

gek lato oai eleziaotolten léptek fel nagybirtokosukkal szemben.
A Nagykanizsáról kivezényelt katonaeág, i8y kUlön-kUlön leverte
Őket, bár a falvak lakosai elkeeoredetten védekeztek. Drévaszerdnhely közelget pbldéul caak szabályoe ostrom után tudta a mintegy 400 főnyi katonaág beve.nni.a falu határában lövéetdrkokben,

gépfegyverekkel is vádekéző lekoosdggal ezerbon. 25/
A forradalom kitörése idején ezélce tömegeket ösozefogó egy-

ségí'ront igy november végóra már kezdett bomladozni. A tömogek©t
nem elégitettt§k már ki as eddigi demokratikus vivmányok, annál is

inkább, csert eléggé felomások voltak. tea hoztak radikális ttizv6nyt például a fUldonztásról savam. 26/ A dolgozók (tabrt további
demokratitélást ée helyzetlik lányeges javitáeát követelték.

24/ tied: Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak tagyaaroroságon.
Bp.1962.1I.ki$t.5o5.old.
25/ Halai H. 1918. nov. 15. Statárium ákaraközben.
26/ Buza Barna földrmlveléattgyi miniszter 1918 nov.7. rendelete is
task azoknak a volt katonáknak a földhözjuttatdoóról kivánt
gondookatlni, akiknek földbirtoka az Ut holdat nem érte el, de
cask teljes ártéka megvőltáe mellett. Nem adott viszont földet
azoknak, akik a füldbirtotsosok fU1 join dolgozhatnának, de nee
dolgoznak. Gyakorlatilag, igy aziate mindenki kiesett a földjogosultak soraiból.

2. LB

1 f r~n, vias2orkvok tov~ bbi calakul,daa

a px,oletrárforrndaal.om avBnselmEilo,

1918 decemberében a tőmegek kiábrdndulva a kormány de a Hem,.
me4i Tansies t©hotetlenoégét81 maguk veszik keelUkba: sorsuk irCiilyltdeiát Ge egyre md3ra ho2szék létre vi déken is a LkankEIa é9 1'aaraaagtteanaícsokat.
kfaagykaniz:aain a NUnksiatanko 1918 dee. 9-6n alakult meg =off
Jdea3ef e1nöIclotGvol. 1J A Mhnk€iaataansioay legfeasatoeabb feladatának a
t83t`RegeIs árdekai védolmát tartotta. Hatalmi befolyását ertStaitette,
hogy elnöke anasnwoti Tanéestaaak is canner volt, it7y neon belUl is
eirva5qyt tudott - tt3bbá-Isevcásbac - szerezni határozatuknak. A Linx}.kdatantáoaa nem akart prolotsirforrs<ialmat, hiezen ekkor anóa v e setGi

le woozy a3lltak ettől a gondolattól. .rák a demokratikus vivmsnyok
megvédLsáért
vitásdórt tovrSbbi kiszálaasít6ta4a3rt, a tUmegots helyaetánek ja-

harcoltak,
Ezen be1S31 fontos feladatnak tartották at Qraak. lv9zdllitáaát.
6k m3r nom kí3nát(5rUgtok a gazdagalsraaik felhivfaaokFsal, 'slat koráb-

ban. a. Uemsaati Taniae. hanem dec. 15-én erélyes határozatot Faoztalr. mely .eeerinta "A kex-ea7tcedőkdt 3sóeayezarite+ni fogjsk. ho gy
kéeialeteik= fel6t - melyet ponton 1eltár utján űllapitaunaak meg a Mankdstandos által feltűntetett rltsurorul6Pana.k negye8F3r6rt áru-

nitwit ki. A Ik mzoti TairtaSco toljesa3itotte a határozatot ón a tkunlsástanáco tagjait b3.ata meg a végrehajtás ellonárraéaaável, akik
©z4Y$oég esetón hGxkutataSot lo tarthattak az eoetlog elrejtett
készletek felttutatfa35ra. 2/
1/ Ealai t:i. s 1918. doo.9. A Hamnkástantáoe megalakulása.
2/ U.o. dec. 16, t+asykaanl.za3dn en,yhtil a drtlgaség.

.
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A Munkáetanáca határozott fellépésére hozott erélyesebb
rendszabályokat a femzeti.Tanáce'azok elien, akik bóeégee ruhaPeleelegUkból nem adomúnyoztak a rászorulóknak. A rendőrbk'a
Munkástanács tagjaival együtt rendeztek házkutatósokat és hat
hónapi bűrtönnel és kétes&z korona pánsbüntetéesel aujtotték a
ruharejtegetőket. 3/

.

A munkások érdekeit képviselve avatkozott bele a Munkástanáoe a gyárosok és munkások közötti bérharcba. A Weiser Gépgyár
munkdeai is az 8 segiteégUkkel tudták bórköveteléseiket a gyár
vezetőségőre rákényezeriteni.
A gyárban ugyanis rendkivUl alacsonyak voltak a munkabérek.

~

Iig

a budapesti vas ée fémmuikésok három korona órabérrel dolgoztak,
addig a Weiser Gépgyárban csak néhány régi szakmunkás bére érte
el a két koronát, a tabbaég 75 fillér órabérőrt dolgozott. Január 10-én ezért elhatározták, hogy munkabérük jelentós emelését
követelik a gyár vesetőségétől.
Kbveteltéks "A azakmunkások fizetése napi 20-3o korona legyen.
A segédmunkások 18-24, a női munkások pedig lo-16
koronát kapjanak.
A vasár da ünnepnapokon végzett munkáért 1501-oe
többletet fizessenek.
A heti munkaidő 52 óra legyen, de ha ennél kevesebbet lennének kénytelenek dolgozni - anyaghiány Poly.
tán - ugy a vállalat kisteles legalább 75%-os bért •
fizetni." 4/
A vállalat a követelést ma volt hajlandó elfogadni, mire az
összes munkás abbahagyta a munkát. A sztrájk azonban csak néhány
3/ Zalai Rirlap. 1918..dec. 24. A kanizsai, ruhagyűjtés.
4/ Zalai Hirlap. 1919. jan.-13. A Weiser uépgyAr munkásainak
bérharca.
.
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óráig tartott, mert a !Munkástanács erflyea feiszólitásdra a gyár
vezetősége teijeeitette a munkások követeléseit. A MunkÁstanács
1918 december végére tehát mar jelentós tényezővé váltíHagykanizeáa, ami a további demokratizálódást skaró erők ismételt elóretöréedt jelenti. A vagyonukat féltő nagypolgároknak ugyan sikerült
még november 11-én a Nemzeti Tanácsban a tuleulyt bietositani,
de rövid idő eltelte után, ennek szerepét - harcot a demokratizálódáedrt - a Munkástanács vette át, ős egyre nagyobb befolyásra tett szert. Követelőseit a Nemzeti Tanács de mde kormányszervek /polgóraester, tójegyző/ is kénytelenek voltak teljesiteni.
A korábbi egységfront november közepén agár kezdetét vevő és december elején megerősödő bomlási folyamatéból, december végére
szilárdan kikristályosodtak az egymdeoal szembenálló erők.
A forradalom továbbfolytatósa ellen fellépő erők h6rom pártban tömörültek. Pártjaikat az egységfront teljee felbomlásának
idején, decemberben hozzák lótre.
1918 december 7-én alakul meg a Aárolyi Párt dr. Hajdu Gyul a ügyvéd elnökletével. 5/ Tagjai főleg a város gazdag polgárai
közül kerültek ki. Jelentós tömegöefolyáseal nem rendelkezett a
párt, és érdemleges tevékenységet sea tudott kifejteni, bár hivatalos lapja a Zalai Hírlap lett.
Sokkal nagyobb temegbAzissal birt, különösen Nagykanizsa
"vandeejében" Kiekanizedn és a környező k.5izeógekben az 1918.
dec. 26-án alakult Kisgazda Párt. 6/ A párt elnöke Karlovice Józeet, ügyvezető titkára pedig Hegedül György, a Taniceköztéreaedg alatti időszak két hétpróbás ellenforradalmár vezére lett.
5/ Zalai H.: 1918.dec.7. A Károlyi -párt megalakulása Nagykani-

zedn.
6/ U.o. dec. 27. Pártalakulás.
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Bdr a "kisgazda" nevet viselte a párt, főleg a vároni burzsoá
elemeket de falusi nagygazdákat ti$möritette tagjai sorába, de
jelentós létszámú elmaradott kiaparaeztot is sikerölt maguk
mögé állitani. Tevékenyoéguket éles szociáldemokrata ellenesség jellemezte, de aktiv harcot folytattak a demokratikus vivmányok kiezéleuitése ellen.
A Szociális Ipsrgazdaaégi Párt megalakitása főleg a közép és kispolgári elemekenek a¢ HSsDP hatása aldli kivonósát,
illetve tömöritését célozta. A párt programja szerint nem politikai, hanem gazdasági Gólokért harcol. Hogy azonban célja
mennyire politikai volt, kitűnik a következű idézetbőli "Mert
igenis az iparosoknak as ipari érdekek megáváodra, pártktilbnbség nélktil köteleseáge tömuriteni, de nem politikai Délbál, hanem gazdasági érdekből... Nincs szukaég Kanizsán több politikai pártra, hanem társadalmi bákáre ős rendre." 7 /
Es a követelés bármennyire is gazdasági célok mögé rejtőzködik,
a polgári forradalmak tanulmnyozáea során már ismert előttttnk.
A forradalom addigi vivmőnyai által kielé,itett, helyzetével
elégedett, de a forradalom tovébbfolytatdeátál vagyonukat féltő polgárok rend de béke óhaja ez.

.

A párt alakulásához már december közepén bozAkezdtek,
de csak január elején jött létre. Rövid idő mulya föl is bomlott, mert tuleáaoaan széles ás egymással ellentétes tömegeket
akart összefogni.
A demokratikus vivmányok kiszsleeitésdért harcoló erők a
MSzDP-ban tamörtiltek. A forradalom idejére sár ez volt a leg-

7/ Zalai Hirlap 1919:jan.22. Félreértének egy párt alakulása
ktirttl. Az iparosok érdeke.

Jelentősebb párt Nagykanizsán do annak győzelme után is hatalmas mértékben növekedett létszáma a tömeges belépések folytán.
November 28-án egységesen beléptek a Déli Vasut dolgozói

8/

December 2-án pedig a nagykanizsai állami 6e városi tieztvlee-

lők többsége lett párttag. 9/

.

Nemcsak a városi dolgozók, hanem a falusi páraszteág között

is iőyokestek kiőpiteni szervezeteiket. Dale megye lo5 közs6tóban mük(idbtt ozooiáldemokreta pártezervezet, melyet a kanizeal fogott Össze és irányitott.
A parasztság elmaradottsága miatt ős mivel a párt nem vette
programjába a földkérdős radikális meeoldáedt, nem tudta megnyerni a parasztság dUntő többsúgót, iey amok véleményét tov4b*_ra is a reakciós Sia$amd 's Pár! irányította.
Programjukban a kanizsai szociáldemokrata vezetők elsősorban a forradalom eddigi vivmányainak megvédőséért és fokozatos kiezólesitéeóórt harcoltak, de hangaulyozték a szocializmus megvalóoitdsát is, ooek békés uton, nem forradalom róván.
A ezemben6116 erők küzdel'néb€31 e szociáldemokraták bizonyultak Pagykanizeán erősebbnek. Miután jelentős beless6ldeuk
volt Nagykanizsa vezetésébe, ©őt a tényleges vezetés a kezükbe to keritlt, befolyásukat az egész megyére ki akarták terjeszteni és követeltók a menyei közigazgatási szervekben a szocialista vezetés biztosítását.
A január 10. Munkástanács üléaán usyanis elemezve a salmi kös6llapetoknt megállapitottdk, hogy a ngeteg mennyiségö termék
rothad kinn a földeken. A Nunkáetanácenak az a gyanuja, hogy
8/ Zalai H. i 1918.nov.28. Délivas3utek arss3á,goa ayülóae Nagykani-

m®án.
9/ U.o. december 2. Nagykanizsai tisztviselők belépése a Mf;mDPbe.
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a termelők /a nagybirtokosakról van oz6/ 6s a hatóságok a
milliókat érő termést politikai céllal hagyják elrothadni.
Sneff József a "inkástanáce elnöke ezért azt az indítványt
terjesztette a Munkástanács elő, hogy irjsank fel a kormányhoz ée kárjenek Zala m. teruletáre Uajykanizea szákhellyel
teljhatalmu korminybiztoet, aki radikális kézzel nyul a "darázefóezekbe". 10/ Leszögezték határozatukban, ha a kormány
nem teljesíti követelésüket, akkor maguk veszik kézbe az dllapotok orvoslását.
A nagykanizsai szociáldemokraták, azonban nem tudták tel-

jes mértékben érvényesíteni akaratukat. A belügyminiszter
ugyan, hogy a tömegkövetelés méretfogát kihozza, Január 20-án
kinevezte Nagykanizsa területére sneff Józsefet kormánybiztosnak, Zala m. kormónybiztoaa azonban nem á, hanem Briglevice Károly 11/ a Károlyi párt egyik Zalai vecérakakja lett.
A korminynak ebben az időben bevett szokása volt, hogy
a megyeszékhelyre, vagy más nagyvárosba, ahol erős volt a
munkásság, szociáldemokrata korwánybiztost állított, mig az
egész megye területére Károlyi-párti kormánybiztost nevezett
ki. Be a jelenség azt mutatja, hogy mór erőtlen volt a kor-

móny ahhoz, hogy a tbmegkövetoláaeket visszautasitea, de mag
elég erőn ahhoz, hogy a teljes kepituldoiót elkerülje. 12/
Sneff Józsefnek tel3hatalmu kormónybiztosoá való kine-

vezéee nem jelenti azt, - bár a váron vezetése azooióldemok10/ Zollaé19 19.jan.11. Munkástanács kormbnybiztoot kór Zala m.
11/ Briglevice Károly a forradalom előtt Temeavtron volt aliedn. A forradalom győzelme után Zalaegerezegro kenekült
es a Megyei Arvaszák vezetője lett.
12/ L.Nany Ztsumeat Tanácakaztáreasóg DuMntuli előzményeiről.
Bp. 196o. 19o.old.

raták kezébe került - hogy Nagykanizsán már a Tanáctskbmtársncég előtt létrejött volna a pmoletárdiktatura. Item jelenti
elsősorban azért, mert, e bár Sneff többször bebizonyitotta
haladó és harcos politikai felfogását, nem volt kommunista,
nem vetkőzte le rég azt a téves. szociáldemokrata nézetét,
hogy a szocialista társadalmat reformokkal lehet elérni, de
os még tonk a távoli jövő ozulötte.
Burzsoá demokratikus rendszer keretei k'zt$tt egy kiovdroeban,

.

még ha akarta sem tudott volna proletárdiktnturét kiépitoni.
Hatásköre addig terjedhetett ki, hogy az eddig mór bevezetett polgári demokratikus rendezabdlyokat megvédje a jobboldalról támadók ellen de viozonylag haladó intézkedéseket hozzen a_ nkása' érdekben.
Sneff kormánybiztoseá való kinevezését Nagykanizaa
kásaága kitörő ör&imel fogadta, hiszen Hamburgerrel egyetemben
régóta nagy nópezerueágnek örvendett. 13/

a

.

kinevezés hírére fél napra abbahagyták a munkát és nagggyi!-

lést tartottak tieztel©tére, melyen elmondta Sneff a programbessédét; Kijelentette, hogy möködéee sordn a város egész delis
gosó lakosságának érdekeit képviseli ás erőfeezitócekot tesz
a munkanólkUilieég megestlntetéeére. A legrövidebb időn belul
ki fogja harcolni Natykanizba törvényhatdedgu várossá való emelését ée a megyeszékhely idehelyesésőt. 14/
Ezen utóbbi feladatok megoldá sóra azért volt égetően ezuk13/ Hamburger Jen$ röviddel börtbnből való szabadulása után eltávozott Kanizeáról. Előbb a Drava védelem kormánybiztosa
lett, majd Budapesten a MSzDE központjában dolgozott.
14/ Zala 1919. jan. 23. Tüntetős ős bankett Sneff kinevezése
alkalmáb6l.
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sógea, mart TJagykanis oa közigaagattiaa közvetlen as aliupán
hatdsktre aid tartozott. A megyei közigazsut oban pedig mo ot
is azok - "a bórkabátosok úri láceiuzdrjai" - éiltek, akik ellen a kanizsai azociáldeiokrata munkások oly orőo harcot vív-

tak a háboru alatt. Hiába került tehát Vacykanizna élére ezocidldemokreta kormbnybiztoo, ha a megye vezetóoóge nem hagyta

j6vci intézkedéseit, nem emeiliedhetott jogerőre.
Sneff többször fülkereato ©zemólyeóen is a belügyminiestert, aki csak akkor teljesitotte a tcavotelóet, amikor a korm6nybiztos hivatali mtikUdéoót tette ettől függővé. fisok közvetlen a 2anrúceköztároaoűg létrajötte előtti napon - március •

20-án - határozta el a rainisztortanáce, hogy menadjn Esykanízs4aak á törv& yhatócágu jogot, 15/
Basel az intóskedóaeel Nagykanizsa közigazgatása küzvetlentil a minioztérivaok hatása alá került, óo Snorf József fő-

iopán kora nybiztoo lett, mivel a tbrvényhatóaágu joggal felruházott v3rozoknah főispán kormánybiztosuk volt.
A

reakciós ki©gazdapárti erők torrnéezeteeen tilónkon re-

agáltak Sneff József korm.nybiztoo á való kinevezéeére. "Rdrlovics úrnak" - aki gazdag birtokoo de a forradalom előtt városi tanáecoa volt - ős mtig, néhúny haeonezőru birtokosnak gazdag paraoztnak, aehoayy com izlett a szociáldemokraták hatalmi

befolyásénak orűsödőse.
Föltették ft$ldjtlhet a forradalom továbbfolytatbsátől, bár a

kanizoai ©zocidldeuokrata veaotőeég programjában oom szerepelt
a földkórdé© radikális megoldósa.15/ 2alai Hirlap
váron.

mdre. 20. Idaayk3nizoa ti9rvónyhatóc6gi jogu

Február 4-én tiltakozó küldöttséget menesztettek a belUgyminiszterhez, hogy Sneff kinevezése ellen tiltakozzanak, de a
levilltdea nem eikeriat elérnlök. 16/

A Sneff kormánybiztos de ecociademokratók elleni haricot azonban változatlan heveaságaal folytatták tovább. Viazonylag
nagy sikerrel állitotta maguk mellé as elmaradott, erősen
vallásos érzelmU falusi, főleg a kiekaniteal paraaztokat, csak
azt kellett kijelentenift, hogy a szociáldemokraták meg akar3ák a vallást de as erkölcsöt szUntetni. 17/

Welk módozerUk a paraeztzág földkéhedgének ds a földosztde
elmaradásának demagóg kihaeználásából származott, de termószetesen eszükbe som jutott kiosztani a Baja fdldjUket. RAaszitetták Kérioviesók a kiekanizoai parasztokat Sneff kormánybiztosra azzal a kérdsoel, hogy a közö s. heamadlatban lévő
kanimeal erdőt ossza ki a kiskanizealak közdtt. A korténybia-

toe a kérda nem teljesitetts, mert az erdő nemeeak a kiakanizsaiak4 volt.

As ellenforradalmár felbujtók hatása old kerUlt paranztaág de
a szocialista munkásság !Welt% Say a viszony rendkivd1 kiéléződött, olyannyira, hogy március 2-án a megyei Kisgazdapárt
Nagykanizeán tartott gyUldeón, melyen d párt orozóaos titká-

ra Drozdy Gy6z6 is megjelent, tömegverakedésre karat sor. 18/
A földosztás elmaradása miatt, csak a valldeszabadság
hangostatalval, nem sikerUlt a kisbirtokos parasztságot

16/ Zalal Hirlap febr. 6. Zala m.-ben nincs nyugalom.
17/ Ueda Zala febr. 25. NépgyUlde as E.seóbet Urea. tligrinecz
Károly leplezi le azon ellonforradalmi törekvdoeget, melyek
felekezeti jelszavakat vieznek abba a harcba, mely oettalyob
közdtt folyik. KUlönösen'a faluk Spa akarják a kisgazdák
a vdrosba uszitani azaal, hogy meg akarják ezek a vallást
ás as erkölcsöt szUntctni.
18/ Zala mac. 3. Kisgazdapárt gyUlóse.

tíiagaednpárt befolyása 0181 kivonni, cask as ayrárprolotárodg
állt ki a parasztság k29zU1 határozottan a azociál$or„okratúk
politikója. ős Snoff tuarrryánybiztoe mellett, A ttSmeaverekedóo
utáni napon rer-_doaott n8pg,yül6sen - molyon a kbrnyező tíőzo6aekbGl is naIIyse&►,.al vettek ré©at - ezt ki is nyilvt3nitották, 19/
A kanizsai aaociLldemokratfik befolyásának oayre er6toljooebb
návokedGse, nocecaak a holyi reakciós erők rómületót do dühödt
támadását vaitotta ki, hausoa a a°oakci6e megyei vesetatát Sc.
Nem utaltak ki póldául árucikkeket a azoeialieta órcelmu kTizaógeknok, 2o/
Pebruár vFig6re pedig Boonv 6k 04za volt Yöi.opán f3raezohivta a
L".ot3yoi 2i3rvényhat8sbgi Bizottságot - bllr ozt jóval előbb mdr
a kormány maQ©züntette - nyilv4nvcalóan azzal a otfllol, bogy
bekapoaol89jEanak a az6keafehórvdri elaenfoa*radalrai oaeradnyek 22/
hataaf,ra orozáQoserte megnyilvánuló ellenforradmlesk mozg8lódá©ba.

A isnAizoai oaoci.álde.¢otsrntáknrsts azonban volt 016g erejUk ahhoz,
hogy hcatároaott m4dllóp3enek an ellenforradalmi mesterkedőnob ollen.

ogtudva a Balaeaoresiogi eoemósyokot, fobrudr 25-6n

~~

n6pg.yndot hivtatt demo az Ereaóbot-tórro, melyen orClyCOon
figyolmoztottók az ellonforradalni reat1oi60 "Ka nom hallgatnak a ecadp szára, looujt rájuk a vaepifriily." 22/
Hogy a2 ellenforradalmi eaervezkodóo alól kihuessák a togs
19/ Zala mare. 4. A ozoo3G3doraokrata monf>aazdaaáai dolgozók
olitálik a kisgazdák mootorkedócoit.
2o/ U.o. febr. 28. Zalai kormányrbictoo nyilattzonata.
21/ Székoofeti3rvcSrott 1919 fobr.8-án megyei küsgyttl6at hivtak
i3aezo, ahol kijolontottók, hogy a fennálló politikai rendszert nom iemorik el.
22/ Zala febr. 25. r7dpgyUlóa az 13rs;oóbot-t6ren.

lajt, követelték Briglevice Károlytól, Zala m, kormánybizto-

oától, hogy a reakciós Megyei tisztviselőket váltsa le óa a
megye közigazgatdeát erélyes intó.zködéssel Peformdlja meg.
A megye kormánybiatoaa nem hagyhatta figyelmen kívül kövotelóaíiket, Naaykanizo1ra utazott,ahol az Mat. vezetőivel megtárgyalta e teendőket. 23/
A tárgyalás eredményeként, március 10-án rendaletot bocsájtott
ki, melyben elrendelte, hogy a megyei tisztviselők, minden rendelkezéore álló esaközzel kötelesek támogatni a m rakásság ezervezkedóooit, Pára Jóssef megyei fdlevóltdroot pedig, aki a
MSnfP-vol szemben nem megfelelő sadden vicselkadett, leváltotta. 24/
A kanizsai aaociáldemokraták "közbenjárásóra" tartóztattale Pehm Józsefet 25/ ie, aki ellenforradalmi cikkeket irt

a Zalamegyei Ujságba, egy erősen klerikális jellogtt hetilapba.
1919 februárjában tehát mint a fentiekben láthattuk,
Nagykanizsán, de egÓoz Zala megyében is az ocztályhsrc, két
pírt harcában jutott kifejezésre.
A radikális, forradalmi változűat ellene; nagybirtokosok, gandag paraoztok, városi burzooák, mognyerve maguknak a városi

de falusi kispolgárok egy róazót a kisgstdapártban tömörültek.
A Szocl4lio ipargazdasági Párt ós a Kdrolyi-port lényegében
nem tudott kibontakotni ás rövidesen meg is ezünt. Tagjai
vagy a Kisgazda Pérthoz, vagy a ezociáldomokratókhoz coatlakoztuk.
23/ U.o. mdre.5. Kormdnybíztor3 tárgyaláorsi a kanizsai azoci- .
L{idomoáreta vezetőkkel.
24/ The. mat. 10.
25/ Pehm Józoef asonoa t3indoBQnthy Jósoef hercegpriaoAseal.
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A forradalom továbbviteléért, elmayitéséért harcoló erőket a Szociáldemokrata Párt fogta booze. A vdroo irdnyitésa

lényegében már korábban

113

ea 6 kezekbe kerelt, de februárban

min megyei vezetésbe is jelent60 beleszóldeuk volt, igy

dolgozó teaegek helyzetén kennyitő rendeletek egész sordt vivp
hattdk ki Brief József vezetóadvel.
Nemcsak a nagykenizsai, de a vidéki nagybirtokezokra is Olyan

kollektiv szerződést kényezeritettek, Maly a mezőgazdasági munkdsok bérét hatalmas mártékben megemelte; A ceelédek ‚vi bérét
a kollehtiv szerződés Soo korona 400 korona drágasAgi pótlékban, 24 q gabondban, egy pr bakkanesben, 2000 0-51 raidben de h api két liter tejben állepitotta meg. Ezen kivel járt Aekik zda hat hAp fizetett szabadság és ingyenes orvosi endtde. 26/
Erőfeezitéseket tettek, bogy munkát biztoeituanak a nagyszámu munkanólkelinek, 27/ ezért Sneff tervbevette, a városi
vizvezeték megdpitésót. 28/ A lakdoinség orvoelására pedig utep
altdot adott a régi főgimnáziumi épelet lebontdaára, hogy as
igy nyert tégla de faanyagot a város lakóoségénak olcsón hip
drusitodk lakóházak épitése céljiból. 29/
A város iparcikket veld ellótósára csoreekciót kezdeményezett
Gráccal, de ezt a közélelmezdei miniszter betiltotta, azzal
az indokkal, hogy ez a kormány jogs do ezba vá roo eajdt hinds.
kördben nem intézheti. 3°/
26/ Zala febr.21. Rollektiv szerződés a gazdák de a munkdsok
keribtt.
27/ Létezémukról pontos adat alma, de a Tandeskeztársaaág kiP
kiáltileának mdanapjdn matt Sneff felazólitdsóra közelek
2oopan jelentkeztek katonának.
28/ Zala febr.18. A kormánybiztos rendelete a lakdoinség megszentetéeóret.
29/.U.o.
30/ Se& Nagykanizsa Városi Iratok 3058/1519.

Komoly erőfeezitÓBektt tett a kanizsai szociáldemokrata
vezetőség azon irányban is, hogy az eiienforradalmi erők be

folyása alól kivonják a dolgozó tömegeket és megértessék ve
lük a párt célkitűzéseit, a szocialista társadalom lényegét*
Politikai Szabadiskolát szerveztek, mélyen Földes Miklósáé
/tanárnő/ Hirschier Jenő /jogszigorló/ Karcag fíezső /újság

író/ és Polák Lajos /tanár/ szociológiát, társadalmi gazda
ságtant, pénzű ytant, politikát és közmunka politikát adtak
«15.31/ Az előadók a környező községekbe - Gelse, Nagyrécse,

Szepetnek, ¿torma atb. - is kimentek és nagysikerű előadáso

kat tartottak*
Mindezek az intézkedésok, bár jelentősek voltak, mégsem tud

ták a tömegek helyzetét alapvetően megváltoztatni, A magán
tulajdon tiszteletben tartásával - pedig mint láttuk a nagy

kanizsai ezociáldamokrata vezetőség sem »értette meg a magán
tulajdon szentségét - már nem lehetett a gazdasági helyzet

további romlásának útját állni*
A frontról hazatérő katonák még februárban sem igen tudtak

munkát találni*
Az élelmiszerellátással is súlyos bajok voltak, Kényte
lenek voltak Nagykanizsán is ismét életbeléptetni a hús és

zsirfogyaeztás korlátozását és hetente kétszer hústalan na32/
pót elrendelni*

Ugyanakkor a környező nagybirtokon kinn rothadt a föld
ben a burgonya, a gabona clcsépeletl nal osztagokban állt,
31/ Zalai Hírlap márc.4. Politi ai Szabadiskola Nagykanizsán.
32/ N, V*I* 2879/1919.
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vagy néhány helyen móc az aratáct sem végezték 01. 33/
A lakáskérdés nehézedgeit sem tudták orvosolni , it& e háboru végén hotelman méreteket öltött a lakáshiány, emit még te-tézett o Horvátországba ide menekültek elhelyezése. A lakás

hivatalban alig győzták a lakdeigénylék kérvényeit átnézni.
Blintézésrdl azonban cz6 corn lehetett, lakás ugyan még lett
volna, do a rekvirélást nem engedélyezte ,a kormány. 34/ Igy
a lakásinség east nem enyhtilt. Mértius elején mér kétezdzötvoa,család állt teljesen fedél nélkül. Ezek fészerekben, padlásokban és roses vasuti koceikban huzták meg magukat. 35/

A harctéren elesettek aavegyel kérvényekkel érasztották
el a város vezetéségét, de pénz hidnydban, 4 legnagyobb mértékben részoruldk is, cask egéezen mtntmAlle segélyt, vagy
egyáltalán semmit Gem kaptak. 361

A meiágazdaedgi mUakdook ős ms véreni kieemberek, hiába akartak néhány hold földdel nyomeruságoe hOlyzetüköh onyhiteni,

nem kaptak földet, de rag bérletet cem. aem kapott földet pl.
a városi hivatalszolgák azon csoportja sem, mely Ralézatos
kérelmében" a város tulajdonában 16176 b4k6st6i földekből fejonként ogy holdat kér kedvezményes bérletárban. Hiába irjék
kórigpsükben, hogy vegyontelen, sokgyermekee családapák /Ptid6 Péternek 8, tilikd Jánosnak 6 ée a többieknek to 4-5 gyorme-

ma, 297/1919,
34/ Zala márc. G. Látogatás. a Lakásügyi Hivatalban.
35/ U.o.
36/ A számtalan kérvény közöl cook egy jellemzőt iemertetek.
Heckenberger Alajosné 78 dyes kanizaai lakos Wires segélyt
kér. Pérje meghalt, két fia a fronton esett el, do még márciusban sem kapott egy fillér segélyt sem. Ugyanigy járt
Wepár Imráné és még nagyon sok kanizsai anszony.
3143/1919.
33/
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ho volt/ 6o hoLy a kibirhatatlan drágactgal kó8tolonok megbirkózni, cook nom kaptok földet. 37 /
Snoff koraaNiai.ybiztoonak be a kanizoai azociáldeeaokrata ve-

zotficógnek hótcaógtoloníil ez volt n legnagyobb hibája, hogy nem
vottáFt programjukba do nem harcoltak a parsoztodg fi3ldóheágbnek

kiolégitéabbrt. podig igy sokkal inkább meg tudták volna nyerni
a parnaati tFkmageket is.
A holyDet9ikkol oiágodetlonkod6 ttimsQek ogy já ráozo ég ebben
ogáeez biatogön k8zaéjátozott a ezooicüdecokratáh felvilágooitá

tovókoriységo la, akik mogiaraertottók velük egy boldogabb tároadalom, a szocializmus lányegét, radikaliaabb változást akart.
Dam L1 távoli jttva^bon, hail= mina elóbb mog akarta ott a :tans
dal©at,a weooialiocmot valá©itani. ktiztlttUk aztán tormákony tala9ra galQltau a kommunisták azon oozmdi, molyok a kapitalizmus
nyakára akarták tonal a kést, 38/ raelyok a grolotGrliktatura hasoli megvmiLcitáodt tUst6k ki a dolgozók elé.
Esek as embank hosaták astán létre t;cgykcanizoún io móroius 11ón a kommunista pártezervorzotot. 34trehozagában budapeoti elvtérgtak io oogitettok, ahonnan hat elvtára utazott lo no alnku16 llláQra. As alakuló illóst a Uagyar Hfrd:ly Vendéglőben tartottQk, mintegy tavon ráaztvov6vol, többglagUk munkán 6s nemr6g l©szerelt katona volt. A pasti elvtároak mogigórták, hogy a2 uj
azoxvezetot a lognag,yobb ca;srtákbon támogatni fogják óo utmutatdcokat io adtak a szervoaot kiégitbeéro. 39/

A f3.P. lbtrajt3ttávol mogváltozott a politikai harc Jellage IJagykanizgdn. Az addigi hőt párt ktizötti rondkivUl dloe harc
37/ NY!. 3424/1919.

38/ Mode Icun Blas A magyar Tanáookúat&r000ágr6l4p.1959. üiárt
Stitt Uagyaroroeágon a prole forr. 589. old.
39/ Lala márciuo 14. Komrauniota gyalbó Kanizván.
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csökkent. A kisgazdák közeledtek a ezocióldemokratákhoz, hogy
egységes felópóere kényez©ritsék ókat, a számukra szociáldemokratáknál sokkal nagyobb veszélyt jelentő kommunisták ellen.
Rüldöttságat menesztettek Sneff József kormánybiztoshoz, hogy
emeljen adtat a tolsevista áramlat meger6aüdésónek. 40/ Snorf
kormánybiztos nem hatalmi, hanem gazdasági intézkedősekkel akarta megakadályozni a kommunisták megerőaödóeét. Helyesen ismerte
fel, a gazdasági nehózságek, a munkanálkttlisóg ée a kommunisták
megerúendéee közötti öaezoftiggést, amikor a következőket mondta

a kommunista irányzat megerősödésének megakadályozására összegyölt hivatal de vállalatvezetői értekezleten; "A kommunizmu&
szent eszme, melynek jelenleg! hirdetői /komő,űníotókról van sző/
azonban csak az brszág rombadöntéeón dolgoznak. /Ebben persze té-

v©dettIt, Ennek a világot rombadöntó áramlatnak gótatvetni csak
ugy Lehat, ha munkát ds élelmet adnak a munka nélkül lézengő embereknek." 41/
A gazdasági bajokat orvosolni, a munkanélkulioknek munkát biztositani, azonban oeak valóban rombolással, a burzsoá rendszer
forradalmi széttörősével lehetett. Ez volt az a határvonal melyet
Sneff Jdzsef'éo a kanizsai MSzAP. többi vezetője /Marvnlien József, Wugrinecz Rdraly, Bárány Antal, Brónyai Lajos, stb./ már
nem tudott átlépni, bármennyire megközelítették is azt. Bem tudtdk, mert nem ismerték pontosan a kommunisták tanitósait ős mint
anarchista irányzattal szálltak szembe Valiik. A proletárforradalom győzelme ezek gondolkodásában is forradalmi változást hozott
ás a Tanácsköztársaság odaadó hivei, sót'nóháányan a mártirjai
4o/ Zala márt. Ifi. Értekezlet a munkanólkuliség megezgntetéee
érdekében
41/ V.o.
.
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io lottok.
Nég a zalai tömegeit előtt népozorü Snoff Jázsof fellépése
sem tudto ekkor már /1919 márt-ban/ mogahadllyozni a HP. befolydadnak ar3södását a várooi do falusi dolgozók között.
Palun mórt lett egyre nápszerübb a párt, mert a kormány liberális fdldreformtorvozetfrt elvetette- mely as 50o holdon felüli
nrybirtokolc kfartóritde mellett történd kioajÉtitáaát tervezte
do támogatta, odt szervezte és vozotte a parasztodé fuldfog-

1a16 mozgalmát.
Kezdett kibontakozni Nagykanizsa környékén is a kommunisták vezetéoóvol a parasztság földfoglaló mvzgalaa. Irárcius 19-án Nagyrócoón, Geisz nngybérld ceelddei akarták Nagy I..~,aes kommunista
gazdatiszt 42/ vozetáaóvel "kommunizálni" do TSz-6 alakitani a
birtokot.
Nagy Lajos megjelent Snoff kormdnybiztoondl ős ktivetelto fagyréass kiopsraoztjai ős aesládoi novóben a birtok Tsz-ó vald alakitá.s&t. A kormánybiztos igóretet tett neki, hogy hórésót továbbitja a Etildnaveldoti +i ttnisztériumba. irat a hosszadalmas ás nem
teljes sikerrel kecsegtető utat, azonban nem akarták Nagy Lajooék végigjárni.
Razatórve gyiíléore hívta t5seze a pareaztokat ás cselédeket. A
gyűlésen megvdlasatották a birtokot irányité bizalmi férfiak
testületét - köztük Nagy Lajost is - ás jegyzűkUnyvet vettek fel
a birtok elfoglalásával kapcsolatban. telez kátalgbeosotton telefonált Nagykanizoa rendőrkapitdnydhoz soaitcé árt birtoka meg..,.á.S-

42/ Nagy Lajos, mint katonatiozt vett ráont a hdboruban. Orosz
hadifogsógba kerülve megismerkedett a konmuniota eozm ókkol.
ikazatárte után, tleioz naryrócsoi birtoka vosaotőjtkónt hozzákozdett az Oroozorozágbon tanultak gyakorlati mogvalóoitáashoz.
.
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védécóre.: A kivonult rendőrség letartó2tatta Nagy . Lajost és
mint kommunista felbujtót kiutaeitotta a meggyéből. A cselédek
nem rettentek meg azonban az erőszaktól, á© vezetójUk tletartóztatása miatt sztrájkba léptek. 43/
A mezőgazdasági munkásság közötti sikeres kommunista agitációt
bizonyitja továbbá a kanizsai és pacsni járás gazdaküldkSttségé nek panasza is. A gazdák elmondták Hriglevico Károly megyei kormánybiztosnak, hogy a gazdasági munkások nem fogadják el a már
aláirt kodlektiv szerződéseket. Az elégedetlenséget a gazdasági
munkások között a kommunista agitátorok hintették el. 44/
A KP, nébány esetben tehát Zalában is hallatta hangját,
de még gyenge és fejletlen volt a proletérdiktztur_ gyekorláamra.
.Az országos események fejlődésének menete, azonban rohamléptekkel vezetett a proletérfo:radalomhoz, igazolva a kettős hatalom
_deilene®
jellegét. A koslicido kormány egyingatag voltát do ii
;
re nehezebben 412E urrálenni a belpolitikai nohézeégeken, egyre szélesebb néptömegek fordultak szembe vele és harcoltak a
KP. vezetésével a proletárdiktaturáért, igy március közepére
teljes válságba jutott. A válságra a koronát a Vyx-jegyzék tette
fel, mely teljes válságba sodorta am ideiglenes kormányt külpolitikailag is. Nem látva kivezető utat a válságból, a koalioióa
kormány válasza a jegyzékre e lemondás volt.

A munkásosztálynak igy kedvező lehetősége nyílott a proletérdiktatura megteremtésére a KY, vezetésével, bár fiatal pártja móg
nem volt teljesen felkészülve a hatalom megragadására, de a ked43/ Zalai Hirlap. siárciva 2o. Kommunista agitátor Nagyrácsén.
44/ Zalai Hirlap. március 19. Két járásban nem tartják be a kollektiv esorződimeket.
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vező helyzet olmilaoetóaa boldthatatlan küvotkezaaányokkel járt
volna. 45/
A munká000ztály forradalmi vezető erői, mindezt figyelembe vettők és az ő válaszuk a Vyxs1ooyz6kre a proletdrdiktatura kikiáltáoa volt.
A nagykanizsai munkdemozgalom ebben az időben egy kiesé lemaradt
az ólvonaltől, de a hozzái8azodáo minden nehézság óa me'rázk6dtat&a nG1kU1 tartánt, mert a ozociáldemokrata vezetők 1917 óta
haladó, baloldali politikát folytattak Go a koc'nunintőhhoz egészen kOcelóll6 álláopontig jutottak el. A KP. fejletlenvége miatt ezek hozták létra ás vezottdk a TandcekJZtáraa©ág helyi ezervett. Ront' gyorean ós toljeeeóanei magukovd tették a prolotdrdiktatura oazmőjőt, Tanfiesklztőrsaság ideje alatti lelkes, éldozatkósz munkájuk a tizonyitók.

45/ Lásd: GdCor &In.dornés A köt munkdops5rt egyeeüliSae 1919:ben.
13p. 1961.
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III.
Nagykanizsa és kt3rnyéke a Tanácekt3ztáröaság időszakában
1. A proletárdiktQtura kikidltdsea óp luitalmtazervginek kiéDi 00e
A bel- de kulpolitikailaa egyaránt csődbejutott koaliciós
kormányzat, hogy az anarchiát és a bolsevizmustíikerUlje, lemon-

dott egy tiszta szociáldemokrata hominy javára. 1/
A ozociáldemokraták tömegbázisa azonban jelentősen mezingott 2/
ekkor a kommunisták javára, szórt egy ► edttl nem vállalták a kormány alakitáödt. A kommunisták prograaja l a prolstárdiktatura
létrehozása alapján megegyeztek tehát a kommunistákkal. igy eze!letett mag an egységes munkáspárt, a Magyar Szocialista Párt,
ds igy jbtt létre a Tandookcztársaság.
Nagykanizsára március 22-6n éjjel egy órakor jutott el a
prol. diktutura kikiáltásának hire. akkor kapott táviratot Sneff
kormánybiztos a miniezterelnbkaégtől, melyben órtealtettók, hogy
a kormány lemondott, a ezoci.áldesokratók 60 kommunistdk megegyeztek ős átvették a hatalmat. 31
Már aznap reggel a korránybiztoa Usözehivta a LJunkbetanáoe ős
Katonatanács Végrehajtó Bizottaágait do megválasztották a város
irázlyitóeát végző ideiglenes direktórium tarjait. Az ideiglenes
direktóriumba 12 tagot választottak,

a MunkáataM..ca de ha-

tot a Satonatanáce réazóről. 4 /
1. NMTVD.VI.köt.A679 old. Az antant, 1919.máro,19.jegyzékónek
hatása és a Leri.nkey kormány lemondásának kár lményei.
2. Wed NBITVD. Vl.köt, A 676011d.. Részletek a nópbiztoaok peróben tett vallomásokból.
3. Zala má.ro. 22. Tiszta szocialista kormány alakult.
4. U.o. Az 44 fordulat de Nagykanizsa.

Go

L'unkdstanácobóla
.

Y

VarNialicu Józsof /Sneff korralanybiztos©&na óta a. ~."untástan6ce elnöke/
Gtxgrinoce Károly
_ - Drünyc3l Laps
András Lajos
Falai Jfinom
Venner József
i'.atonaton.íico r6azár620

.

Gál Taro t3üdzái$oo /Latonratanács elnöke/
GiSdL^lloy Lajoo o:aízadoo
BP3arí3e Gyula ozázadoe

Rowley E ndre fúhtadnsdy
Tálaay Lajos a3hadriogy
Vlaozftc Jíc ►oo ozskaozvczotú
Kácza JGzsof tiIIo@era
LIGxciuo 23 -&n a ?orrarlolcsi koraányr$tan!oo °tils.aontotto a kormrnybiot000kat do fiilhivta a munkásokat, bogy helyettük hároQtcgu diroEctáriuróot válasszanak a kormsS.pybiztosi teorad3Ps ellcit8sGra. 5/

A m:awháotangoo vágreha3t6 bizottsága Snuff Jáznof, Brányai
Lsjoe d o B6rriny Józoof olvtfrookat bista mof, a dirolatáriuM vozotdobvel, Sneff Józsefon kivül a m6gitc két direktóriumi tog is a
SSW régi harcosa do vezetésági toC;ia volt. ,
Uárciuo 25-án a murakés. katona Go paracvttandco oalyüttoo tAlbsán
ogyhan~ulag elfogadták neg,vdlaezttSoufcat. G/
A direktórium dtvotto a v6rooi kösiBoagatáo irtnyitdacSt 6 o hoEa6OPP

5/ Italai flirlap márc. 23. A forradalmi korménytandos első Ulóse.
6/ Zalai Hirlap mire. 25. Bizalmat ez avoztak a nagykanizsai direktériutünah.

kezdett annak ótezervezőséhez. A tisztviselők akárcsak az őszirózatle forradalom után egymást megelőzve nyilvánitottAk hUségüket az CM rendszernek.

A iirektórium e tisztviselők legnagyobb részét megtartotta ezolgálatban, cock bt tinztvieelőt

akik "felsőbb hivatali kényszer

által rájutparanceolt mórtőken tizi, tehát saját ferde dó eltévelyedett világnózetük ate:, fokozottan közremüködtek a proletármózgalmak letörésében" függesztette fel állásukból. 71
OgyUkben a munkástansice s a legfelsőbb irányitdo ugyanis az
kezUkben volt - hozott végső dantést. Az tit felfüggesztett W-

W1' dr. Track István volt közigazgatilei tandceneket. Novel Imre mdiodjegyzet. Füredi János levéltdrest elbecsájtotta. Orbátt
József ketonaUgyi'nyilvántertót daJutasi István irnokot azonban meghagyta állásukban. e/

A közigazgatás szervezetat viszont teljes mórtékben ezétromboltar ás uj szervezetet dpitettek ki. 91 Eltörölték a tisztvise181 karban a különbbző oimekets "Nines polgármester, főjegyző,
tanAceoe, csupán városi tisztviselő yen". lo/

A régi tisztviselők többsógének bór munkáját igénybeveitők, de
egyet sem hagytak vezető helyen , csupán, mint Ugyeeztályvezeték

. .örványeeithették szaktudásukat.
A közigazgatdei teendők vezetésére három Ugyosztály szerveztek,
melynek élén a direktórium egy-egy népbiztosa állt.

7/ Zola Népakarat /Zala arc. 25-től ilyen cimmel jelent meg/

ápr. 2. Elmezditott flats/ tisztviselők.
0/ U.°.
9/ Degré Alejess Tanácsok Zala m-ben et kéziratos tanulmányában
arról számol viszont bop hogy Zalaegerszegen a régi közigazgatási gépeeöthez hozzá se nyultak. adz 0302Ge vezető tisztviselőket a heIyUkön hagyták. Igaz mellójUk bizalmi fórflakat rendeltek kip de termászetesen a zalaegerszegi városi de
megyei apparátus nem vált olyan haeználhat6 eszközzé a direktórium keeőben, mint a kanizsai. lo. lap.
lo/ Z alai Nirlap mat, 27. A kUzigazgatde átczervezése.

X» ügyosztály» Sneff József vezetésével a központi» kato
nai, politikai ügyeket, a közellátási, közüzemek irányítását

és a szocializálást intézte.
Ügyosztályvezető» Krátky István /volt városi Jegyző/

II, Ügyosztály élén Brányai Lajos állt, A kereskedelmi,
mezőgazdasági, iparügyeket, tanügyet, városfejlesztést, város
gazdasági és városháztartási ügyeket intézte

ügyosztályvezető» Sabján üyula /volt polgármester/
III, Ügyosztály vezetője Bárány József volt. Ügyköret az

egészségügyre, forgalmi igazgat sra, igazságügyre, munka, mun
kás, lakásügyekre, szegényügyre, hadiözvegyek, hadiárvák és ha

dirokkantak, gyámi és gondnoki ügyekre terjedt ki,

ügyosztályvezetőt dr. Havas Hugó /szocialista érzelmű ügy
véd./

Szerveztek egy Elosztó Hivatalt is, mely a feleket az egyes

ügyosztályokhoz utasította, Marvalics és Tálosi vezetésével.11'
Az új megyei közigazgatás kiépítése már nagyobb bonyodalmakkal
Járt, mivel újra fellángolt a régi keletű ^agykanizsa-^alaegerszeg ellentét a mezyeszé hely és közigaag tás kérdésében.
Vágó Béla belügyi népbiztos ugyanis Kanizsára helyezte át a

megye székhelyét és március 23-án távirati rendeletben hivta

föl a kanizsai munkástanácsot a megye fölötti végrehajtó hata
lom átvételére,

A táviratról a kanizsai direktórium értesítette a zalaegerszegi
direktóriumot és közölte vele, hogy március 25-én utazik át a

megyei végrehajtóhatalom átvételére, A zalaegerszegi direktóriumerre a következő ultimátumszerű választ adta* “A végrehajtó

11/ Zalai Hírlap

márc. 27,

63

hatalmat nem adja át a kanizsai direktóriumnak, s ha ez karha

talommal próbálja ezt átvenni, lövéezárkot húznak a város körül
és feigyverrel, kézigránáttal állnak ellent, 12^
Vágó Béla értesülve a zalaegerszegi ellenállásról, újabb

táviratot küldött a kanizsai munkástanácshoz, melyben értesítet

te őket, hogy az előbbi táviratával ellentétben a megyei direk

tórium Zalaegerszegen lesz.
Sneff és Brányai közben Zalaegerszegre utaztak, hogy az ellen

téteket az ottani direktóriummal megoldják, A tárgyalás közben
szereztek tudomást Vágó második táviratáról, mégis abban egyez

tek meg, hogy a megyét kettéválasztják, A megállapodás értelmé
ben* a kanizsai, letenyei, keszthelyi, perlaki, pacsai, Csáktor

nyái járás a nagykanizsai direktórium, a zalaegerszegi, novai,
alsólendvai, tapolcai, zalaszentgróti, belatinci, sümegi és ba

latonfüredi járás a zalaegerszegi direktórium alá tartoznék.
Megáéiapodtak abban is, hogy a tervezetet a munkástanácsok elé

terjesztik és ha jóváhagyja, értesítik erről Vágó Bélát,
A kanizsai munkástanács a megye felosztásáról szóló megállapo
dást jóvá is hagyta, a zalaegerszegi munkástanács, azonban elu

tasította. Az ügy megtárgyalására összehívott munkástanács! ér
tekezlet kimondta, hogy tekintettel arra, miszerint a megye

pénzügyének és közigazgatásának vezetése máshonnan, mint Zala
egerszegről gyakorlatilag lehetetlen az egész megye fölött Ők
tartják meg a hatalmat. 14/

12/ Párttörténeti Intézet Iratai TAGfOB 4/3 6162. Vidéki sajtótudósitók jelentése.
13/ Zalai Hírlap márc. 27, Zalamegyét közigazgatásilag kettévái
ls8$tJák#
14/ P.I.I, TAGYOB 4/3 6196.

Nagykanissén a hatérozat nagy megdöbbondet keltett, mivel hozzákezdtek mdr a megyei appardtue kiépitée5hoz de rendeleteket le
küldtek a falvakba. Sneff népbiztoo kijelentette, amennyiben
gyors intózkedón rift jön budapeetről lemondás a felelőoséget
elhdritja magáról. 15/
A kanizsai direktórium lemonddoeal veld fenyegetődzőse eem tudta azonban az egerezegi direktóriuMot mds beldidera birni. Erre a kaniensi direktórium Webb üzenetet MUM% hogy lemond
ugyan, de a kanieeel munkántandoe amegye hat ját-óta fölött a
végrehajtd hatalmat megtartja de ezüksóg eeetén a vdrmegye többi részére is kiterjeozti, azokat pedig, akik nom engedelmesked.
nek neki, letartóztatja. 16/

Az egerezegi munkéntandewerre eem engedett! Igy az a fura helyset alakult ki t hogy a Megye hat járása fölött két direktórium
rendelkezett. Mindkettő rendeleteket adott ki, melyek többnyire
ellentmondék voltak egymdseal.
A kanizeei munkástanács mdrelus 26. Ulése lama foglalkozott a
megye feletti hatalom kérdésével. jtgalman vita után Úgy hatdroztak, hogy a direktárium lemondását egyenlőre függőben tartJO. Pdr napot várnak, de csak akkor mond le a direktóriummal
együtt a pártozervezet de a munkdotandoe, ha a belügyi népbietoe nem egyezik bele a megye közigazgatóeának szétosztdedba. 17/
Ez a nemmitmondő, lényegtelen célokért folyd hare rendkivül nagy
veszélyeket hordozott magában. Gowen fonton kórdécekről elvonta
15/ P.1.1. TAGYOB 4/3 6196,
16/ 11.0. 62o6.
17/ U0. 6219.
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a figyelmet 6s a Tandoeköztársaság tekintélyét is nagymértékben

alideta, a megye vezetését lehetetlenné tette. A belügyi népbiztom igy tovább már'nem várhatott a 'Ardis randezéeável, április

lo-én "ealamoni itélstet" hozott. Kettéosztották a megyét, melyből 110 járás a kanizsai direktóriumhoz, Ot pedig at egarszegihez jutott, külbn megyéket alkotva. 18/
JUniue 25-án amtdn teljesUlt a kanizsaiak *Welk régi kivánodga
is. A Tandoskongresszus Sneff javaslatára ugyanis olyan módosi.

tést hozott as alkotmánytervezetben, bogy a 25 ezernél nagyobb
városok kivéve a moue kötelókéből olyn önállóságot élveznek,
mint alailyen a polgári korszak törvényhatósági jogu városainak
volt. 19/

inasondaWILILL
A proletérdiktatura kikiáltaása után megválasztott tondosszervek ideiglenea jelleggel maddtak. Est as ideiglenességet
volt hivatva megszüntetni az Apr. 7 re kitüzütt tanácsválasztde.
-

A tanácsválasztások lefblyásőt megelőLte április 2.án az ideiglanes Malkotmány klbocaájtása, may szabályozta a tanicarandszer

felépitésát. Minden községben falusi, minden városban vArosi,

a járdaokban járdel, a magyeszákhelyeken,podig megyei tanácsok
létrehozását taste ki. Ags alkotmány értelmében a falusi és vároai tanácsokat közvetlenül kell választani, az ezek felett álló
járási ér megyei tanácsokat viszont közvetve olyan módon, hogy
a falusi tanácsok megbizottaiás a virosi tanács tagjai választ-

Ja a járási tanácsokat. A járási de a városi tanácsok tagjai pet
18/ V.I.Ie TAOYOB 4/3 6493, továbbá Zala Népakarat dpi. 11. 761
vármegye Nagykanizsa aid van rendelve.
19/ Zala Népakarat Junius 26. Nagykanizsa a szovjet alkotmány
értelmében törv. hatóság.

dig a megyel tanácnokat. A megyei 4a tea tanácsok pedig a
munkán-katona de földmUveatand000k orazdgos gyUlásét választják, mely a legfőbb hatalmat gyakorolja. 2o/
ragykanizsán a válaaztdo előtti 'napokban minden előkészUlet
wegtörtónt a tanécoválaeztda elkeres lebonyolitáadra. A v álasztau Ugyeinek intőzésére 7 tagu biiotteágot alakitottaks Baxtha
Jdzsef, Baron Parana, Beck Soma, Jaberice Lajoe, Pdlfi Zsigmond,
Papp István de Verem Istvdh rénzvőtelével.
Április 5-én ismertették a városháza nagytermében tartott munkdstanAce Ulósen - oz volt az ideiglenee munkácitanács utolsó

ülése - a Magyar Szocialista Pdrt jelöltjelnek névoordt. 21/
Április 7-én már kern reggel nagy tömcg szorongott * v4.
lanztóhelyindeek előtt, hogy leadja szavazatát. Az eddigi nation

tásoktól eltörően példátlanul sok ember rendelkezett ezavazati
Joggal, cook a kizadkm!nyolókat, papokat de bUnözőket zárták ki
a szavazásből. Az urndhoz járuld azavazóknak igazolni kellett
szavazdel jogukat. Nagykonlzsán ez legnagyobb rész szekszerve- •
zetl igazolvánnyal történt, - a vcilasztAk több mint 85%-a taeld
volt a Magyar Szocialista Pártnakll - de a vizsgálóbizottság rode
igazolványt is elfogadott, melyekkel a tulajdonosuk igazolni tud •
22/
tap hoCY nem kizsákmányoló.
Április 7-ón ciao mór Write is számolták a szavazatok ezdmát,
összesen 11.283 szavazácádula gyUlt össze, ennek egyharmad réezőt a nők adták la a 70 jelöltre. 23/
A munkások, cselédek, szegényparasztok ős nők, most szavazhattak
2o/ Lásd A Forradalmi Korm. tanács XXVI.sz. rendelete. Tanácsköztáreaság jogalkotása.
21/ 2ala Uópakarat ápr. 5. A kanizeal szovjotvélaeztdeok elők6azitése.'
22/ S.o.
23/ U.o. ápr. 8. A kanizsai ezovjotválasztás.
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előszUr. As "alai ezavazók" nagy meghatottedggol léptek az urnához..A Zola Népakarat Orin() 9. ozdmiban érdekes epizódot kö-

eat anal. "lime földrinnkdo ember ezavaZ Co meghatottan valami
imAdsigfélét race. Aldaosók érte a Sledges Wen , hogy megengod.
to ezt érnem. OUnkában mogbregedtem, beestiletben megőSzUltem, de

még edit nem szavashattam. Utána, mintha oleo végeztével a temp.
lomtól Dionne ki t oly dtozollemillten ballagott kifelé a gOrnyedte.
hdtu vén coelédi 24/
Aprilio 9-én este tartotta tne visa Ulését a megválooztott nagykanizaal munkdoekatona do paraszttandeo. Eau az Ulésen megvélaoztotték a vérosi intézébizettoós 2o de a járéei tattles 30 tati"
25/

A llaa‘ tandesbas a harminc konizosi kUldött mellett még
harminc falusi tog vett részt. Ezek vélasztdadt ugy szabólyoztók, hogy agy faluból csak egy tagot kUldhettok a tanácsba, A
járdoi kftigszgatdo klépitóso nagy nehézséggel jdret, mivel a 34rási autonomia a Tancaktiztároaség olétti időben ismeretlen volt.
A jdréai tandcsok mUkUdéséről Alsó-Zala megyóben nines adatunk,

cook a pacai járási intózabizottség névaordt de gyülésoinek
idejét Alsoje 60 tizenBtUdike/ lemerjUk. Ugyanceak a puma jde
rdar61 tudjuk , bogy a Nagykanizsai megyei direktórium Szalay
Béldt kUldte ki politikai megbizottként, hogy a régi tisztviselőket ellenőrizze. 0 intézkedett aztán a jérési intézőbizottság

nevében is. 26/

24/ Zala Eépskarat dpr. 9. szovjet válooztdei opizódoks
25/ U.0. dpr. lo, Nagykaniesa munkdae katona do parneettanécea
tognap cote tartotta 0126 Uldadt.
26flOpeal fősZolgobizói irtok 1319 6e 1379/1919.

A

maNei

tankos kiópitésit akadályozta - a fentebb Sr ismerte-

tett ialaegerszeg és Nagykanizsa harca a megye székhelyéért.
Aprilis 10-én jelent meg a megye káttéonstásáról száló rendelet.

Nagykanizsa Alsó-Zalamegye székhelye lett. A kettéválaestdat
cask Junius végin izenteeitette a Tanácsköztársamég alkotmánya,
de max ápr. 14-én desalt a megyei tandem és megválaeztotta a
22 tagu intéző bizottságot 'és a 9 tagu direktóriumot Sneff, DráAyai és Tálasi ezemdlyében. 27/

A megyei közigazgatás kiépitése szintén roppant nehézeégekkel
Járt. A hivatalnokokat el kellett osztani, irodahelyedgekről gondoskodni, az Ugyiratoknt megismerni.Snak Julius 3-án tudtak
ugy hoziákezdemi kidpitéséheme Ekkor az alkotmány értelmében a
direktóriumok nevét intézőbizottságokra változtatták. Kanizsán

ekkor hozták létre a moue közigazgatásának vezetésére a 3 SW
osztályt. Érdekes, hogy ugyanaz az intézőbizottság intézte Alsózala megye de Nagykanizsa Ugyeit is.

As egyeeitett intézőbizetterig elnöke, az elnöki (Se politikai
Ugyeeztály vezetője

József lett, helyettese Bárány total.

A népjáláti Ugyosztály vezetőjének Bauchi-new:Kit választották.
28/
A közigazgatial osztály vezetésével pedig Beck Somdt bizták meg.
•

',„2-

Az Alsó-Zala megyei intázőbizotteág Julius 26-án tartotta elsó
ülését. Ezen egy bizottságot választottak, mely Zalaegerszegre
29/
utazva a megyei közigazgatás kettóváleeztását lebenyolitotta.
A teljes szótvAlasztelet Azonban nem tudták befejezni a Tanácsköztársaság bukisa miatt, igy az Alsó Zala megyei közigazgatás
sellate41.I••••1=INS

27/ Zala ‚pi'. 14. *eye& szovjet tagjai.
28/ Zala Népakarat jut, 3. Direktóriumból intázőbizettnág.
29/ U.°. Jul. 26. Alsó-Zala megye intézőbizottságának első
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kiópitóae bofojecotlon állapotban maradt*
Április 7-1 választások után a vóroni tcözif;az;^.at!(nt is átszervezték. A hetvontagu.t.untráio-Katona do Paraezttonóce elnKke
Gnefr 'Mesa lett. A direktórium tagjai maradtok, do az Ugyoaztályottat az eddigi háromról, május lo-ón hatra omoltók, hogy a
megnövekedett munkát el tudják végezni. 3O/
Az UgyoeztQlyok uj beosztása a következő lotto
Elnöki irGnyitáo, olnöks Snort József.
14,
ügyoczt.vezotds Krdtily István,
I. Vgyoeztálya politikai, propaganda óo közellátási
Legbizott: Bárány József
Ugyoezt.vozotós trr&thy Iotvdn.
II. ligyooztály: népjólét, miivelc3dóe óo +irvaügyok.
tLoóbizott s Ttauóh 'Orono,
Ugyoact.vczetós fYrátky Itatvnn.
zü
III.i3gyocztálys ipar, koreck. . azoci6lizáldm do pónrky
r
1logbizot tt Dri~i,yai Lajon.
IV. Ugyoaztálys általános tsciziaazQat/So

.

t~eghizotts Rardos Dozed.
Ogyoezt.vozet6s Sabján Gyula.
V. ügyosztály: ólt:xlí3nos kL°zigazgatá®
Gogbisotts Drányai Lajos
ügyoszt.vezet6s Király Sándor
VI. Wyooztdly:

a./ Gezdae8gi Ug,yek
Zegbizotts Ralká Gáza
b./ úöldmüv, Szliv©t2cezetek központja
Legbisott: Bahian Jónoe.

30/ HUnkde. máj. 11. A diroktórium uj ügyb000ztúaa. /A Zalai
Hirl.ap 0. uj cá ot Vgntuö Károlynak a tiara front főpararoonokdnak utaeitd © dra május 7-én Munkásra változtatták./
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Az ügyosztályok vezetését most som bizták régi tisztvieelate, . hanem azok élén az intézabizottség egyik tagja Mat,
mint megbizott.A régi tisztviaelők, mint Ugyosztályvezetők,
vaey más szakemberként milkadtek moot ie kftre.
A városi ds megyei tandcookhoz, hogy'azok tevékenységét ellen-

őrizzék a korm5nyzótanAce politikai bistosokat nevezett ki.
Nagykanizsa wires do Alsó-Zala megye politikai biztosa Lukács
Gyula lett, aki május 17-én foglalta el hivatalát. 31/ A fontosabb rendeletek alatt as intézőbizottság tagjainak alAirésa
mellett Lukács Gyula névjegye is megtalllható, valószinti tehát,
hogy kazaaen jártak. el.
Forradalmi TUrvónvszék.

Nagyon fontos szerepet tUltUttek be a TanAcohatalom belső rend-

jének biztositéeéban a Porradalmi Tbrvényszékek. Ezek népbiróságok voltak és a Porradalmi Korményzótandce által odautalt Ugyekben itélketliettek.
A gyakorlat azonban egész mást mutatott, mivel a biróságokat a
proletirdiktatura kikiáltása után megszi;ttettók, m's
tattial scary hijén a Porradelmi TUrvényszékek kénytelenek voltak
a banUgyekben is eljárni.
Nagykanizsán márdius 28-én hozták létre a Forradalmi Törvényszéket. 32/
Elndk: Szenes Dezső /Volt járásbirdafigi bir6/
Tagil:de Dömös Gyula volt 2o-ao százados
Kbyács Endre völt - főhadnagy
31/ Zala Népakarat május 19. Nagykanizaa %giro° és Aledzalamegye
politikai biztosa.
32/ Zala Népakarat mérc. 29. Kinevezték a Nagykanizsai Forradalmi
Törvényszéket.
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Via's:Deft János volt szakanzvezető
Mega J6esef volt tizedes
POW János volt filtáhdzi alkalmazott
ifj. András Lajos volt kftUves
Kommerszka Frigyes volt kalauz.
L
I
A Törvényszák 0106 vádbiztooává dr. Bartha Jénesf- tigyvtdet neveztők ki. 33/ Hagykanizsdn Se a Fiorradalmi Törvényozok flakezett mindon tleyben, a rdszogodgtől kezdve as ellenforradalmi onelokedetig.
Az elad itéletot április 3-án hozták, ekkor Ginter Andrást rt.
szogságárt 1 hónap ás ötszáz korona, Bansinovieo Jánost pedig
tiltott pálinkamdrásárt 5000 korona pénzbUntetdore ité1te4 34/
23.413 4 'ibises Hadsereg tagjainak ügyében is a klorradalmi Törványe

oak itálkezett. Nagykenlzsdn április 9-án tárgyaltdk három vtirUskatona agyét, akik Szepgetneken leréesegedtek de önkényesen
rekvirdlni kezdtek. A FOrrsdalmi Törvőnyozák komány itálettel
egy 6v, illetve 6-6 hónapi börtdnnel sujtotta art. 35 /
Kományen megtorolta a Nagykanizooi Fort. TdrvánYszák az ellenforradalmi prőbálkozásokat is. 10110n0oen azután, hogy Pohl
kazdnkovács lett a vádbiztoa, 36/ aki magalkuvás nélköl alkalmazta a proletdrdiktatura erőszak oldalát in.

A nagybaktnaki ellenforradalmi megmozdult° hirdre a helyszinre
ia kiszállt a Törvényszék, ahol három halálos itáletet hozott,
de azt r6gtOn vágre le ba3tották. 37/
33/ Párttörténeti I. L. TAGYOB. A II 13/4o lelt.szám. 2876o.

34/ Kale dpi'. 4. TUrvőnyozók első itéletei.
35/ Zalai Hirlap dip. lo. A diktatura ellennáski.
36/ Folai JáVIOG dpi, 21-től Jul. 26-ig volt a kerratirvényazdk
vádbiztosa. A munirdstendoo Jolalésőre az igazo63Ugyi népbiztoo nevezte ki. Jul 26-án Gneff J. direktóriumi Ginn raja- ,
lentée6re botrányos rászegeskedés miatt az laazasUgyi népbiztos mondatta leaTAGYOB. A.II. 13/40./ Valószinti a diktatur4t61 visozariadd régi szoc.dem, vezetők tett6k el az utmappempAillAnrar

A proletérdiktatura törvényeinek tiazteletben tartésa ős
as ellenforradalmi megmozduldsok megtorldoa mellett még oay fentoo tevókenyedget végzett a nagykanizsai Forradalmi Törvényezék.
A Törvényezők olnökéből. vádbiztoodból 6o az államUgyéezből dl.
16 bizOtteég végig járta a fogházat, hogy a kapitalizmue áldozatait ozabadon boesáeedk. 381 •
As elitéltek Ugyeinek kivizsgáldedra likvidélé bizottedgokat
létesitettek Posner és Gatti vezetőoóvel. Mindegyik bizottság
mellé egy-egy jogász előadót neveztek ki. A bizottedgok 171
Ugyet tárgyaltak meg és 124 elitéltnek megkoayelmoztek. Szabadon
hoesdjtotta az olyan bUneaelekmányért elitólteket, akiket a kapitalieta tároadalom kényeaeritett a Wawa

Igy felmentették a bUntetésUk kitöltőee alól a malomi munkásokat, akik fizetéeUkból megélni nem tudva lisztet loptak. 39/
Kihágási bir4e4K
A tanácshatalom utolsó napjaiban könnyitettek a 2orradalmi Törvdnyezők munkáján, a kihágást biróságok folállitácáVal.
nagykonizedn Julius 19-én Ott létre ez a biróoég. Tagjait a
munkdatnnfte nevezte ki. mégpedig Marvalies József. Janet:lees
Imre ás Coismadia Lajas póttag, dr. ilovdeo IAozló igazodaUgyi
előadó személyóben. 44* / A birdodg tagjai között tehát conk egy
jogész szerepelt, többi tagja egyozeril munhdaember volt.
A kihágáoi biróság hatáskörébe tartozott azoknak az Ugyoknek as

elbiráldea, amelyek a régebbi azabályok szerint rendőri, bUntető
Ion e. fejezetben.
38, gal as Hirlop ápr. 15. Szabadonbocsajtjók a kapitalista vendszer elitéltjeit.
39/ 2unkdo. méjuo 21. A likvidóló bizotteég munkában.
4o/ Zola nópakarat Jul. 19. Kihágási bUntető biréség.
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eliőrds ad 45e egyáb volt közigazgatdoi hatáságok hatáskörébe

tartoztak.
Továbbra is a Forradalmi Törvényszékhez tartoztak azok a kihágéot 6o suds ügyek, melyeket a Vorradalmi Kormányzőtanács, vagy
nápbtztomágok rendeletet hozzájuk utalt.
IQ

Vörös i&sépt

A talc-II-little/5ra szélé rendelet március 28-án jelent meg. A
Vörös Craig a régi csondőreft 6e egyéb karhatalmi alakulatok

.

helv ére lépett. Valójában azonban a korábbi karhatalmi alakulatok tagjait vette Út 63 ogéasitatte ki, icy nem tudott a proletárdiktatura hatékony védelmező eszköze. lenni.
Nagykaniza4n a Tandcsköztársaság kikiáltása után a régi rendőrség egy ideig változatlanul tovább möködött. Csak április 26-án
történt változás, amtkorprOo őr rozredparanconokodgot létesitettek a városban. Az oared három zászlóalja közöl egyik Nagykanlzedn, másik Hasztholyen 6e a -harmadik Iotényén állomásozott.
Az eared parancsnoka Konkoly Jenő volt alezredes lett. A knviesal
zászlóalj parancenokává. Kiss Lajas rendŐrkapitányt nevezték ki.
A kanizsai eared a Soprani Kerületi Vartio őr Parancsnokaághoz
tartozott. 42/.
A kanizsai Vörös őreég a rendfonntartáson kivöl még pénzügyóri da határrendőri teendőket is ellátott. A megnövekedett munka
azökedgeos6 totte a lótszá m emelését, ezért folhivásoal fordul-

tak a kanizsai szervezett munkdoeághoz, hogy 16p5cnek be a Vörös
őrségbe. A toborzás elanyöscégft elftegítette an őrök elég jó
dijazdsa. Pizetéoöket napi 15 koronában, ellátatlan családtagok
41/ Zala Népakarat 6pr. 26. 1iNagykanizaa Vörös őr ozredparancsnokság.(t , -

-
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rdozóre pedig havi 5o korona pótlékban dllapitottdk msg. 42/

A VörUo Croft kerilloti b000ztása azonban nom vált bo o mert minden intózkoddon61 e korületi parenconokhoz kellett fordulni, ezárt Junius 26-dn megezöntotték do holyetto járdoi paranoonokodgokat ozorvoztek, melyek kötelékóbo rendeltdk a közpági, valamint a várod i paranoenokeágokat.

Az dtezorvezdooel Magykanizoa közronddozete lo megvdltozott.
Kies Lajas VörUe őr vdrooperancsnok a vároo 21 gyalogoo, a hatart podia 4 lovon portydzó kerUletro poztotta. A lovaojárórök
feladata a mezei lopósok do termények olpuoztitdodnak =gaga-

ddlyozdoa volt. Nagykanizsa May portyázó koröletét naponta
három-három lovasjdrórjdrto be o de akikot ippdoon órtok, az

&ore ezdllitottdk.
A 21 gyalogos portyázó kerfllot közöl 13 magban a vdroeban,
7 Kiokonizedn Bo egy pedig a Konizedhoz legközolobb ob6 Madge
bon Palinban volt. Minden portyázó kerületben 63jol-nappal 2-2
vörösőr toljoaitett ezolgálatot o olyan módon, horn egy óráig
egy bolyban pocatoltak, utána podig bejárták korillotoikot. 43/
As ujjdozervozott Wiibo tiredgnok nem kip ozoropo volt abban, hogy jelontdo büntény ezután mór nom fordult elő.
tandoohatalom vddelcóben, azonban a legnagyobb feladat a Wrap Hadsorognok jutott.

variantsA prolotárdiktaturakikiáltása idején - az 1919 Január 4-6n a
46-no közöo gyologmzrod do 2o-ao honvódgyalogozred egyoeitde542/ Zola Rópakarat edj. 6. Polhiváo a konizoai ozorvezott mankdomághoz.
43/ Zola Ilópakarat Julius 22. Nagykenizoa uj közrend6ozoto.
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ből szervezett e a 2o-as magyargyelogezred állomisozott Hawks.
nizsdn Zelfkovics Under parancsnoksága alatt.
A proletárforradalom győzelmét hatalmas lelkeeedéseel fogadták

a katonák. A márclue 22-6n alakult direktóriumban a katonatanács képvioelői is réeztvettek.
A direktórium sled intézkedései közé tartozott, hogy átvette az
eared fölett a legfőbb parancsnokságot. Zeifkovics Wader alesredel a katonék káréeére leváltotta és helyére Gól Imre ezázadost, a katonatanács elnökét nevezte ki. 44/
Mivel as országot terUletezerzésre éhez burzsoá országok vették
körUl, a megezUletett proletárállamnak rendkivel

nagy

gondot kel.

lett forditani a határai védelmére. Been célbéi hosedlAttak rögten a Vörös Hadsereg szervezésihez, a honvédelem megorősitéséhezi
Nagykanizedn mdr mércius 22-én délelőtt Sneff kormánybiztos Useozettivta a munkanélkölleket, hogy a hadseregbe yeah belépésre
birja őket. 45/

Az eredményes munkát igazolja, hogy az sled két nap kétszáz jelentkező kérte felvételét a 'Verde Hadseregbe, 46/ Március 31-én
pedig Sr bflezkén jelentette a Massa' sajtaudositó Budapestasks "Eddig a VU'ree Hadseregbe Boo-an jelentkeztek. DunAntul Use sees városi közöl Hwaykanicedn volt a legtöbb jelentkező." 47/
Még a gimnázium felsőbb osztályelban tanulók egy réeze is belé-

pett Verde Hadseregbe. Whiles 'Maser, Harmath Jenő, Kiss Ernő
de Takács József megjelentek Sneff Józsefnél és k4rték, tegye
44/ Zala mire. 22. Az uj fordulat és Balykanizsa.
45/ U.o ,
46/ Zalal Hirlap Sm. 27. Vöres Hadsereg ezervezése.
47/ Párttörténeti Intézet Iratai TAGYOB 4/3 6269. Vidal sajtótu.
dósitőink Jelentései.
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lehetővé számukra a 7örtie Hadseregbe veld belápást. /Zala Nápakarat április 2.1
Bemeeak a magyarnyelvt, nemrég leszerelt, háborutól megundorodottférfiak jöttek eziveaen, hanem még a horvát katonák
közöl is sokan átszöktek a Muria, hogy a Vörös Hadseregbe lépheepenek. 48/ Felismerték a még itt 616 orosz hadifoglyok is,
hogy hol a helyük. 49 / Segitságóre siettek a magyar proletárdiktaturának a német munkások is. Bécsből több mint 1.2oo-an jöttek
Magyarországra, hogy a diktatura védelméből kivehessék rdszöket.
A hdboru folyamln Eagykanizsára votődött Mastek egy része is
kárte felvételét a %Os Hadseregbe. Zalaegerszegi Levéltárban
található Hir414 Gottlieb németUi irt hérvényó, melyben kéri a
kanizsai direktóriamot, tegye lehetővé számára, hogy a 4örös
Hadsereg tagja lehessen. 5o/
Pogány József hadUgyi népbiztos toborzási rendelete soak dpri-

lis 1-6n jelent meg, de ekkor mint már láttuk Nagykanizsán nagy
erővel folyt a hadeereg szervezése. Aprilis 3-án a toborzási
felhivda hatására a kanizsal volt matrózok is gyulást rendeztek, ahol Szomer István mondott beszédet. Besződben felhivta
a mintegy 70 főnyi volt matróztársa figyelmát, hogy at oroaz
forradalmi Vörös Gárdának, illetve yards Hadeeregnek in, a legfőbb támaszai a Balti ős a Fekete tengeri flotta matrózai vol-

tak, igy a magyar matróeok is váljanak a Vörös Hadsereg gerincévé ős jelentkezzenek emolgeilatra minél többen. A gyUldeen megjelent matrózok felajánlották szolgálataikat a Tanácsköztársa48/ Párttarténeti Int. Iratai TAGYOB 4/3 6168.
49/ TAGYOB. Nagykanizsai agyőszség iratai 1647/1919.
50 / Zalaegerszegi 411. leváltdr. Naayk. Városi Irstak.9797/1919.
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signak eis beléptek a Vörös Dunsőrségbe. Még a papság egy része
is kivette részét a to bond munkóból. 51/
Április 214n Fulai Lambert ferences plébános vasárnapi anent-

beszédben hitet tett a szocialista eszma mellett, lelkes toboz'sót mondott a ?Orbs Hadsereg érdekében, maid fölszaltotta hi.
volt, hogy jelentkezzenek a proletér hadseregbe. 52/ air, hoar
kevés ilyen pap akadt./
'Az eredményes toborzómunka következtében a kaniessi cared rövidesen hedi létszámra töltődött fa. Az ezredet flatus Károly nép.
biztos, a tiura-front parancsnokának rendelkezése aid helyezték
és a Mura folyó dital képzett demorkicida vonal védelme volt a
feladatot

Klgl ahh 4 nzideftsektől

eltekintve azonban komolyabb

harcra nem került sor a jugoszlávokkal. Ramon érdekes a jugoszlávok békés magatartása akkor, mikor a esehek és románok midtnt
elkövettek a Tanécsköztársaság katonai erővel történő megeemmieitésére.
Mi volt a jugoeslévok békés magatartieának oka?

A legfontosabb tal6n a ,nemzetiedgek közötti ellentét, mely meggátolta a jugoszláv burzsodzidt, hogy háborut folytasson. - A

horvátok nagy része ugyanis külön horvát nemzetgyölds Usszehivdsát de Milan köztársaságot Start. 531
Meggátolta a magyarok elleni föllépdst a kommunista eszmék elterjedése is a katonaság de civil lakosság között 54/ - A Jason
láv Kommunista Pártnak 90 képviselője volt a parlamentben.
51/ Zala Népakarat ápr. 4. A kanizsai volt matrózok gyUlése.
52/ U.o. dpi'. 22. Nagykanizsai ferencesek szocialista fogadalma.
53/ U.°. dpr- 11, Jugoszláviában komoly ellentétek vannak a
nemzetiségek között.
54/ Munkás. méj. 3e. Agitációnk dllitja meg a szerbeket.
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4 jug000ldv burzsoázia figyelmet do erejét beloő probldma kötötték le tehgt, de esok megakadályozta abban, hogy a
cook do romen uralkodó ooztálykoz haeonlóan rablóháborut vivhalation a magyarok ellen.
jugoozlávok °bads magatartdoon tette lehetővé, hogy a kanis
zoai katonák egy rdezét as dezaki do keleti frontra irdayitot.
A

taw Itt estikedg in volt a katonaodgra, mart en elleneégeo coast
Ratak rohamléptekkel közeledtek oz orozgg solve fold. Szöko&.
0=6 vat, hogy a Vörilo Hadoereg létemdmet tovább n5volja.
E albel Solent meg a hadUgyi népbistoe parancsa, mely °irondelta "Duntintal aej nem szállott toröletőn lakó még a Vöröa
Paelnong kötelékóben lévő szervezett munkdoegg lajetromozáadt de
katonai egyedgekbe ozervezdeet". 55 /
ffejus 30 -dn volt a kanisoai ozakezervenetok deezevozetősógi
melyen határozatot hoztak a munkásodealdoljak feldIlltgagról do a nzakszervezetek fegyvorbird tagjainak zdezlek old állitgeár61. 56/

Junius 23-6n podia megkezdődött az Altaldnoe morose°. A °noseeon minden 18-45 év közötti férfi köteleo volt megjelenni, igy
több mint 12oo embert vizogdltak mtg. Közölök 30 6 embert találtak frontozolgálotra 178-at podia drozolgólatro alkalmaonak. 57 /
Ne lepadjUnk mos az alkalmatlanok nagy °semen, him= ohkor a
munkdsok nany rdoze mer önként jelentkezett do cook am alkalmatlanabbak maradtak itthon.
Rövid kiképzeo után a katondkat a frontra irányitotta. A front1•••■•••••••1

55/ Zala rópakarat máj. 29. RadUgyi Répbiztos paroncoa.
56/ U.o. adj. 31. ragalokulnak a munkdozgozlóaljak.
57/ U.o. jun. 24. Elrendalta as éltalánoo eorozáct.
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ra készülő alakulatokat Julius 17-án a Ketone réten megszom161te Dobroniezky Hiklós a VörUs Hadsereg gyalogsági főfelügyelője. 58/ A katonaság elszállitása meg is kezdődat% bevotósUkre
azonban lady nem került sor a bukás miatt.
A hadsereg szervezése mellett nem kevésbé sulyoa problémát
Jelentett a Tanácsküztároaságnak a hadscregellátáo megszervezése. A háboru után a leszerelt katonák szóthordtók a katonahols
mike% a hadeereg szervezését szinte elálről kellett kezdeni.
A Károlyi hadsereg szervezését szinte előlről kellett kezdeni.

A Károlyi kormányzat idején nem sokat haladtak előre a szervezés terilletén, igy még a TandeskOztársaeág idején is dridei !elm
datot jelentett a hadsereg ellátdes. A kormányzat munkáját nagymértókben segitette a lakossagtevékeny támogatása. brills 23án a kanizsai direktórium feihivéasal fordult a lakésedghoz ,
hogy a katonnholmikat keirtérités ellenében szolgáltassák be. 59/
Májue losén pedig Vántus népbiztos rendeletóre bevonták Nagykanizedn a régebben proletárok felfegyverzősére kiadott katonai
felezereléseket. Go/
A katonaság fehórnemüvel való 01161600m is a lake °'6

éldozatkószségóre épitett a Hadügyi Hépbiztooadg. A szegény proletdrcoalddoknattazonban nem volt ruhafeleolegilk, a gazdagok

pedig Unkánt nem ajánlották fel feleelegUket. A gyüjtés igy nem
Járt a kellő eredménnyel. A kanizsai direktórium ezért erdlyes
°ebb rendszabályokhoz folyamodott.
.- •
58/ Eunkde. jul. le. Prontra készülő alakulatok ezemlője a Ketone ratan.
59/ Zalai Hirlap ápr. 24. Felhivás a katonaholmik beezolgáltattlaára, kértéritée ellenében.
60/ Zala Népakarat máj. le. 1901hivés.

Elrendelte, hogys
A megye tertiletén tilos jegy nélkül textilt vásárolni.
Mindenki tartozik a birtokában lővG ezükedgletőt Meghalad6
teztildrut 46 érén beltil at Árubeszedő Hirendeltodgnek megvételre felejAnlani...
Aki a rendelet ellendre drat vásárol, nosy árut elrejt, ebben segódkezet nyujt, FOrradelmi Térvényezék eld állittatik. 61/
A Forradalmi Mormánymótamdco legnagyobb mérlsü támogatását dives-

tők a bevonult katondk de seek osaládtegjoik Se. A KormányzótaMee rendelete drtelmdben a bevonult kanizeni munkások ig megkapták a zeoldon (6161 munkabdrUket. A lo övnél MI) gyakorlata
tal rendelkező ezakmunkdeok heti 35o koronát, a lo óvnél kevesebb gyakorlattal rendelkezők pedig het' 3ose koronát kaptak. A
segédmunkásoknál heti 3o0, illetve 250 korona volt a zsoldon
kiegdezitem. 62/
As eréfeeeitéseknek meg is lett az eredmónye, mert szinte
a semmiből teremtettek egy ütőképes hadeereget. mely megállitotta'az ellenadgeS előrenyomulánt, sőt az órmaki fronton eres ellentámaddeba ment 0 do (seek a Clcmanceau jegyzók helytelen elfogadása de a belső árulás akadályozta meg a végső győzelem kJvitnieában.

61/ Zala Népakarat mij. 26. Hirdetmény.
62/ Z.A.L. Nagykanizsai V.I. 8223/1915.
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RevesUlt ;Art a Tanácsköztársaság

A Tanácskönérsastig a Szociáldemokrata is a Kommunista Párt
egyesülése folytán jött létre. Nem (lineal, hogy ennek helytelensis
adgét elemezzem, mindenegetre tény az, hogy az egyesUlőssel a
két part közUtti ellentétek nem szüntek meg ás igy new tudott
egy erős, eszmeileg egységes kuzponti vezetés kialakulni, A TanácskÖztársaság vezető szerveiben a volt ezociáldemokraták voltak ttibbalégben. Ez a megállapitás külUnUsen vonatkozik Nagykanizsdra, ahol a Kommunista Párt csak mára, 11-én alakult msg.
Számbavehető tömegbdziesal - bár eszmei befolyása nagy volt a
Szöll munkás tagjai közUtt is - még nem nagyon rendelkezett.

A Sztle/didemokrata POI, mint láttuk a vildgháboru idején
Hamburger és Sneff vezetétzóvel baloldali politikát folytatott.
A polgári demokratikus forradalom után, azonban kissé megtor•
pant a párt forradalmi lendülete. Sneff Jdzsef a városillóre
kerülve kénytelen volt figyelembe venni a burzsoázia érdekeit

is. Az áprilisi választásokra megindult tagtoborzás is erősen
felhigitotta a pártő', a megrémült polgárság ugyanis tbmegesen
lépett be a Szociáldemokrata Tártba, melynek tagjai kUzbtt biztos menedéket vált találni. A Crolstárdiktaturs idejére a Kommunista Párt igy egy erősen felhigult Szociáldemokrata Párttal
egyesült. gleeapatról beszélni, igy még a legnagyobb jóindulattal gem lehetett.

A prolettirdiktatura kikiáltása atilt indult meg főleg hatalmas
mértókben a burzsoá elemek,Acznjunktura lovagok beUzUnlése as
egyesült pártba. Szakszervezeteket alakitottak, ás lay automes
tikusan a Magyar:Szocialista NA tagjai lehettek. Március 28-án
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megalakult a jegyzők ezakszervezets 6s teatEllegleg beléptek
a Magyar azooialista Pártba. 63/
Paddjukat követték de beléptek teatUletileg a pértbaa várost
hivatalnokok, az ipareeokat tömrit6 özeciális Ipargazdasági
Párt, a kegyearendlek. 64/
Meet adze "szegény na3yb1rtokosok és bérlők" Dom tehettek
mást. 2egalakitották a Gazdák Saakezervezetét do beléptek a
MW-ba. 65/
Márolue 3o-án Pagykanizaa mér azzal beszkélkedhetett, amivel as
ország kevés városa "Hagykanizea tinta ezociália véroe lett jelenti büszkén a páttközpontba a kanizsai eajtótadóeitó - Az
Unseen nagyözemek tulajdonosai, a kereekedók ; az ipareeek, köz
de magántisztvieel6k, beléptek a pártba." 66/ Bát ez már tényleg nevetedgea. Mit akar egy .olyan párt, melynek mindenki tagja
lehet? Legjobb eeetben tUmagezervezet lehet, de semmiképpen sem
a munkásooztély forradalmi vezető szerVe.
Hogy a párt szerepe ennyire háttérbe szorult, a Tandeaköztársaség . vezetóinek abból a hibd(i n613001361 fakadt, hogy a párt szerepót a tanácsok fogják betölteni 6a a párt ezeket támogatva,
mint tömegezerveiet fog möködni. Brigs, (wedges, marxista párt
nélkül, moly a munkápooatóly ólaaapatanak szerepét tölti be nem
lehet azonban azooialieta forradalmat gyftelemre vine.**
Bubo elvtársak fel is ismerték a burzeod elemek pártba való bedramlásának.veszélyét. A NeSpozava épr. 14. ezérAban Révai J6
eset követelte a Párt ée a azakezcrvezetek polgári elemokt61 va63/
64 /
65/
66/

Párttörténeti Intdzet Iratai TAGYOB 4/3 6219.
U.0. 4/3 6229.
U.04 4/4 6299.
U.o. 4/3 6238,
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16 megtioztitásait. Elrettentő padokat Nagykanizeát do Ragasvárt hozta fel, ahol a "rémUlt, parazita elemek azakazervezeteket alakitanak." 67/ Kun Eóla is követolte at egyik pártértekezleten a kanizeal pá rtszervezet megticztitáadt. Ennek lefolyósáról azonban ninee adatom, igy Nagykanissa továbbra is a
"tiszta °socialists wires" cim tulajdonosa maradt.
Termáezeteeen a kanizael pártazervezet ilyen images tie'nagylét
számu tagedggal nam tudott eredmányes munkdt vidgezni.
A párt rági, harcokban edzett vezetői, Snell, Brányai, Edrány,

Télosi, a ?Mee házaspár állami vezetdeben is dolgoztak, tohát a párt, a szakezervezeteket do as államhatalom helyi peer..
vezetőnek vezetői envbeeetek. Eem váltak kölön a párt, a tameg
de az igazgatósi ezervok, a párt feloldódott az egyáb szervezetekben. Tevókanyeége főleg népgyöldoek readezdedben mordlt ki.
A legjelentőeebb nogyülások sprat az ápr. 6-i nyitotta meg,
melyen Kovács István budapesti küldött nagy lelkesedéo mellett
magyardeta a proletárdiktatura jolontdedgét. 68/
A legnagyobb tömeg az ápr. 22-án rendezett apgyölésen volt. E-

zen Rákosi rilátyde do Hamburger Jenő mondott beeződet. Rékoei die.
een kikelt a Pártba tefurakodott volt tulajdonosok ellen. Hamburger pedig felbivta a nápgyilléo figyelmét a magyar földoourak,
burzsoá ellenforradalmi venzályra. 69/
Nemceak a város terUletén, hanem mint a megye ezocialistanak
vezetői a falvakban in tartottak ndiegyöldeeket. Ezeken a nagyon
fonton időezerti politikai kérdéeeket világitottdk meg as előtt67/ 1111TVD. VI. A, 1390 old.
68/ P. 1.1. TAGYOB. 4/4, 6398.
69/ Kale Népakarat ápr. 22. Banal de Hamburger a prole diktaturdr61.

dák a falusi lakosság slat. 70 / Az alsózalai falvak lakosságit
különösen a kiabirtok sores lée a vends kérddas érdekelte. A
kanizsai szocialista párt vezetősége kivedlő szónokokat - Bdrány
Antal ős Idszló Boléizsért küldött ki a kispraaztedg kétségetask eloo:latdaára. Be hell vallani teljes sikert nem értek el,
mert a kisparasztcég megközelitően sem tudott olyan odaad' hivévé válni a proletárdiktaturdnak, mint a munkásság.
A Ozooialiota Párt nevóhez MUSK az 0185 seabed mdJUsl, megünneplémének megszervezdse kanizsán. A párt vezetősége rendez'-

bizottságot joint ki, mely mdr hetekkel előbb hozzákezdett a
nagyozabAsu ünnepség claászületeihez. 71/ A hooszu, alapos
előkészitő munkának mcg is lett az eredminya. Olyan impozáns felvonuldet szerveztek, olyan seines mUeorprogramot dolgoztak ki,
ho gy a rdeztvovőknek egész óletak végéig emlékozotea maradt ez

a mAjus elseje.
Rézzük teak hogy zajlott Nagykanizsán a harmincadik munka ünnep.
Reggel hat árakor agy zenekar Otte a wires utcáit ás vidém se'
neazUvol dbresztette a lakóssdgot. Utána rövid ideig csend borult a városra. Nyolc óra felé 61ftkülni kezdtek az utcák. Za j-

bongó, vidám gyerekhad icyokocett at Erzsébet tőr felé, ahol
ingyenreggeli várta act. Vidám ceivitelósük a puha :seemly° és
a tejeskávé majszolása közben gem ndmult el.
Reggelizéa után Faders Fenno 66 felesége meséltek a gyerekeknek. 261 tsz órakor indult meg, mint valami méltóságteljesen

hUmpUlygő folyam a ezakszervezetek felvonulása az Erzsébet tőr7o/ Zala Répakara dpi'. 5. A. megye felvilágositása.'
71/ U.°. ápr. 26. Május 1.
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re. A vasutas de mozgópoetsia ozakezervezet a vaeutál1om1er61,

a többi szakszervezet pedig a 'Baja holyiedgóból vonult-fel.
Az Erseóbet tóren egyesült a dolgozók de a diókeág menete. Innen a város főbb utvonalain vágig haladva 161 tizenegyre a városháza elé vonultak. A városház előtt a diákok kivAltek a menetből ős kölön ifjuségi népUnnepdlyt tartottak, ahol Földes
Ferenc mondott Unnepi beszédet, majd dnek de szavalatszámok
váltogatták egymeiet. 72/
A felnőttek nápgyUldse 11 4a körül kezdődUtt a vdroaház előtti (Wren. A megnyitó beszédet Bri4e1 Lajos tartotta, majd fölkérte Vántus thistly elvtársat Unnapi beszéde megtartdeára. Wi ntus elvtárs beezédébon főleg a diktature aikalmazósának szUkadgpeedgAt fejtogettes "el kell pueztitani a burzzod hatalmának
utoldó foszlányalt is, mart esek a teljee elnyomáadval valdeithatjuk meg cáljainkat. Könyörtelenül el kell bánni azokkal,
akik bármely eszközzel mag akarnak bennanket akadályozni hatalmunk gyakorlásában. 73/ A beszód végeztével a sinew fleeter
fősyi tömeg lelkes tapssal ős felkidltásokkal dltette a proletárdiktaturát.
Ezután a kanizsai munkásság vezére Sneff József lépett a szónoki
emelvényre. Beszódóben a világforradalom beklivetkezésót fejtegette a hallgatóság előtti "A magyar példa nyomán a szomszédos
országok proletársága is felkel de elpuestul a dologtalanok hatalma. Lljen a világot megváltó nemzetközi szocializmus!" 74/
Ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét. Utolsó szavai a Uwe72/ Male Nepaharot. m63. 1. Május 1. Nagykanizsán.
73/ 11.0. mdjue 3, Május elseje Nagykanizeán.
74/ U.o.

gek óljenzésőbe fie tapeviharába fulladtak.
Az Unmepály végeztóvel s rendőzőbitottsfig ugy tervezte, hogy a

tames a Ketone rétre fog vonulni és itt ingyenebédet kapnak 75 /
de anyagi okok miatt eat elvetették.
A &Untie' Weer, igicsat két órakor kezdődatt n katona réten
ahol szavalatok, előadások, tánc ős énekszámok, mutatványok epée
rakeztattik a közönnéget. A késő délutáni órákban kerUlt aor a

bemutató futballmérkőzéore. A tömeg nagy Udvrivalgásával kisért
mérkőzésen a NTE. két csapata piroo és fehér mezben jeitszott
egymánnal. Nagy közdelem után a fehér mezes ceepat bizonyult
orősebbnek ős 3;2 arányban legyőzte ellenfelét.
A futballmérkőzéesa klvöl atlétikai ős tornarendezvények is
gondoskodtak a lakosség szérakezdaáról.
Nem feledkezett meg a rendező bizottség a gyerekek azérakoztatti-

aóról som. Körhinték, calövöldeik, leeikonyhák, mdzeakalticaos
eiltrak gondoskodtak arról, hogy drökre emlékezotUkbe véesók a
gyermekek as első seabed mépue elsejét.
Bete fleet [Matt as Ersaftet=tal templom 4 drája, mikor az Wino-

pay fénypontjára de egyben Záróakkordjéra ear kerUlt. 76/ Mindenki az eget figyelte, ahol a szivárvány minden szinóben Ulna

döklő rakéték fényei homeilyositottók el a csillagokat.

A sikeres népannepélyek rendezénel azonban nem változtat aeon
a tényen, how a kanizeal pértezervezet csak mábodrendll kérdésekkel foglalkozott és nem tudott a szocialista átalakul" yeeta ereje lenni.
A Magyar Szocialleta Párt . junlue 12 Kongreaszusa után kieső tol75/ Kale Népakerat. ápr. 26. Agjue 1.
76/ U• 0. május 3. Május elseje megykeadeega,
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atinkölt Nagykanizoón is a pártálat. A párlazorvozatek kidpitócto tulajdonkdppon cook okkor törttint. A Julius olsojei pártgyUlósen ujjdocervezták a pártvezattiotiga. A Bengreaanuson hozott
uj szabályzat értalmábon °oak olyanokat választottak a vágrehaj.
tő bloottzágba őtt allentlrző bizottaágba, akik legalább 5 éve
tanjai valamely azakozervezetnak.
A kanisaai pártvezat6a671 tagjai lettokt Sneff József,
Török Vapor, Göttl Dezső, Verem István, (Yaborica L3on, Táboai
I4j00, Veltner Zaigaped, Virág János, Papp Ernő.
A pártgyUlósen határozatot hnztak erről is, bogy a párt ozonetett azatAlyzata tirtaltéban, °oak azt tokintik párttagnak, aki
valamely azakozervezetben la beano van. 771 A partba egyenkint
bolépa no szakazervezeti tagok párttagodaa ozzel magezönt. Csak
day nyerhatta viasza párttagaágukat, ha ezt irásban kőrelzezik
a párttitkároégons A végrehajtó bizottedg minden egyea k6rélmező Usyőt egyankint tdrgyalta meg. 78/ Julius 22-én megalakult

o Alstizala-kerttleti pártvdgrehajt6 bizottodg Sc. Tagjai lottekt Varga =Slit /Letonyo/ P61 Sándor, Kios Géza, l'amzer lotván /Koasthaly/ Reglovich István halattzentmihdly/ Bugrinecz
Károly, Snail &lacer,. Horváth János, Idlest Lajos. Pöldeo Mik16and, Bárány Anita). /Nagykanizsa/ 79 / Az alakuló Ulétoon határozatot hoztak a falitsi agitéeitio =km kiezéleoitócéra és mogja.
vittledra.is .

a"

Vdrocon born a pártezervezetak nem Smack, ha-

nem halytoleal teröleti elv azerint jöttok létra. Juliuo 3°-án
kőt korUletro oaatották a vároat tie a korttlotben lakó párttago.
77/ Zeta Nópakorat. Sul. 2. Ujjdozerveztók a Ortvezetőadget.
78/ U.°, Sul. 4.
79/ Ounkás jul. 22. Aladzala-koraleti pártszervezote alakuló
Ulóae.
8o/ U4o.

ke►t karületi pQrtszerveset Posta Deese. flindkát kerület p&rtoEervezatánek félőn 11 too vógrohajtó Dizotttaéa Q11t. sl/

Az ujjászervezett ós kiópitett pgrtegervecotok, anosaDan már
nem tudtak a L•okctp rr,l+att dolgozni.

10.••.•OR..,S

81f ?},unlr!'Is Jul. 22. Aleó3rala-korületi pÓrts3s3orver.'et plrakuld
Mae.

*sin-

2. dazdasiai helvzot Unnvkanizela A TanicokdatórsaaAR
tdoilón

s...
adnzeetto
itsain
Anszast
A forradalom győsolme utdn proletdridtna, smooch a palinked, hanem a gazdasági hatalmat is birtokba vetto de boa-

zdidtott ahhoz, how a measmorsott hotaloszel eajót érdettőnek
leginkdbb megfelold Main éljen , Ma szóval feldpitee a swotalimmuet. Cdrelus 26-6n jelent mg e Vorrodalmi Korményzótanée° ix. sod= rondeleto as ipari, t5nya do kftlekedési Ucamek
köztulajdonbn vdtelóról do ezeknek az Uzemehnek ideiglenes igat&A

aatdol de munkdoellen4re6el rendozordr51. A rendelkezés drtelStone a hisinar trarettSt maahaled6 - huoandl több munMet foglalkoztató - Uzemeket köztulajdonba vették do ez egónz proletdridtuo vezotdoo de as illető Umemek muntsér4e6g 4 nak ollenőrzó-

as 314 helyezték. 1/
A rendeletet a nmykaniemai diroktótlum mórciuo 27-dn hajtotta vdgre. A tulajdonosokat de igazgotókat mindonUtt a helyilkOn hogytók, de a termelési magbizotteh ős az ellonőrző Munkdotandes felUgyolete aid holyentók Őket, molyok Mika a idnyegoe
kórddookben /um intdekedhottok.
A tor-molded zGbizottak több Uzom folott to ayakorolhatták a

Z31114701E40% NagykanAcodn an Booze° Ozosok ogyöttoo Omani tormelded biztosa Tennor Mesa, Uzemi Rereohodolai biztooa podia
Ldsz16 Vilna° lett. 2/ A teraclóoi magbizottakat a BoraZnyzótandeo nevezte hi

direktórium folterjooztóso alopjdn. A Term-

1/ Belzoni Gyula:, Bzoeidlie Termelds. A Tan600köztdrosodg iparr
,
politikéjo. Bp. 1559. 30. old.
2/ Z.A.L. n.v.z. soo5/1919i
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lőni Bizottság a Wercur-Göpgyár irodájában doleozott ős minden
egyes nap d.u. 2-5-ig fogadta az Ugyfeleket. Tevókcny munkát
vőgzett. szenet szerzett a vilianytelopnok. kidolgorta az Airy*
korldtozdsokat, irányitotta és ellenőrizto az ewes Uzemek
tormeldcőt.
Junius 4-én at Uzemi tormelósi biztosok =tuft megnövelték.
Ekkor minden fontooebb Uzemhes neveztek ki Utemi termelési

biztoot. Igy lett a Franz malom termelési biztosa Sorvéth
Want Molnar, a villanseUzemé Fenger Henrik, e5rgydr4 Véller
szeszgyárd Fleischner Mikes, kefogydrd Fischer Addm settales. a Weiser gyáré Latinos Jdzaef lakatos. A két nyomdavdls
lalatnek Weds Lizemi

bistoca lett Oflenteck Kérely

betUszedő ezemélyóben* 31

Nem terjedt ki a termeAei bizteack hatdeköre a kUlföldi
cégek tulajdonát képező Uzemokre. 4ani8oón a Pdtria Pétkávégyár volt a kUlföldi take tulajdonában. Ebben az Uzemben a ezocializade nom tÖrtént msg , a gyár vezetécégét meghagyták régi

milködési körében. Az Üzemi ellenarző munkéstandes mUködése itt
kisdrillag ellenérzésre e anyagpazarlde és ezabetatio megokadde
lyesdedra és a posta kezelésőre terjedt ki. 4/
A termelési blot000k sellő éprilio 2o-ún Ipari Termelósi Tanácsot hoztak létre, melyek a vidékl Uzemek ős a "Szociális
Termelés Eépbiztoesdga közötti kapcsolat közbanső szervei voltak. 5/

A Helyi Ipari Torielósi Tonc G hatásköre kiterjedt a nem
3/ Zola Népakarat Junius 5.
4/ Z.A.L. 11 .V.1. 8344/1915.
5/ Haves/ Gyulai to m* 64. old.
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ozocimlista Usemokre is. Ellenőrizte az Uzomok tormeldel biztoesinak de ellenőrző munkdotandosalnek mtikadősét be as Uzemek
termeléednek gezdaedgosedgát. gondoskodott as egyee ipari üz e mek nyeroanyaggel való ellatósóról. 6/

A lefties tegjei voltakt
1. Az egyes Uzemek. vagy Uzemcsopartok termelósi biztosa/

2. Az Uzemek ellenőrző munkéstenécealnek elnükei
3. Minden Uzem loo munkóse utdn egy kUldUtt.
4: A ezakzzervezetek belyi csoportjának kiküldöttjei, minden 2oo tsz után egy kUldOtt.
5 • Munkde-datone és Yuldelvestanács két kikUldattjo. 71

A Rorneytandes rendelate órtc126en a tanIcsba tivA16 (=ahemberoket is meghivhattab. A rinivkanizezi Ipari Tormelósi landau

ilyon minőségbet boveilasztotta Dr. Aczél Gyula vegyószsérnakat.
raieer 'Moo gépéssmórnUkht, Sztikely Mader meirnüköt de Diesel
'Mayes eloktrotechnikun-mérnUkUt. 8/
A bolyi Ipari Tomalósi Tan6ceok küzvetlen Mattes marvel a
iforUleti Ipari Termelési Tandosok voltak. A Eorményzótantico Al-

cá én Palcő Zala mogyék RorUleti 'par' Tormelősi Tanácsénak
ezékhelyőn Nagykanizszlt jolalte mog. As alakuló UM° Junius
3o-én tUrtént. Réestvetto4 an órtekeeloten; a Szacidlis Tort
molősi Képbizto:zág kikUldUttje : a kanizsai üzemek ter:scads'
biztosel a vdllacti ellenőrző munktiotsnécook cannel, a ezekozcrvezetek kikalaüttei ős a direktórium III. Uggosztálydnak
6/ Dankás ju. 3. Mankéban a Kerületi Ipari Termoléni Tanloo,
7/ Lunkés Junius 14. As Ipari Tore:clad Tansies.
8/ gala Wipskarat jul. 1. A Vegykanizeal Igor' Tormelési Tim-.

Mos.
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megbizottai. ElkUldt6k kdpvioel6iket 2a1neaerszeg, Resathely,
Mimes 6s Letenye megfele16 marvel. iok
A Taudeo olnöke ás a pánzUgyi oaztay vezetője ?rancor
Henrik lott o aki eddia a Vranz-aydr igazgatéjának tisztségét
töltötto be.
A pénzUayi osztély belyotteo vézet6j6v6 6o az anyeaosztály vezet6j6vd Adler 2616t, a maszaki osztály vozettjávé podia ‘701ez
Jenő WrnOkbt választották zog. 9/
Peledatul C:izte ki a Ton6on az olyan *amok szoeializdlsát is,
melyei ugyan huzznál kevesotb munkdonal dolgoznak, do kiv616
berendozdaUk, Usemk4peon6aUk alkalmaaed teezi a ozoeiolizéléora 1 kisipar000k tormelészövetkezctabe val6 tötörités6hez is
hotzAkezdtek az id6 rbvido66e mica% azonban valésainU nem tudta bofejezni a munk6t, mort evil; a vao 6n fémmunkások tome16szövet1ezet6nek mUktdéséra van tudomioom, lo/
hénycges 16p6sokat tett a Tangoa az átzzervoz6o mellett an iper
fejleoztésdre is. Az 1919-ban lediklott aareur-gyér u3jáépitdo6re hatérozatot hoztak 6o jullua 23-6o volában ho2z6 to facts!:
az dpittei munkálatokhaa, de nom le4etott mdr befejosni. Cook
terv marodt a vdros hotéréban huzéd6 mocadirleenapolees 12/
lignit 6s tézogbénya nyitéza is.
$ zociSntp ke rikedelem

tések

2.alwarotPt ellaiartnek biztoaitgedra. ,

Röviddel a TanóoskUstdroanég kikiáltása után márcluo
Aa.,4011••

■•■111110

9/ ZUnkdo jul. O. Cankábon at Ipari Termeldoi - Tairlao.
lo/
N.V,I. 9227/1919,
11/ U6posabisvIDAG
ozáma közli o .hogy hozzákezdtek a
lacoopol4ei ounLilatolthoz, lay a Tonleskbotóronag terve
moot maavalésuldsra korUl.
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29-6n a nagykanizeai direktórium elrendelte as «sietek beetle
rését de as druk leitározdeAt. A munkához a direktórium minden Uzletbe két szakszervezeti megbizettat kUldOtt, akik a loll
tározánt ellenőrizték. 12 / A leltározde megterténte után - a

Forradalmi Crmányzótanács XXXI. at. rendelete drtelmébenmzokat az Usleteksts melyek nagybani drueltással foglalkoztak,
vagy tiznél tUbb munkást foglalkoztattak, klittulejdonba vették.
Harminc ilyen Uzletet államositottak. Az Utletek eddigi tulajdo,
nosalt nem beceájtották el. hanem mint Ualetvezetéket foglaló
koztatték.
Rendeletben kimOndták azonban sat e hog, a fizet6eUt kétezer
kotonát nem haladhatja men.

As Uzletvezetők munkdjénak ellenőrzdadre de as Ulet Ugyeinek
intézésére - as ipari Uzemekhez hasonlóan - minden Uzletben as
alkalmazottak ellenőrié tandcaokat alattitottak. 13/

A kanizsai azocializdlt kereskedelmi Uzletek irányitdeára - a .
direktdrium felterjeaztéee alapján . a Korményzótanáce Adler
Bdlát nevezte ki kereskedelmi termelési megbizottnak. 14/
Kinevezésével a tanizeal dolgozék nem értettek egyet. Hát régebben a város hivatalnoka volt,

say

bizalmatlanok voltaic vele

szemben.
Április 10-6n a 2osas eared katonát a HaresilIainee hang-

jel mellett zárt menetben a direktérium elé vonultak de követolták levAltdedt, továbbá ot iparcikkek árának 90-os és delmiesercikkek 29*.os leszéllittledt. 15/ A katonák &blend:11M12/ Zala Népakarat márc. 29. Ratéségi leltározde a kanizsai Usletekben.
13/ U.o. ópr. 4. Hermitic kanizsai Usletet atocialledltak.
14/ U.o. A nagykanizsai termelési msgbizettak.
15/ U.o. ápr. 11. A 2o-as vdrUakatonák tiintetdae de kUveteldeei.

ni kUvete1636t teljeoitottók, de Adler liélát hem váltotta le a
direktórium. Vinzont elérték mkatonák azt, hogy a kereokedelnd

termeldni bizton melló egg nógytnsu ellenőrző bizottodget hosa
tak 16tra, mely munkáját a legaprólókosabban ellonőriztó. 16/

A lezárt üzletek a leltározási do dtszervezáni munkák végezt6vel áprille loadn.nyitottak ki. 17/
A háboru Glatt nosymártókben csOkkent a kftezUkedgleti elk.
kek termeldse, nyeraanyag hiánya miatt a Tandeekbatáreaság idejón se nőtt, isy a lakosság 6114tánában fennakadádok tOrtántek.
A kanizsal direktórium küldnbUző vásárlési korlátoadeokkal 'aye.
'matt a minizálin ezüksósletet biztonitani. Elrendelták, hogy
ktizezükedalett aikk.use csak as vánároinat. akinek házbizalmija igazolja, hogy az illető cikkre valóban bzükedge van. 19/
A vasipari cikkek vdaárl4adh9z pedig magdnak a direktóriumnak
as engeddlye volt asHkedges. Hogy mennyire komolyan vatták
ezt a rendeletet mutatja as le, .hogy a legjelentéktelenebb vdsárláshoz is . a ceavaroktól a patkószegig a a direktórium engeddlye kellett. Egy drdekes példát időzn6k1 i'Megengedjük Simon GyUrgy nagyknnizeal lakosnak, hogpV 3 drb. etőlceavart Unger Ulmann kereekedőnél vdoárolhasson. 19/
A vásárlási utalványok rendozere azonban nem vált be. A
házbizalmiak laza lelkilemerettel fogták fel megbiedeukat de
korlátlanul állitották ki at utalvényokat. A phAszel rendelkező burzeoák igy felvdedroltók a proletáridtue elől a korlátosOmm•IIIMNISI

16/

Párttart. I. L. TAOYOB 4/4 6486.
17/ Zala Nópakarat ápr. 8. Holnap megnyilnak a kát hát óta lezárt kanizsal üzletek.
18/ U.o,
19/ Z.411. nor.I, 4928/1919. de ehhez hamen16 számtalan példát
tudnók felhozni.
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sett cikkeket. A Remises környákón lakó falusiak le naqy'beváú°
sárlásokat 'Cate's. Ezen okok de .a 2o-as eared tUntetöse no drleszalltdeért, arra kényszeritotte a direktóriumot, hogy be-'
Manteca° a vdaárldal utalványok kiadósát. 2°/ .
Alig kétnapi nyltvatartala utdn ujra elhatározta a dierektőrium
ag Ueletek boadrását. Bizottságot hoztak létre, mely megálla‘
pitotts, bogy mennyi a proletfirlátue ezUkséglete a cikkekből
ős Cask a földeleget bocadjtotta a buresodzia ős a falusi Is,
konság rendélkezésárs. 21/
A ezUkségletpt azonban még igy som birtdk klelógitenl, RUMinim as acél ás vasipar cikkekben volt hiány. A duntintull
városok direktérlumok ezvmáa aegitségére alattek Ja a náluk
fölösleges cikkekből a hidayt =minds‚ vdrosokat segitették.
A szombathelyi direktórium felajánlotta Nagykaniensinak, hogs
hajlandó kaszdt, acélt, vasárut ős selymet 'Wig textiláru
landben. 22/ Robley° drömmal adta beleegyezését a coerébe, bár
a toztilárukban sem nagyon bővelkedett.
Viszont volt e városnak több mint egy vagon hagymája. Ennek bra
tékositősére at országos kasellátdahoz fordultak, ha cannel: nem
lenne rd (Mikado, akkor Marna cserdre használnék fel. 231
A lakosság jobb ellátása órdókében még as oestriik városokkal
So folytattak oaerekereekedelmet, killönbaen Gráceal kötöttek

aok Uzletetw Envideeen azonban kénytelenek voltak felhagyni a
kereskedelemmel, mert a belögyl népbiztooedg megtiltotta as
20/ Zala Népakarat 4r. 19. Eeszlntették Ndgykanizedn a vásárlás
utalványoktiadását.
.
21/ U.°.
22/ Z.A:
L. N.V.1. 8207/1919.
23/ N.0. 9910/1919.

O
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egyes városok (Scald kUlkereakedelmát. Utaaltotta a kanizsai

direktóriumot, bogy drubevősárlás célj4b41 Ausztriába senkinek utazóst ne engedólyezzen, tevábbd pénzkivitelre igazoló
it-slut ne adjon. RelfUldi áru bevásárldeára coats a Rópgazdae
steal VAUD illetókes főoeztálya illotókee. 24/
A BelUgyi Népbiztocedg rendelete culyoaan drintette a nyugati
határ mellett fekvő megyéket. As Ut nyugati vdrmegye direktóriumónak képviselői ezért értekezletre jOttek dense Nagykanizsára, hogy e "Aeon tUrhetetlen Allapotnak a megnzUntotóaéért
harcoljanak, mely megakaddlyozza ant, bogy a határamili vármogyók lakossága kUzvatlenUl réezecUljUn a határon balról esemp6ezőn utjdn idekerUld drucikkokből. 25 /
Az 'Madsen tie lokapatridtiamueen tul, azonban volt vala.
mi igazeág in kOveteldeUkben. A Népgazdaoégi Tadao ugyanis,
cask élelmiszer ellenében volt hajland6 iparcikkeket adni.
A kanizaalakat kUltinUeen az a leirat keeeritette el, melyben
a Népgazdaságt Tandes arról érteeiti a város intózó bizottságát,
hogy se igényelt 5000 méter selyemárut de 500 fejkendőt ceek abban as esetben kapják meg, ha ugyanannyi éttékU 61Almiezert adnak Budapestnek. Az intézőbezottség felhdborodva utamitotta
vissza, bogy Nagykanizsa a legnagyobb élelmiszerhiánnyal Wen Wires adjon élelmiszert azokért az druktirt, melyeket Nagy.
kanizedn keresztU2 ceempéeztek az orezágba. 26/
A !canteen' de a tUbbi nyugati város tiltakotémának no adhatunk
24/ Z.A.L. N.V.I. 9910/1919.
25/ Zala Népakarat Jul. 15. Külkereskedelmi értekezlet Nagykanizada.
26/ U.o.

azonban teljes mértókben hitelt, hiszen a Népgazdasági Tanács

ezen Sintézkeddoét szórt hozta, hogy a főváros élelmiezerellátdsát elősegitee, Budapeat pedig, mint a forradalom vddelmének fellegvára fantail merepet játszott az area% életében,
ezórt elsősorban a peon preletériótua sulyoe helyzetén kellett
javitani. Az természetesen sée dolog, hogy Nagykaniesa maga is
élelmezési nehézségekkel kilzdOtt.ős igy nem volt /Open arra s
hogy as ipereikkekért inflamer% adjon. Viszont a jobb mezőgazdasági ollátéenal bir6 városok ős falvak tudtak volna adni

cserébe élelmiszereket. Eat a eserelahetőnéget Nagykanizea direktóriusa is megprébálta kihamnálni. A falvak rettenetes hi-

ényt szenvedtek iparcikkekben,
Pusztamogyoród 4$ Seentlószló kczedgi tanéceainak kérVéaIre e

melyet a nagykanizeai megyei.direktóriumbez irtak borzalmas
képet feet a falvak áruellátásáról. A kOrtilbeltil kétezer lel-

ket számláló Mt kNzség cukrotiteljára februárban kapott,
val hote4 Oa nem rendelkeznek. Petróleumot mdr nem is tudják
mikor láttak. A lakosség is van rongyolódve, gyufát 01 tiv óta,
nem lehet vásárolni. 27/
Az iparakkeket nélkUltiző falualak Igy kénytelenek voltak 61olá
ahzerfolaYamtdeukat a minimumra conk-entent e csakhogy eseróló

ni tudjanak.
A csöreakeidt a kanizeni direktórium előszür a dohányra
terjesztette ki, Két kiló gabsna beszolgáltatása ellenében

a

beezolgáltatónak Jogében állt vagy egy Camas pipadohányt, vagy

all 2.4.14 N..V.1. 7319/1919.

hat cigarettát vagy h6t °avert vásárolni 281 /természetesen a
gebondjét is kifizették/.
A ceereakciót később kiterjesztettók az basses kereskedelmi
oikkekre, a zefir ;541 kartonsavettől kezdve egőszon am 'Spite
kezéal anyagokig. 29/ Sat a városi' lakosság 61elmiszerellátása
érdekőben kénytelen volt a TenécskOrmény a rekviréldet is elrendelni, Budapeet huselldtdednak fedezésére a be holden felUllek Aliatálleményénak 810:,.1t, a loo holden alullak %silt igéno

be vették, 14-15 ketone /kg. ellenében. 30 /

Az uj termés be-

gyUjtésére terményhivatalokat éllitottak tel minden megyében
- ALAI:ale megyében Kaszter taken volt ennek a vezetője á. A
terményhivatal a csépltiehez ellenőröket ttalag.t ki, akik a termés vetőmag ős fejadaaon felUll részét as dllam részére meatslelő tdrités ellendban lefoglalták. 31/

Pantos szerepet játszott Nagykanizsa Wizen/At-440m a wires által léteaitett eertéshielalda. ahol 9oo drb. sertés hisot% mely a vdree hdromhavi zeirszakedgletét képes volt fedezni. Nagy nyugtalanságot okozott a városnak a dőpgamdaségi
?asides azon leirata, melyben utesitottAk Vagykanizsa intézőbto
zottságét, hogy a sertéseket a legrUvidebb időn belUl Budapest-

re szállitedh. Az intézőbizottság sUrgésen Usezehlvta az Ugyben
a munkdotandesot, mely ugy dUntatt, hogy a sertéseket nem ad36k ode , mert ezzel a város maw le nélkUlöző lakosságát kas
taestréfélis inségnek teszik ki. lamét lemondőnukat helyezték
28/ MusabAo mdj. 14. Dohány 4a falUsinknak élelmiszerdrt.

29/ 2ales Népakarat. junlus 17. enereakolók.
30/ U.0. Marharekvirálás.
•
32/ Munkán Julius 12. Aledzala megyei terményhivatel megkezdte
mUkUdését.
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kildtásba, ha a tiltakozásuk ellenére Wale elvinnők a sertées
seket. 32/

A város vezetősége kétségtelenUl enzően vieelkedett, blazon a
fővároel proletőrteetvérek megeegitése beesUletbell kötelessége lett value. Na at összes sertéet terméezeteeen nem is, de
legalább azok egy riészét étengedbettők volna , lemételten ki kell
azonban emelni, hogy Nagykanizea vezet6s4ge =meek Unzásből
nem tásogatts a fővárost élelommel, hanem Nagykanizsa is Oulyos
nehézségekkel ktizflt.-Est bizonyitja az le, hogy a Közellátási
Népbiztoeségtől egy kikeldött mcgvlzsgálta Nagykanizsa panaszát,

at őlelmezőei nehézségekre de helyt adott a panasznak. A Közel.
látási Sépbleteeedg utzeitéet adoti. hogy as Aledzals megyáben
rekvirált termékek 10.át Nagykaniesának engedjék át. 33 /
•

)0énzlat6zetek állemositásoA anzertyi helyzet
Nagykanizaa cég a TandeekOetőreaság idején is Dunéntul egyik
pénzegyi központja volt. A vároeban tizenegy pénzintézet mUkbdött országos viszonylatban is jelentés tőkével.
Március 28-án a Tenéeskormány elrendelte a diroktdriumoknak,
hogy a pénzintézetek me116 Snaggy/ nópbistosokat nevezzenek
Ici meal a feladattal, hagysz ott elhelyezett tőkőket egyUtt.

tertsék. A kanizszl tée környékbeli pénzintézetek n6pbiztooávé
a direkCrium, Kleiefeld Ignác 6e Hudi 'Maser iétktieztiveelőt
nevezte hi. 34/ Másnap a két megbizott rendeletet adott ki,
32/ Munkás julluo 6. Veezélyben Nagykanizsa közellátása.
33/ U.o. Jul. lo. Tie százalékot engednek Őt Nagykanizenek a
rekvirált élelmiszerből'
34/ Zalai Hirlap mére. 3o. - Kineveeték a nagykanizeal tankok ve.
zetőit.

hogy a folyószámla és betéttulajdonosok igazoljék magukat, meal elejét vogyák a bankbetétekkel való vieezaálóeeknek.
A pánzintézetek 411amooitáadra csak dprilloban kerUlt nor. Vatas Jena pánzligyi népbiztos dprilis 2-án Forbáth Jenőt bizta
meg a kanizoai pénzintézetek stooializáláaduak előkészitáoável.
Borbeith Jenő e munkóstandes aznapi Ulósán kifejtetto a munkaprogramjdt. Uegáliapitotta, hogy S kanizsai pénzintésotok veto-

tőee könnyU lesz, mert a pónzintézetek dolgozó atervotetek 6e
36/
tObbotUr tanujelát adták a proletáraiktatura iránti hileágtiknek.

Az dllamoeitde magtartánte után sokan mearómilltek, how elvesz i .
tik pénzaket, ezárt megrohanták a bankokat, hogy botótjelket kivent-Aka A direktékium - a Tablookormány utasitéeéra

ezért Megtiltotta a kétozer koronán felnli betétek kivételét. Rlivideesu

lecsillapodtak a kedélyek 6e a betitek száma májusban ujra emelkedni kezdett.
Nagy gondot okozott nagykaniesán az aprópénz hiánya. Meg..
setintetésére a direktórium tárgyaléookat kezdett at Osztrák-

Mayor Bank fabkeágóvol. eikerelt megéllapodni, hogy a vároe
bankjegyeit a Bank fogja kiboceájtani és azokat a kanitsai pénzintótetek hozzák forgalomba. Osetosen mintegy 5 aSilté korona

baste& 1,20,10 koronás várooi, illetve megyei bankjegyet meindákostak kibooadjtani. 37 /
A bankjegyre a kevetkező ottiveget terveztók nyomYatnis pl,

lo koronásra/

35/ Zala Népakarat Svc. 29. Rendelet a folyekszámla ós betáttulajdonosok igazolására.
36/ N.°. dpr. 2. A nagykanizsai pénzintézetek otoo.-nak 016116szitáse.
.
.
37/ Zola Nápakarat Jul. 11. Otmillió korona tieezegil megyei bank
jegyet nyomat Hanizea,

10 korona
értáidi pdaztéraegy, melyet Nagykanizsa cis Zalaegerszeg vár000k,

valamint Alo6 Cis relanalavármegye Usozos pénztárai, hivatalai,
pénzintemotei 1919 deo.-1-1g fizetdaill elfogadnakö
-Pontinevezett városok ás vdrmenyök eigia'pénetérjegyőt 1919

deo.

31-i8 Ala do Polodzalavőrmogie,pénzintésetei utján fogjdk ba-

r

P

váltani. Ezen pánztárjogy, redcoat° -nÉleak letétbe helyeztototta

44L_1114nizna 1919: Aaf,0aztr4k

k

Magyar Bank nagykanizsai

Aki ezon pánztárjegyot cl nom fogadja, vagy meghamlottja, azigoruan bUntettetik4 38/
A bankjegyek nyomállát a Kormányzétandea azonban teljesen érthetetlen indokolda alapján mogtiltotta: nA Tandeskaetáraeságnak

nem intenciója, bogy az Osztrák-Magyar-Bank ily akoidba bovonassék". 39/
Vint at orozágban mindentitt, igy Nagykaniztán is new gon'
dot de probldmit pkozott a fehérpénz 40 / olfogadtatdaa. A Forradalmi Törvényazdk erólyes itélotekkel igyokozett rékényezeritani főleg a falusi lakosségra a fehárpénz használatát. Berger Károly asepotneki ezatidesat például 50o Morons, Malek Ibtvánné gazdálkodót pedig boo korona pdnzbUntotdore itólták a

fehórhátu pénz al nem fogaddaa miatt. 41/
Mesozandaadak

A Ts:Act:ken:Woos/5g kikiáltása utdn az agrérprolotAriétus do a
SINNWIISMe

0,41111•111e

38/ Zola llópokarat Jul. 12. A klboos4tand4 bankjegy azdvege..
39/ U.o. Julia?. As demtrék-Usgyar Bank nom boco63thatja ki
Nagykanizaa vdrooi do megyal bazajogyeit.
40/ A fehérpéng az OeZtrák-Vogyar Bank által e hdboru utoloó
napjaiban fogalombahozott szUkodgpánz volt. Blnevozósát onnan kapta, hogy egyik oldala miután a Bank budapesti figs

-1o2.

kloParaaztedg joggal remélte, hogy évezdzadoo find utáni vd-

gya toljenUlni fog. A kanizeal paraszttanács tagjal in márci- .
un 25-1 UlésUkön élesen követoltók a földonztást. WO:grimes Hárely cloak nehesen tudta leesillapitani őket aszal, hogy a kor.'
ally a földkérddat a kisemterek érdekei szerint rendezi. 42/
A Tanácsköztársaság *meta azonban "okosabb földpolitikát"
akartak, mint az orosz boinsvikok. A negybirtokokat namosztetták fel e paresitok között, hanem kösvetion azocialista nag".
Usemok létesitásét tUzték ki célul. 43/ 4prilin 3-án jelent meg
a Forradalmi Zorményzétanáts ZJCXVIIZ. sz. rondelete, melynek értelmékenAdnden közdp 5s nagybirtok 416 ős holt felszerelésével onwIltés nélkUl a proletár állam tulajdonába megy át...
A köztulajdonba átvett földbirtokok, szövetkezoti kezoldsre
u földot mUvelő mezőgazdasági proletárnégnak adatnak áto 44/
A termelőnzUvetkozetak gyors magstervozásére miadon magyóben
a diraktérium mellé gazdabistont nevezett ki e FöldmiivolésUgyi
Nápbiztoeság. A aagykamtzedi direktórium mellé Horváth Béla

lett kinevezve, akt »agy lendülettel fogott munhához. A megyét
terteldeativetkezeti járásokra osstotta l amelyek több kieebb
körzetből álltak. Minden körzetben egg gazdabisten irányitotta
a termalést, at az egyes termelőszövetkezetekben megfelelő
segéderővel rendelkezett. 45/
A szövetkezotek szervezősére de vezotégére 70 szakember érkezett a megyébe. J6 munkájukat didoéri, hogy április 19-án mér
0111

■11•11.1.1MI

42/
41/
43/
44i

tasetstlata

ókj6ban °sal: az oAyik oldal nyom6a6hoz ozUkséges klisék vol4
tat meg fehár vat,
Zalailarlep wire V. Redden tartotta meg első ülését a m'm.
k&s-katons do paranzttoneits.
Zola Népakarat má3. 31 Forradalmi Törvényszék itélotei.
Lásd.Szamuely Tibor: Riadd Bp.1960.47.old.tun Béla előszava.
8141és As Idézett mu 93. old.

45/ Zalai H. dpr.2. Termelőszövetkezetek alakulnak Zala m-ben.
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llo.000 hold volt a szövetkezetek tulajdonában. 46/
Ajra szövetkezet alakult n nagytdcsei uradalom fOldjón. A oohs
vetkeset bizalmi Sérti testalete, moot is Nagy Lajost választotta mag egyhanguan a aavetkotet vezetőjévé. 47/
A zalai parasztedg tulnyomh többségét kitovő , kie, kÖzép
6o nagyparaastség azonban nem nézte 36 ezezmel a termelőemövatkezetek alskitángt 0 mert a azövetkezeti birtokak egy réazó-

re ők tartottak igényt a j6m6dd gazdék podia attól fáltek,
hogy ezentul no m fognak gazdandal cselédet kapni. 46/ A MildmlivelésUgyi Népbiztoaság ozért olynn rendeletat volt kényteJon hezni a kieparanztedg megnyeréedra- mely engedélyezte
a kieehtaérvö rOldoeztdat is, ha 4 földigánylőnek van most:019.i,

iő felezerease 46 vat6magja. Az igénylő családnak azonban
Maio a kihaeitott földdel egvUtt Öt holdnél, rétje padig 1
holdnál nagyobb nem lehet. Usgtiltotta a Földmitvelőstigyi Népbiztoseág ugyanakkor a 100160 szőlő gyhmölcsön egyének'réezére való kiaeztésát. 40,
Nagykanizsán eat a tiltó megaZoritdat dthégték, mert a hadirokhantakank és hadiözvegyeknok rétet osztottak, may tullépte
az egyholdee határt. 50 1 A a4gybirtokokegy réezét, melyeket
a Mock nem tudtak megmövelni eagykanitea körtatében nemcsak

klosztotték, hanem bőrbe is adték. Niles a rétekre vonatkosik,
melyek lekeezéldedra acm tudtak elegendő munkaarőt mozgósitani,
- 46/ gala* Hirlap Apr. 19. Tormelőeedvotkezetek a megyében.
47/ U.a. dpr.2. Now 1414oct visazaholyeztók á llásába.
, 43/ PártOrt
IlAt17014 4/4 329e.
49/ Zalai.Hirlap ápr. 2. Idicett cikk.
50/ Zi,a Népekarat niej. 19. Rétet kapnak a kanizeai hadirok..
kaAtak ás. hadlazvegyek.
,

lo4

igy egy részét hatmonbörbe adtak a földtunkásoknak, kisgazdák".
va-auti munkásoknak, deaoknak, hadirokkantaknak da hadiüzvegyekneh. 51/
Nagyobb atányu füldonztásről azontan nem tudok. Csak azt a füldot osztottak fel, illetve adták bőrbe Kaaiznón, melyet a Tft-el
nem AqgVI'Magmüvelni. A tankskormény vezetőinek utaaltdaai
szerint ogyanis mindenekelőtt a termelés folytonosetigét kellett
seem előtt tertnni. A termelés folyteneeságával nem is volt baj
Zalában. Hamburger fOldmüvelósdgyi népbiztos magallapitása seetints *Zala vOlgyében bovetetlen, megmunkalatien terület még
elvétve eons fordul elő. 521 Pedig őriáoi nehézségekkel kellett
megküzdsai t
A oatipléa idogn se azón, ee benzin, se elegendő et-41)160p nem
állt rendalkezóere. A nehézságeket ugy próbálták orvosolni,

bogy a ezéntüzelósi Ozgapoket fával fütüttók. /Zala m. előg
gasdag erdőben./ A ozéplőgép hiányon pedig ugyprőbáltok segiteni, bogy a tormelőszbvetkezotok gazgapolt - az olyan küzsőgekbon ahol nem volt asóplőgép as egyéni gazdáknak is tendelkezőeóre boosajtották. 53/
Idépéseket tett a kaniztat direktórium a *Mtge züldség ős
gyütnalos ellátásának mögjavitására Se, egy bolgarkertészet léteeitéttével. 54/ Végrehajtására azonban a bukás Glatt már new
kerülhetett sot.

51/ 7.0.4 Népakarat májas 3o. Rirdetmény.
52/ U.o, jun. 17 , flumburgsr aépbiztoa elvt4rs at aktuális me-

skazdasU* kőrdősoXről.

11.0. Co6p14e.
54/ U.o. radjue lo. Easy bolgár kottészotet akarnok Hanizsán

53/

alakitani.

idqualoaWaSpoontikfa iottim3. Sa

puldoel
SzoSinattali

A proletárhatalom megtoremtdadvol gybkoresen megváltozott,
tij tartalmat Kapott a ózocidlpolitika fogalma. A megőhaeols 416tOcon/koddodt 40 a kicoikart ensodm‘nyokot folváltotta a prolatdrillem seervezott, at eddoz ország gazdasdgi etejárs tdmuazkod6 Oéltodstoe tevákanyedge. 1 1 dridei er6fesaitétekkel
ós anyagi áldozatokkal megitott a prolatdtkillsm a legoulyosabb
bajoken.
Nagykanizsát es egyik legógetőbb szoeidlpolitikai kérdés t la..
kásbidny orvos/4sa volt, a direktóriumnak *Bart elsősorban ennek me60144c6re kellett nagy oulyt fektetnie. A direktórium,

a polgőri kormányzat idejón Sr müködő lakéstigyi Hivatalt átezervezte. A feltillitatt laktistigyi Bizottság áldre Tarak Uselőt t helyettesévé Rauch 2rigyeet nevezték ki.

A blzottadg érdlyas kázzel látott munkához. A Zalal Hirlap igy
jellemozte munkájáto "on tárgyal de nod kuttor4c4zik. kenos
tat:14,4110We hal van igtioyelhota laka ős kanyOrtolendl elveszi attól akinok tUbb van , mint kellene és Odes adja annak, akinek kovJeabb

van. A proletdrigszség áttöri a azokást. rendele-

tet és tbrvast do cook egyetlen katelező parancsot lamer n
proletáriátus érdekeit.
" 2/
HáraiUs 27-űn Hawk Prigyös helyette° lakdeUgyi adpbizton aláaragio.0~.041,••••••yallibistes•VrepaystalaimeaCiapesti,1001a

1/ A WEgyer TnadeakstékoostIg 52eol4lpolitikája. Bp. 1999.
Levozetdo 12. old.
2/ Zslal Hirlap &á r°. 28. LakdeUgyi Bizottság munkában.
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Arásával rendeletet adtak ki, melyben felsalltják stoke%
akiknek két asobAndl nagyobb lakdeuk van 24 6rdn belöl

'seek jelenteni a lakdshivatalndl. 31
A rendelet érvényrejettatdedben nagy szerepet Játszott as
egész proletdreág. A Szocialista Párt Uneetlen tegjai házrólhátra jártak 4 városban So ahol egyetlen nélhülözhető rumba

is fölfedeeteh rögtön jelentést tettek a lontrésUgyi Bizottság.
Ask: Ily Mádon a lakásséggal Usseefogva agy Mt alatt 3oo lakigenélkal családot tudott ellátni egészséges lakásoal a Lea
kdahlvatal. 4/

A lakdelgánylők száma azonban sokkal magaaabb volt ennél,
Naponta mintegy eme7s lgényld kereste tel a Lakásagyi Bizottságot sürgős oegiteéget kérve, Hogy az igdnylők kérésének .a
lakáshivatal eleget tudjon tenni, kénytelen volt a direktári-

um ujabb °tigers rendezebAlyekat 6letbeldetetnl. 4agykanizsa t
területéről klutaeltották mlndazekat, akik 1914 óta költöstek
0 'areas

holott falun üeletük, vagy mda kereaeti forrásuk

. volt e de munkenélkül éltek, iney opekulátléval foglalkoztak. 5/
A vidékiek kltoloncoldea eem «Wog segitetti Webb radikális
rendszabályokra volt Waked& Julius közepén a direktérium elrendelte a kocsmák nagy résének bezárAsát do ez igy felszabadult helységeknek a lakdshivatal rendelkezésdre bece63tdadt. 15/

A polgárt demokrácia idejdhez képest a kaniesal letdchluasal

3/ Zalsi Hirlap mdse. 27. Such helyettes lakdoUgyi népbiztos
felhivágs.
4/ Zala Népakarat ápr. 4. 'dens mupMban a haniessi lakás-

hivatal.'
9/ 2.4.14 N.V.I. 7303/1919.
6/ &Asia. '&V.1..10269/1919.

tehát a Taninaktiztárseadg idején kiv416 slunk& végzett de a
legszükségesebb lakiaigdayeket Ordeal hi tudta eldgiteni.- '
At eddig pincékben ős fésserekben memos* proletárceelfidok
Ware tisztességes lakáshoz juthattak. A fentieken kivül a
kezeiny Me intézkedésekkel la a dolgtozák aogitedere eliteii ■
A Porradalml Kormányzétandes X. ez. randeleto órtelmében a 140
• likdok lakbárét 20%-hal Ceekkentették. 71 A rendeletet Negri

-

kanizada 29.'ón hozték nyilvánosségra nagy lelkeeedóst keltve
a lakeeedg kftében. 8 / .
Ugyancsak a dolgoadk . 6rdekalt azolgélta as a rendelkease a
Lakdsügyi isizOttségnak, mely megtiltotta atástulajdottosoknak,

hogs s lakbéreket emeljék és lakálltnak felmendjanaka 9/
A 4016,026k bérét Is rendeste a korménY. R8Ves elmaradott békka.
tegériáknél a béremelée mértéke a loo*mot is eldrte. Banyivel
emelték a kanizaal Iparcatanonciakolai taniték finetásét, akik
mér a régi reasaerben is $Obbstar adtak be kérVényt fizetéeet
meldaórt. 40 mindannyiszor visszautaltdora tabiltak. 34/
A munkandlkülleég megszüntetésére a kanizod direktórium
munkaügyi bizottségot aservezett, melynek feladata a munksnéle

=Lek regialkoztatéminsk megolddea volt. 11/
Tervtovették a lakdaépitkezésok megkezdéciét la de a nyeres.
anyaghiény megakadályozta a munka meginditását. 12/
Nagy &Mot forditott a korminy a parsestség helyzetének jaVie
7/ A Magyar Tandeakeztéreaség Szeelélpolitikája 95. olds
8/ ?Alai alrittp már04 29. A kielakésok kéralt 2oMákal lnzúllitotték.
9/ Mals Népakarat adj. 9. Sea szabad etijserelni.
4909/1919,
10/
11/ Malta Biala, adze. 27. Nitalmát szavaztak a nagykanizsai
rektdriumnako
12/ U.o. épr. 9. Megindul at épitkezée
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idedre is. Eltörölték az adófizetést, eat Unmet tubblztJa'vedelmet eredményezett
parasztságnak. Terméezettsen as mds
dolog, hogy a paraeztság bitalmatlenségát ezzel még cask Job.

ban növeltók, mart as ellenforradalmi - elemek olyan agitdoióra
hound:Mk fel a rendeletet, bogy szért nem kell adót fizetni,
mert a föld nem le a paratztokd, hanem an dllaadi 13/
Az eddig nyomertenztákan, szenny és piszok között nevelksé

dett poletárgyerekek életében to fordulatot jelentett a proletdrdiktatura iddeeeke. A kanieeei direktőrium hetenként ‚Atom
dólutdn, e vd;oel közfUrdőket ingyenes hasanálatra a proletárgyerekek rendelkezésére booed:Cottle. 14/ A fogorvoeokat pedig
utaeltotta, hogy rendelőikben nap* két drdn dt a proletérgyerekek fogainak ingyenes kezelését végezték /Zala Népakarat
jun.8, Iskolde gyermekek Inge-leak orvosi kezelése/ Neemeak a

kanizsai' hams a buaapeeti proletdrgyerekek sorsán is igyekeSett 0 kamtesal direktőrIumjavitani. Slkeree agitdolds mink'..
jasredményeként Nagykanizsa de e környezetében lévő falvak la*
kosedga 664, egóes Aledeala megye lakosedga, pedig több mint

ezer gyerek UdUldett vállalta, 15/ Hogy Wen nagymértdkben
kivette Seta Aledeala lakossága a pesti proletárgyerekek U.
4Ultetéedből közreidtszott as le. .hegy as UdUld gyerekek ottartőit a lionized direktórium Monti% kedvezményekben rdsze.

eltette.
Igy egy gyerek négy heti nyaraldea után kaptak: 2 kg. sót,
13/ Ldeds Omaha* Valdes A Tandosköztdreastig agrdrpolitikájd.
rél. Sedzadok 1959* Of. 489. old*
. 14/ Zala Népakarat ‚pr. 11. A 2o-aa vörliskatondk tUntetése ős
követelései.
15/ Zola Népakarat Jun. 28.

lo9.

2 kg. cukrot, pipette/any% febdrpénadrt rilhanemUt ős Lábbelit.
25o korondt , azonkivUl a gyermekek tidUltetését vttUalő csalda
dokat Menteeitették a rekvirdids 0161. 16/
A.Pesti gyerekek Jul. 26e4um érkeztek sea egy kUltivenaton Nas.ye

kanizedra, ahol loaf Jóteerfogadta őket. 17/ Sajnoa hessaebb'
időszakot mér nee tudtak itt teiteni, mart augusztus elsejével
végeezakadt mindazon llitézkeddeeknek. melyek - a dolgozők de gyer.

mekeik életének megjavadedt szolgdltők.
Condeekodde tartént a Tainicskuztdreculdg idején a munkaképtelen
Oregekről de rokkantakről te. A direktórium számukra Se engedd.■
lyeste at ingyenes fOrtist. 18/ Sőt'amiról eddig floodlit 000
mettek wane asunkdban meghregedett, nesrokkent pro1otáR0k.

botogedgilk gyógyitéséra mdg a Moist fUrdőbe is eljuthattak a
Melikdetacéce beutalian alapján. Igy kapott lidviere ingyenes beim
utala özv. Pap .16:tested Jul 314n. Elutesdedra azonban nem kerUlbetett car. Az ellenforradalom hatelomrakeruldee megakadde .
»rosta ebben. Szeptemberben ujból.megprióbakozott beutalft sees

result a fUrdőbe., Ujabb kOrvényikirt a «Tekintetes ?drool %flaw
hop". Megfeledkezett azonban arról, hogy a vireo irdnyltdsdt
ekkor már mds emberek végezték. Olyan emberek , akiknek a leg,'
kisebb gondjuk is nagyobb Volt anall, hogy egy proletdreeezeó
gyógyitdadról gendoekodjanaks 4 kérvényt elutasitottdk easel
az indokldeselo bogy* any segélyre a költségvetésben keret

nincsen' 19/
16/ Z.A.L. &V.!. 103444919.
27/ Zala Népakarat 3 u4 26. Megérkeztók Segykanizedra a pesti
proletérgyerebek.
16/ SO. adj. 3o. Ingyen flirdő a kanitesi rokkantaknak.
15/ Z. d. L. Saga. 11466/1515.

Es a rövid indoklda, ea a mondat, h& kópét mutatja as ellene
forradalmi korszak szoeldlpolitikdjának. Erre nem volt keret,
de arra Jaen, hogy 1919 szeptemberben Rehtzsára 14togatő Earthy
fövezérnek ős diatom tbreasdednek pomp& fogadást rendezzenek.
A Te-nácsktiztéreaság, amely net-bola karat vivta, behdis
helyzetében tudott gondot forditenl arra is, hogy a dolgozók
holyzetét minél könnyebb6 tegye. Pemonak 4 mindennapi kenyeret
bistoeitotta azonban, hanem hatalmas erőfeezitóseket tett a
savelteőg ocarnokából eddig kizért proletérmillift kulturális
szinvonalénak emelőadért is.
A meveltaile kapR4nak azéleare Urdu, a dolgosők előtt •
/a kaninai direktőrium kulturpolitikdja/
A 2endeskUstórass4gmevel6déspolitikéj4nak egyik leefontne
sabb Jellemzője az volt, hogy ogyidőben kellett hozzáforni a
asmokratikus do Szocialista feladatok végrehejtésáhos. A szoe
planets mövelődéopolitika klbontakostatásának előfeltételeként végre kellett hajtani a polgári demokratikus átalakulás
feladatalt. Es volt as oka mask, bogy a Tanioakorminy első ine
téskedésel 'Watt eserspelt as állam de egyhás kültinvdiesztás'
edről, a kötelező vallásoktatás elterléséről hozott rendelet..334
Nagykanizsán mdr a rendelet megjelenése slat lépések történe
tek a vallásoktatés megestintetőnőre. A Feleftereskodelmi Iskoa
ia lessee:Abadan beadványt intézett a diroktóriumhoz, melybon
követelték a valldsoktatás beesöntetésót. 22/ Követelték, hogy
2o/ Weds Magyar Tanácsköstárosade mevelődéspolitikájárbl.
Bp. 1959. 7. old.
21/ Zala Népakarat Mn. 29 Kérvény a vallásoktatdo bassUntetá
sire.

Ul

a vallástan helyett tanitodk meg a gyerekekkel a ozocialista
411am feladatait de berendezéseit. 22/ A seidé lokola Vallóstan
oktatácával foglalkozó tanitói pedig payezerUen megtagadták e
tantárgy további tanitását. 23 /

A diroktórium teljesitette as lakolák kdrédét 6a Annissa minden iskolájában eltürOlts a kOtelezé valléooktatéet. A felekeseti iskolákat pedig a kftektettiOgyi népbiztoa máreluo 29.4n

kelt rendeletében állazooitotta. 24/ Iwo, hogy egy kis Medan
eel, do május elejón hoazókozdtek az egyhézi vagyon likviddleisához la. végrehajtására a direktórium bisotteágot küldbtt ki;
Püldeandi Rauch. Sinkovies ós László elvtárook rdsztvátelével.
Ez a bizottada végezte el a Fégimnásiumban a loltdrozánt, easel

a fslaketati kézben lévó iskola moat éllami kezeldobe korült. 25/
Az isholák irányltdodt do általában az basses kftaltelódási Ugyet Uogykanissán a 141velódóallgyi Tanács intézte. A tanács 616re a ktizoktatdoUgyi népbiztos május la-én Rados alklóst naves-

te Ici. Ratáskbra egéoz Aleózala megye területére kiter3edt. 26/

Fulda° Miklés kinevezése után hozzóldtott a ezoolalista
alapokon nyugvó calesküril népoktatds klépltáséhee.
legfontocabb teendő volt as irástudatlaneág gyoro felszámolása.
ugyanio Zalában minden harmadik lakos iréstudatlan, analfabéta

volt. 27" Az analfabétismuo felszámolása mellett, nagy erófeZala Népakarat 'Mr°. 28. Szocialista ozollemet az iskolába..
ho.
PárttOrtáneti Int. Irattára TAGYOB 4/3 6219.
Eankde ‚$j.18. 2e5kezd6dütt at egyházi vagyon
Zala Ndpokarat máj. lo. Raniseavármegye kösavelódóel Ugye.
It a MUvel. Tanáco fogja intézni.
27/ L. Nagy &menus TanécskUstóresedg Zala mogyoi türténetéról.
különlenyomat a %lanai's M. jubileumi emlékkanyvából. Salaegerezeg 196o. 3. old.
22/
23/
24/
25/
26/
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ssitds tOrtént a dolgozők mtiveltaigl esinvonalinak emelésére,
lemereteinok kibővitésére le. Elhatárosta altRvelőddel Tandos

egy eati Iskola telállitőeát, ahol a felnőttek oktatdadt vie
gezeték. Május 22-én megalakult a felnőttek oktetásának bisottefts,' melynek elnakes !tildes Mikldend
titkáras Pollák Woe,
▪ ezervezendő iskola vezetdeévels Földes Miklóst bizták meg.

As iskolán belUl az egyes azaktárgyak vözetőit is megvillasztot*
Ws, Az ipari oktatás vezetésével Weisz Jena', a mesőgazdasági
ezakoktatdeeal Horvdth NUt, a közegészedeiggyels dr. fodor

Altar% a azoololégla oktatásával pedig Sdfriny Károlyt Matra meg. A bizotteőttagjai Easier Emilnek, a kdzoktatioUgyi
néphlztoeadga kikUldattjánek segitedgivel Messedllitották ae
oktatás programját, mely szerint as iskola munkája kót részből
1. Rendszene iskolai okatatdeből
2. Szórakostat6 de egyben Ismeretterjesztő előadősok*
ból, melyeket vetltősekkel hisértek.

A rendszeree iskolai oktatée * a tervezet ezerint
.

nemcsak az

lekolds ismeretek tanning% hanem as ipari de mezőgazdasági.
azakoktattiet is awgába azándékozott foglalni.
Termieseteeen a legnagyobb au1yt as analtabáták oktatására helyezték, mely az iskola tantervének első fokosatát képeste.

Másodfokons eleml"fogalmeadet, ezépirdet helyeeirdst, ssámtant,
klvántak tanitanl.
Harmadfokons egószségtan, magasabb számtan, mértan, fizika, ős
kémia képezte as oktatás térgyát.
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'Negyedfokant Uzemezerveselei lemeretekkel, kanyvvitellel, druids.merettel cis keraskedelaa számtan problémáival is-

merkedtek meg a tanfolyam hallgatói.
As oktutlis vezetői ugy dUntöttek, hogy a tanfolyamok résztvevői
an egyes fokozatok eredményes elvégzése után látogatási bizonyitványt kapnak.
A szabadlokola Ismeretterjesztő teaosata még as alakulás napján
megkezdte milködését. Enelein Emil vetitettképes előadást tartott
a vaeutről, Veeselovezky Gyula pedig a proletárforradalom tOrtét.

nelma szUkségezereeégét fejtegette. 28/
A rendszeres iskolai oktatée azonban cask Welőbb tudott
megindulni.
Hatalmas prepagandét fejtett ki a divelődési Tenders de a pedagógusok, hogy a kellő szeimu jetentkező egyatt legyen. Julius 3—ra
végre sikeralt megteremteni a technikai feltételeket és a kellő

azámu jelentkező is megvolt, megindulhatott at iskola.
A jelentkendeeknek megfelelően a tervezett oktattisi programban
nagymérvU változásokat hajtottak vigre.

A végleges tanmenet a kUvetkező letts
1. Analfabéta Wrens, /httfőn, szerdán és pinteken este
64.8.1g./
2. Elemi oktaties

kedd, catartak, szombat 6-44.1g.

3. EMzépfoku ismereteks naponta 6•446.
44 Mast nyelekurtues kedd, esiltörtak, szombat 6-7-1g.
O. Gép és gyorstráss hétfő, szerda, szombat, 6.8-1g.
6, Női szabónég szakmabeliekneks bitfő s szerda, szombat
AVIS

`WOOS

28/ Zala Nápakarat mdj. 23. Megalakult tegnap a felnőttek okteg
Inistinak bizottsága.
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7. Val szabdedg nem azakmaboliekneks kedd, osiltUrtak, szombat.
29/
8, HNnyvelde de kereskedelmi számtena kedd. Oaf*

Neel egy hónapig mdkOdatt az lakola, de oz ellenforradalom hair
talomrajutdea után kénytelen volt kapuit betteukni.
A felnőttekoktatásdnak megazervezése mellett jelentősen
étezervezte a Lliveladdel Tanées at ifjuság noppali oktatdedt
So. Megazdntették aPelsőkereekedelcd Iskolát do helyóbe Uses'.
szervezdel Szakiskela léteeltését terveztók. Az Ulnae tantdrgyait a megváltozott gazdasági élet követelmányeinek megfelelden kivdnták kialekitani. Tentervabent politikai gazileedgtan, •
a kollektiv gazaélkodds tudnivelői, 1.1..w04cxvozósi, kUnyvviteli de killUnbUz6 mama/ tantárgynk ezerepeltek, A felvételi
vizegókat augusztus 15.41 kOzatt tervezták megiartanl.
Az elemi iskoldban do főleg a tanonoiekoldban az oktatánl seine
vontlat nagymértőkben emelték. Fdldee Miklós rendeletet bocedje
tott ki, melyben figyelmeztette a szglőket de s mestereket,
hogy AO tarteák viasza gyermekeiket, illetve tanenoalkat - az is.
holából, cart szigoruan meg fogják bUntetni a rendelet ellen
Vétőket. 31/UJ polgdri iskola 16teeitéeét lestervbevette a.
tanács, az egyik laktanya 6pUletében. A régi polgári iskola
faldes-Miklőead igazgatása alatt milkadatt. volne, mig as Uj flu
labels igazgatiba Waligurszky natal lett vane. Sajnee ezt a
tervet OOM tudták megvalósítani.
Bizony cook fájdzlom . alazemlőlhetjük, hogy mennyi őrtókea,
29/ Male Népakarat Jul. 4. Nagykanizeal munkds ezabadiekola
mines,
30/ U.o, má3.6. Llegaztintattók a Pelakereekedelmi Iskolát'
31/ 0.0. ápr. 19. lakoláztató szttlekh0z és tanenttart6khoz.
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a

életreval6 kezdeményesdot, tervet hiaaitott meg an ellentorradal = hatalomrajutása.

Az iskolarendszer Mazervendsóvel egyUtt meg kell változtatni
as oktatós eszmei tortalmát, egóez ezelleaót ic y bogy az isko16k a azocialista novel& eszközévé váljanak. Ezen feladat végrehajtósának legfőbb feltótale a tarmac ős tanárok marxista
képeliae volt.
A pedagógusok tulnyom6 többadge terméezetesen nem temette a tu-

(WOW() szocializmus elemi tanitósait eem. A RUzaktatásdigyi
Népbistosedg azért tervbevette an 1919-2o-as tamévre a twat:lads marxista ismoreteinek blabbed° utján velő rendszeres bővi'Waft. 32 /
A kanizsai direktórium is. a NUvelődésUgyi Tanáccsal kardltve
elhatározta augusztuaban egy négyhetes tanfolyam meginditásAt,
melynek elvégsóse as összes ovónőnek. elemi. Media ős szakiskó.
lai tanitának cis tanárnak kötelező. 33/
A. tanfolyamon a következőket terveztők tanitanis
1. Szocializmus törtóbsts.
2. Kommuniata program , különös tekintettel a kulturólis

do gazdaeági kérdősekre vt 4.int a földkárddare.
3. Társadalmi fejlődéstan.
4. SzemináriumszerU iamertetése a következő mUvekneks
Kommeleta Kiáltvény, Utópikus ős Tudományos SzociaBucharins A kommunistök programja. *arms
Folgórháboru franciaorsségban.

32/ MagYar Tanácsköztársaság
Ovelődéspolitikéjs. i.m. Bevezetés.
.
old.
33/ Bala Bdpakarat Jun. 27. A nagykanizsai tanitémunkdook szocialista kiképzéae.

5. Közoktatásügyi rendeleték és a kulturprogram tárgyalása

68 megbeszélése.
A tánfolyam végén a répztvevőknek vizsgát kellett volna tenni
• ős eeak ennek aikeree letétele után maradhattak volna meg a
nevelőt pályán. 34/ Az Oktatás mellett jelentős szerepet tn..

tött be a lakosság nevelésében de szérakozadban a azinház is.
Az előadásokat as államositott, tölt Polgári Egylet nagytermés
ben tartották. A proletdrforradalom győzelme után egy ideig new
volt állandó társulata 0 városnak, cask időszakonként látogattalc is 'clues budapesti és vidéki társulatok. Igy április 2-án
a muzsa-tdreulat tartott nagyezabdau operaestályt. 351 Április 12-től pedig Mdthé GY414 táraulatásak tapsolhatott több estén át a kanizesi közönség .
Május 25-én teljesült 'Mal a
kanizsaiak régi vdgyas Állandó ezintdrsulatot kapott a város.
Az EaztergomsZalaegerszegl szintdraulat

Fehér Gyula társu-

lata - telepedett le a városban. A bemutatkozó előadást május
25-én tartották a "Pillangó főhadnaggyal." 37 / A társulat hetankint négy eats tartott előadást, csütörtökön délután la.
Pales operetteket adtak elő, de néhány "komoly darabbal" is
a közönség elé léptek.
Nézzük meg egy heti müsorukats
Szerda este ős csütörtök délutána Garaml Era: A megváltás felé.
Csütörtök estet Hdtkay Erkel: Felhő
Péntek de szombat: Huszka Jenő: GUlbaba
Vasárnap: Gárdonyi Géza: A bor.
34/
35/
36/

38 /

Zala Népakarat jul.12. A tanitói dtképző tanfolyamok tanters
ve.
u.o. márc.3o. "MUZSA" nagyezabtisu opera estély.
U.o. ópr. 11. Máthé eat.

37 1 U.o. mái. 25. Pillangó főhadnagy.
38/ U.o. méj. 27. Szinház és aivészet. /Heti müsor./
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trdekee, bogy a táraulat kétféle jegyet Arunitott. A burzeodk a helydrak teljee értékét fizettók, a Szocialista Párt tagjai
podia a párttitkárságon 50%-os kedvezz6nyet jegyet kaptak. As
olooó helydrak, a jó Weer, a teheteógee ezinőszek - társulatot közben több peeti ezinésezel megerősitettók, 391 vonzottdk

a közönséget.
Sainte minden előadást telt Wiz előtt tartottak, tle bizony fás
3 6 azivvel vettdk tudomásul Kanizzán azt a tényt, bogy a társulat Julius! 9sdn elhagyja a Vároet.
A lakosság azonbao nem maradt szórakozás Mika, mart a hives

Uses ezinéezek mellett a különböző azakmdk mökedvelő táreaeds
gal Se több előaddst tartottaké Felléptek rentsmunkázok, bőrmunkások, nyomdászok, oőt a 2o -as eared szinjátesó gárdája is,
611

na8F sikert arattak minden egyes alkslommel.
Nem feledkezett meg a direktórium a komoly zene kedvelőiről

sem. Kérdeére május 3-An KenizeAre látogatott, magyarországi
turndja sordn Sontoroff Uwe operadnekeo, Wider Zsigmond he-4o/
gedUmilvdez ős Forelkovids Mihály azeptpótervári zongoramIlvdez.
Nagyon olcsó de nópazerti alaárakozde volt már a Tanácsköztársaság idején is a nazi. Sagykanizein két államositott de a direks
tárium felügyelete alatt álló mozi .itiködött, AeBozgenyi u. 4.
alatti Usti's da a Vila& mely a Szerves Szállóban volt. A mos

tik hetenként kétezer változtatták mileorukat. A bemutatott filmed
tulnyom6 többeégé idegeket borzoló réz, detektiv de kémfilm volt4
s Vörös boszorkány, Diadalmas asszony, Harry Piel kalandjai
4.1111■1111S111110111

.39/ Zola Népakarat jun. 4. Atezervezik az eeztergom-Zalaegersteal tdraulatot.
40/ U.0, SFr, 30. Dross müvdezetk előadása Nagykanizeán.

de néhAny, mUvészi szempontból is értékes films Aranyember,
Viarrenné mestersége - bemutatáséra is ser keralt. 41/
A gyerekek mavelődéséről ámaZórakozásáról to gondoskodott a
Masse' direktórium. A mozik 411amositéea után a mosihelYisée°
gekben vasárnap délelőttönkint mesemetindkat tartottak, ahol
Mg Brányal liejos40 de Saes fölklőand is mesélt a gyermekek2
sek. 4/
Nagyon fontos szerop jutott a tömegek neveldeóben as tklefigoknak.
Minim) 10-án a eajtóUgyi népbiztos rendeletére a lapok kie46e

véllelatalt Allemositotték de a Tanácsköztérsaság számára veszélyes egyőneket elbeeséjtotték. A lapok szerkeaztőségébe at
Ugyek vezetéeére bizalomférfiakat dllitottak.
A nagykaniesal direktÓrium a helyi lapok alamooltéséval H4o.

, mert Károlyt, László Boldlasért, zeltner Zsigmondot és Hajdu
Gyula nyomdászokat - bizta tag. ők vezették a kiadóhivatal ée
nyomdák anyagi Ugyeit is. 43/ A proletárforradalom győzelme,
de főleg az állameltde után megvéltozett a kanlesei.lepok eszmei tartalme le. A gyilkosságok de as szenzációs hirek közlése helyett, meginmertettők olvasóikkal a legfontosabb kUlpoll.
tikal seeményeket, a Porradalmi Korményzótanies rendeleteit,
kanir,001 direktórium intézkedéseit, tevékeny agitdelőt fejtet-

tek ki a Vörös Hadseregbe veld belépés mellett, sőt egyes az

olvasók többsége előtt tisztéZetlen elvi politikai kérdés
megvilágitésére Is vállalkoztak.
41/ Wed Zala Népakarat hirdetécel rovata.
42/ Uses Pl. 19. Mese-itatia a gyermekeknek.
43/ Zalai Hirlap más. ,o.:Kommusizáltdk as ujságokat.
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A Zala Népakarat április 164 vezórcilske például Kerenzténység de Kommunizmus oim alatt próbálja a kereszténység óe
kommunizmus tanitásait összeegyeztetni. Az dekeresztőnyeég
kommunisztikus tanaiból kiindulva errs a végső következtetés-

re jut, bogy, eAki saivében hordja Jézus tanitásait, annak nemzetközi forradalmi azocialistának kell Lennie, annak akarni
Roll a kommunizmust. 44/ A következő vezároikk pedig 4 prole
.tárdiktatura fogalmának és szökságazeröségének megvilágitéséval foglalkozik. Helyesen mutat rá arm, hogy a prolstérdikter

tunas nA dolgoz6 tömegek orőezaka a hanyélőknek v a téreadaloM
heréinek kányuralma ellen... A dolgozók hatalmi eozköze az dj
világrend megteremtéséra.., mind kizsékmányoldenak Orök snag=
azUntetéaóre." 451 Közölték a kanissad ujságok a marxizmus-leninizmus nagyjainak egyes aktuális kérdésekkel foglalkozó ix-d -

ealt, folytatásokban.
A Munkás o..lap janivai oraimaiban 'Monte Lenint Az imporialitmus e mint a kapitalizmus legfelsőbb foka a. aloft, A Zola N40Bharat pedig részleteket Wont Buchan; A kommunisták programja cimEt és Leninneks A szovjethatalom legközelebbi feladatai;

Átmenet a kapitallzmu2t61 a kommunizmusig; Allan és táreadeloM

citt milváből.

-

A tartalommal együtt megváltozott a lapok elnevozóse is. A Zala
március 25-6n Zala Népakarat oimmel a kanizsai azocialista pért
'hivatalos lapja lett. 46/ A Zalai Hirlap pedig májtie 7-én - Ván.1••••0101004111■IPIENSIS

44/ Zala Népakarat. ápr. 16. Koreastónység és Kommunizmus.
45/ 140. tbr. 17. Mi a prolotdrodg diktaturdja.
46/ Hajdu Tibort A forradalom győzelme vidéken. Századok 1959.
évf..163..old.

tua Károlynak a Uurafront Dagykselzsán állomáoozó főparanocnokának utacitásdra
otern változtatta olnovez406t.. 47/
A nagymérvU papirhidny ellonőre e politikai irodalom, =mock
ujedgokban jolent meg, hanem gondookodtak arról la, hogy kUnyv
elakjában lo dijuoson a proletár olvaeókhoz, Tervbevelle a koala.
zeal direktórium egy népkbnyvtár léteeitéaót, olyan módon, hogy
a szakszervezetek, valamint a Polgári Egylet és a Nemzeti Kan
(mind könyvtdrait kivánták ftozevonni 4 pártklubbá alakitott *
Wentzell, Kaszinó holyieégében. Az előkéezUleteket megkezdtók„
de a buktio miatt nom sikardlt a kOnyvtár kapult megnyitni.
8nortélet

A kaniasaiilrektórium nagy gondot forditott nrrp tie s harm man:= .
ka utdn a fiatal proletdrtosteh Udité sportban edződ3enek4 Már
a hábora alatt flaw' népazerUadgre tett szert a Várooban a futball, melyet Mező Pore= fiatal egyetemi hallgató honoeitott
. 48/ .A futball 60 általában a sportólot mogordaUdősét
meg.
azonban erősen gátolta az a kUrUlmény, hogy Kanismo nem rendel..
kozott aportpdlydval. A számtalan, sulyos politikai ős gazdas.
°del nehézeég mogolddea mall ott a kanizsai direktóriumnak nom
kerUlte cl figyelmét a sporttelep hidnya sea. tlájue 12-én BSnyai Lajas a várost diroktórium tagja kijolentetto; -hogy mane.
kaprogracrukbart 01486 elől ott eserepol egy eporttelep 16tesit.

téese 491 Sajnos aaporttolep ópitésónek tervét, mint annyi
47/-Zaloi Hirlap aug. 6. iogozUnt e SUnkáo O. ujeág és a rőgi
kUntUaben Zalai Hirlap oimen jelenik meg.
48/ Nező.Pereno azonos a nemrég elhunyt N.O.U. tagjával.
49/ Zola Népakarat máj. 13. Sporttelepot Nagykanizednak.
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Ma tam kereoztalvitelőt seghiusitotta at allonferradalom
gySzelme. A sportrendezvényeket igy a hevenyében mogépitett
katona réti ezNkségpélyén rendezték'
Nam= apOrtköro siiködött a'vároonak. legnagyobb mitre a Nagykonitsai Terns Egylet tekintett viamsa1 mig a vöranőrök de a
Nagykanizsai Vaautas Atléticai Club cook a Tenéceköztársaaág
'idején alakult.
Az clod jelontős oportesemény a Tanácsköztároaség ideje apt%
április 21sén volt Nagykanizadn. A NTB . akkor a katona réten lo
azámból 6116 atlétikai propaganda márkőzőot ős utána a Many' Vaeutasócoapattal futballsárkőzdat vivott. 5°/ Az atlétikai
számokban bárki indahatott , ezzel a cél a tamegapert fallenditőso volt.

A sportrendezvény nagy sikerrel admit. Killönösen at okozott nagy öröset a nőzőknek, hogy a NU futballcsapata seéri
gtőkkal 30-ra győzte le allenfelőt a Zdkényi Vaautasok cospatét. 51/ A aileron follelkeetilve a NM aa több futballsőre
keedst vivott. Játszottak Zalsegerszeggel, Koszthely, Szombatholy ős Székeefehérvár caapatával. Altalában mindenött (Akers
rel szerepeltek, egyedül Szombathelytől ős Szőkeefehdrvártől
szenvadtek egyazor vereséget.
A Vonaton Atlőtikai Club Junius 16-án alakult. 52/ Egyetlen
jelontőaobb sérkőzésről van tudosáoom. Ezen a Keszthelyi LITK
ellen 3*2 atányban győztek. 53/
011111111r

So/ Zala Népakarat ápr. 13. A hasvéti oportilenópély.
52/ U.o. 6pr. 24, N.T.B‘ 4 Zákányi
3,0.
52/ U.o. Jim. 19. 0 sportegylot,
53/ 3 .0. Jul. 8. NVAC Keszthelyi Mira. 3t2.
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A Vörtisdrak csapata május elején elakult. BemUtatkoz6 mérkős
zdaUket a NTE. csapata ellen vivták. Kemény küzdelem után
its dantotlennel végződdtt a találkozó, 54/
A Thadosienztáreamég idején Whit viszonylag mosgalmas oportőm

let volt Nagyksniesdn. A futballcsapatok tagjai nagy lendUlet.
tel végezték edaseiket és készültek az ősszol maginditand6
dung:Ault bajnokságra. Saanno ez a terv is mesh/I:cult.
A labdarugds mellett a torna tett még smart nagy népszerUsiga.
re Nagykanizsa fiataljal Went% de at atléták in sikert Ways
velhettek el. Balogh Oyöru fővárosi atléták ellen diadalmasa

55/

kodott Julius 274n Székeofehdrvérott a loo :pees sikfutásban.
A sportéletnek ezt a felfelé ivelését szakitotta

meg as ellene

forradalom dUhUngése.

54/ gala Népakarat május 2o. N.T.N. Vbrösőrek 0:0.
55/ 11.0. jul. 29. Nanizsai dtléta sifters.
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Márolue 21-ti Nagykanizsán is Minden különösebb ellenél2ás nőlkul győzött a proletérfOrradaloM. Az Sad napok riadtséga után,a reakoide erők azonban hamarosan magukhoz tértek,

főleg a papok.'
thirciue 28e 1n mér and l panaszkodott a /missal direktóriumnak

a nagykapornoki kUldöttedg, hogy a nagykapornoki kolostor 30zaulta papjai Banana Niter vezetésével a leglelketlenebb W.
gatdat viszik végbe as uj tend ellen. 1/

A papok célje az lzgatdasal az volt, hogy a pareaztedeot e Ta=
nodosköztáreasdg ellen foralts4k, hogy dkot verjenek a munkdeparaszt ezövetség Wed. A oólnak megfelelően a legképtelenebb
rágalmaket találták, kit A vallást el fogjlk törtilni, a borokat
lepaoadtelik, a kisparasztok fdldjét le 611amositani fogjdk.

A felvildgoeulatlan elmaradott zalai pareaztedg nagy része
fel la

ezeknek a régalmaknek, inkribk hittek papjaiknak, mini

a tandoehatalom képviselőinek. A negykanizeal tudósitó jelens
'Wee eserint a bor lepeoadtelésének rémhire - a 3 6 boriv6 moist
parasztok OM= - oly nagy izgalmat keltett, hogy azzal fenyegetődznek, dedval és kapdval fognak ellenállni. 2/ A rdgalomhadjárat dprilia 7-15n a választások alkalmával eredményes-

to an ()led incidenst.

A bOrok lepeosőtelésével fellegatott

szepetneki parasztok a felbujtóknak engedelmeskedve minden
1/ 2a1a4 atrial) Wire. 28. Rapornokon izgatnak a jezaniték.
2/ P.I. 4. ?AGM. 4/4 640.

-

.
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szocialista jelöltet kibuktattak. Sneff Józsof a tUrtatekről
érteaUlve kihirdette a faluban a statáriumot, a választás ()red:011M megeemmieitette de 3o katonát rendelt kl a vanes..
tás ezoololiata szellemben való levezetóeéro. 3/
. Az ellenforradalmi rágalomhadjáratnak - bőr sok embert megtdó

vesstett *Mid alhert nom sikerölt elérni. A rógi rendezer
visszaállitdedsak gondolata nem volt népozerd a munkéSok de
szegényparasztok elétt. Az ellenforradalmárok so nagyon mertek azervezkani as elate 'Men, hisz a Porradalmi Kormányzótanács a Győzelem uttini első napokban közzétettes 'aki a Tanácsköztársaság parancoalnak fegyvereaen ollenszegUl, vagy
felkelbet szit, halállal buntetendg. 4/
gárcius végdn de áprilia ()led felében Zalában som beazólhetUnk fegyveree ellenforradalmi megmoadulderól. TevelkenysógUk
- melyben a papOk jártak az élan - réahlrterjeaztésbon és 016gedatlenség azitáeóban went 111.
Uogváltozott a helyzet e roman intervenoldeok támadáea után.
Az ellenforradalom tőborénak megjött a hangja. Ugy Gondolták,

elérkezett az Ő ldejUk. A papok szerepdt a volt ketonatisztek
vettók őt ős fegyveres felkeldeeket szerveztek, robbantottak

ki. AprUis 21-ön Alsólendván letartőztatták a direktórium
.tagialt és fölvették a kapcsolatot a curb csapatokkal is.
A Kanizaáról odesiet6 vörbe katonák azonban néhány bra Wore

atlas alatt ezétvertók az egóez ellenforradalmár bandát. 5/ A
PzI:J.KTPAYQB. 4/4. 6413.

4/ lisuagy Zeuzaa. Berradslom lés allenforradelom DunAntulon.
1919' Bp. 1961. 07. old.
dpi'. 23. Coirájában fojtották el a ma*
5/ galB4Skarat.
4
ellenforradalmárok prábálkozbealt.
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felkelés teljesen elszigetelt maradt, nem terjedt át mde közegekbe. :Egy-két nagygesdán kivUl a parasztság tévolmaradt a
fegyveres harct61 $ 'gat nem is lépett fel alone, közönyösen
nézték, at zajlik körölöttlik. A gazdasági helyzet sulyoebodá-

es- a hadsereg ellátápára a,kormánly kénytelen volt rekvir4144.
sokat elrendelni - a közellátási zavarok egyre nagyobb lehetéeéget biztoeitottak az ellenforradalmár elemeknek arra s hogy
a parasztságot, sőt a Munkáeedgot laa TandeskUstáreaság ellen hangolják.,
Május 3o-In herUlt sor as eddigi legnagyobb elleaforradalmi
megpozánlásra. A muravidéki vta4 leamsder allenforrndolaér
elemek felbujtására elhatárosta, h‘f a nomsetiaáoi törvény
értelmében elezakad Megyerországt61. Ki is kiáltották a MUralr
köztéreaságot és felhivták a mayor körmányt, he fegyveres

Missed-at indit ellenilk, nyugati segitség stein néznek. Knowlathe le léptek es osztrák kormánnyal, de a magyar vörtiekatonék négynapi '44040.k*épli m után fölszámolták a pározer lakoeb61
6116 MUraköztársaságet.' 4/

A' vendek torekvdeát . teljee mértékben el kell itélnUnk, hies a
párszor lakésból 6116 államnak aez.ml lőtalapjanoM volt, csak
at ellonforradalom'malaára hejtotta a vizet a &war %amiss.
köztársdség gyengiténévol.
A Vend Köztéreabág kiliáltésát megelőzően, mójus 23 6n
vagykssizaa'kuseldben, Nagybakénakon robbant ki ellenforradalmi látadás. A lázadást közvetlen kiváltd ok 65 Age só volt,
At elosztás Gatlin a cogytekémoki direktdrium elnöke, Zoltán
-

grtwoutens atormenarawa

Are

6/ L. Nagy Kauses Id$ m.
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Jaw°

e stegdnyoket de a pőrttagokot előnyben réezenttette.
A módoeabb gazddk erre fegyvereo tómaddet inditottak s direk.

tórium (glen. At elnök azorult helyzetóben Negykanizsáról kdrt
József utesitdaára nogyven vörönkafonát anonsegitudget.
nQl utnak inditottak. A közadg fenyegető magatartáea miott

azonban éjjelre nem mertek Ottmaradni e ganizsdra vicazatdrve
értonitotték a történtekről Gzabados Areddot a Uurafront helyettes fliparaneenokát. enabadoo kérdadre 0Oproni de ezombat.
helyi vör;Jeőröket küldtek Nagybakdnokra. Mien 24-án dólufán
órkeatek meg a kUlanitmények l Heniesdra de a Kanizsai
oak tegjalval cogindultak ragybaRónak fold.
L falubs érkezve s Unceoszcdfdk a fő hangoakodóke‘ Elfzsta
Raltariteot is. al a 1dzadás fő irdnyitdja volt. Rét revolvert do több bránétot talatet ndle. Közben azobflyoe hard
fejlődött ki a felizgatott lakocruiggel, melynek során Takács
Sylmar soprani vörösCrt megalték többot Wig megnebeeltettek.
A ezőlőhogyen la dezzettieds törtetat Hervéth JóZsaf, Hervdth Jénen 4n hőt jdrőr között. A vUriloGrökre fejszóvel fázaidó
parazztokat letartdztatták, As ott tartózkodó Kaoizeini remade/ma Törvényezék. Baal vddbistos vezeténével rögtön itéletot
So hirdetett. Hollaritsot do a két Horvdthot golyóáltali halálwe itiltdk. As itólotot rögtön végre is hajtottdk. 71
A nagybakdnoki ellenforradolom gyors leszámaldsának kUezönhették, hogy elejét tudtdk venni a kanifeei fegyveres idea.
gdanakii A nagybak6noki lézadde Mate indult mog ugyanis

Naar-

7/ Zala 1917. ökt. 17. Poled de tórsainak Ways do Zala Ndoa.
kartt zdj. 26. Er:$7.yos rendosindlás az aleftelai falvakban.
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konizeán in no ellanforradolcórok azervezkadóse, fogrvereo
folbola kirobbentdon eóljdból. A azorvezkodós f6 irdayitói
dr. SegodUe György Ugyvód. &Awns főhadnagy, Szőnyi GAndor
rondőrkapitdny, Aoztaloo százados do dr. Praok Volt polgármocterhelyettos volt..Coatlakozott bnozdjuk a badaorog tipstikmrtinek nagy róezt do az egóae ugynevezott Vaddazysesósad.
Tervök az volt, bogy a klakaaizaaiak oat() kilenc órakor
fegyverhozve bevonulnak a vdrooba, egyeoUlnek a tiszti csoport
.

tel 6s a Vadiezy-aztioaddal. Elfoglaljók a kaziodrnydkat, a v&s ,
roah4odt, mogazóllgik a várost Ois megbaktatIdk a direktóriu-

mot. A terv ozorint a klakanizaaiakat negedUo vezette volna
be a magadott jar°, előzőleg azonban Dotty:one főhadnaav 44
Szőnyi onapatai magezólltdk volna a telefonblvatalt e Az ellen-

forradalom kitörósőnek kozdetót a tolefonhivatalból ktiabltók
volna a klokanizaalakkal, a randőrökkel, do tioztekkel. A sin
newt 1a föl akartók azadai Eagyrécadnól. Patóre azonban a
Nagybakónaki ellonforradalmat levartók, a vörösök egy róoze

vionzatórt Renizsőra, igy so ellenforradalmdrok nom aorta
negkookóztatni a felkelést., 8/
Wroth% következmdayót de veezélyeméga . tekintve az
asdee tkanIntu1o4 a legnagyobb ellenforradalmi megmoodulda
Juniusi vaoutanoztrójk volt.
A aztrójkot a szombathelyi vaeutesok kezdtók a tehát Ono ellen. Velőjóban a TandookOatóroasóg megbuktattloa volt a 061.
Tóviratbon onatlakozdera azólitottók tel DurOntul minder! ver
3/ Zalal Stria'? szept. 19. A kiskaniesai ellenforradalom.
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autap6to A estrájk rohumos m4retekben terjedt. Minden tontooabb
városban mesbénult a kUaltkedds. 9/
Nagykeetzeán Junius 2.4n délután hat órától kezdedUtt a aztréjk,
ekkor haute abba a vonatkieérő ezemólyzet . a kalsuzok do 14.

kWh . a munka. 16/ A eztredjk azonban Xenizsán nep terjedt
ki az defuses vaauti dolgozárs, cask a forgalmi személyzetre
horlistszédott. A munkések tUbbsége határozottan olitólte
eztrájkot da e ezombathelyi vonutasok estrájkielhivd téviratára juniuo 3-án a kOvetkezo move& tdviratot kdzOltók a szombathelyi venal valamennyi tillomáoávals
"A nagykanlasai vasutasok vezetőcége a Szombathelyi de
vanutaenság határozata aldirAesal kiadott távirat
sttrájkra való telhivdeivel Exam ért egyet de sztrájkra (was.
taiga nee lép. A leghatározottabban ólitóli a hallatlanul a°Lid, hitvány án preletérhoz new mé1t6 oeslokedatet. Csak el»
lenforradand oeelehodatnek tekintl t .ezemben a prolotórdiktatunaval ős a prelotárlátus nevében fegyverrel is kész aikra 02411.
ni
systattati haysaarszettiedati.
nit. 0 11/ 11mkt_4.
A vasutforgalmt szesélyzet munkaletétele slat azonban
Kanizsán is megbénult a forgalom. lukács Gyula Alsósála me.
gye kormánybiatosa gyUldere hivta Unsze a vaeutasokat. bow a
rendhalil nagy kárt okozó matrájknak véget voosen.
Felhivta a satrájkolókat, bogy azonnal kezdejenek a munkához
de no várjék mug, hogs a Budapestről már utbsinditott karha-

9/ WSW Zeuzenti I.m. 136. old.

la/Zala Népakarat. Junius( 4. A konizeal vaautaeastrájk.
Nagykanizeai wervényezők /ratsi D . 1919.956. /75/
12/

.6
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talmi oespatok fegyverrel kényezeritsék Őket kUteleoségUk

teljanitéaére. 22/ A felhíváenek azenban ' oem sok foganatja
lett, pedig a sztrájk nagy kérokat okozott. A forgalmi tennakadázok kbvetkeztében a hadeoregellétéeban nehézségek támadtak,
az ellenforradalmi amok pedig fegyveres felholdeek °vies
°era robbantották ki. Héoseg, Sopron, Sárvár, Csorna, Nagy-

conk, Enpuvár ellenforradalmér elemeinek megmozduldaai veszőlyeztettók a proletárhatalmat. 13/
A Juniva 4. Kormlnyzátanéce kénytelen volt erélyes intézkedőseket foganatoeitani, Ihnántult hadmilveleti terilletté
nyilvénitotték és kihirdették a statáriumot, begmuely Tibort
pedig Szombstholyre Wdldték rendet teremteni. 24/
Szamuely elvtárs gyore de alapos munkét végzett. Junius 5.4n

érkezett meg Szombathelyre, de egy nap mulva mdr se boozes

imputes ée tisztviselő munkába állt.
A Nagykanizsán székelő délifront tőparancsnokához, fine
bados Andrdahoz Kun Séla személyesen letézett táviratot, melyben felezélitja a kaniesai vaeutaeokat, bogy minden dlhir ellenőre a legnallyobb nyugalommal végezzék munkájukat &I ne kény.
szeritsék, hogy volt& seemben a proletérdiktatura vasUklát
mutasoa meg 15/
kormányzőtandos felhívására Nagykanizedn is erélyesebb
intézkedéseket fogenatoeitottak. A dőli front főpOranoanokallga jun. 5-án kihirdette o atatáriumot do a kbvetkező paran12/
13/
14/
15/

Zala Népakarat jun. 4. Idézett cikk.
L.Vagy Zeugmas Ito m, 139, old.
U.o. 141. old.
Zala Népakarat Jun. 5. Nun Bála távirata Nagykanizsához.

*sot tette Masi* "Aki munkahelyát 3 órán Wain: el „rem foglaljet rögtön-itéld biráadg elé Melt. A ragtönitélő birőségnál
padig csak egy bantetés vans a bola. 16/ As erályee reinedlitás hatására hatodikán már a forgalmiaték is munkába állbak.
A vesutasentrájk után fiagykanizsán ji.lientésebb akcióval Sr
nem próbálkoztak a Ten4cskormány ellenséget. Junius is de 3o

között a Duna melletti helyeágekbenmég megpróbálkoztak a fOgrs
votes felkelésekkel, de Kanizsán ennek nem volt visszhangja.
Az olleaforradalmárok ellemerték, hogy a preletérdiktatura
szilárdabb, miht gondolták de esupén belied fegyveres felkel'-

sekkel nom lehet megdönteni. Bzuttin várakoz6 d;láspontra helyezkedtek. Mink, hogy MOM fegyveres era's

sa4mill4du foi e

• A várakozó dlláspont szerepe net azt jelentette, hogy felhagytak volna a proletárdiktatura elleni aknamunkával. Mindbone Oak a fegyveres harcról mondtak le, mely ápr. 16-tál
jun. 3e-ig tevékenységük fő területe volt. rem hagytdk fel
továbbra sem e be/iv:live as állami Ó. gazdenégi vezetésbe - a
easbotizecselekményekkel, a tanácshatalom mindenáron való
gyöngltésável. Julius 1-4n a kanizsai fatelepen to ilyen mesa
betd16 bandát tettek ártalmatlann4, akik se (Imam termeldsi
biztosa szerint •zabotózseal, oéltudatos helytelen intézkedő.
sekkel as üzem teremlőkdpesadgének caOkkentásdre törekedtek
de nagy károkat okoztak as tizemenek. 17/
Na hagytak fel a paraeztság tözUtti rémhirterjeeztdaekkel
11111101011.".

16/ Zola Népakarat. jun. 5. Statárium Nagykanissán.
17/ Nunkde. jul. 1. Nagykanizsán is megindult a tisztitó mua.
ka.

• 131 -

semi, A direktórium anon rendoletét, mely as asemanyestakais
remelt% cáljából elrendelte a codplés egy helyen veld %MgrSad% 116$ Mosyaristák a parasztoknak, hogy ezért hordatják
egy helyre a gabonát, mivol igy könnyebben el tudják rekvie
rani. A fanvezetett parasttok mutt% sok helyen felgyujtotték a gabona asztagokat. 18/

A killed intervineid . a belső ellenfornadelmároktd1 és
druid jobboldali szociáldemokratáktill támogatva 17601 elnyomta e proletáriAtus dikteturAját. Augueztue 1-6n s tanácisa
kormány kénytelen volt lemondani egy tiszta esociademokrata
kormány javára. Az uj miniszterelnök Peldl Gyula jobboldali
ezooléldemokrata vezér lett.

A taadeokormány lemondásának hire nagy megdöbbenést keltett
Nagykanizeán, hiszen a lapok S augusztus 1-án is a Vörös
Hadsereg győzelmes előrenyomulását ismertették at olvasákkal.

A románok elleni témadde elakadását és a front összeomlását,
igy . 0 kaniseni lakosság nem ismorte.
Tudomást szeretve a fronton és Budapesten történt seeményekről, augusztus 2- 6n ddlutein ösesehivták a mink/standee
Ulésát. 19/ Az Uldeen Sneff Jőznef direktóriumi elnök As Lu-

kites Gyula Alsózala megye korflybittoes lemortette de értőkelts as uj helyzetet, majd klhirdették a statáriumot.

A proletárdiktatura hatalmi szerveiben Nagykanizsán egyenlőre
18/ L. Nagy Zeusea. I.m. 178. Old.
19/ Zala Népakarat aug.2. Uj fordulat de Nagykaniesa.
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mom tbrtént semmi véltozda. 2°/ peak Lukács Gyula kormánybiztos mad
nott le tisztségéről, hogy vinememenjen előző munkahelyére a Budapesti Vaautasszöveteéghez dolgozni.
A fokozatoe jobbratolódde, azonban már etcher kezdetét veszi
itt la. Ssemléltetően agtatja ezt ez ujedgok cimlapja is. A
Tanáceköntdresedg alatt a Zola, Baal Népakarat cimmol ős

mint a Szocialista - . Kommunista Munképot Pártjának A13644818megyei reggeil hivatalos lapja jelent msg. AugueztUs 2-án már
elhagytdk a oimlapról a kommunista sad% mutatva easel, hogy
az uj rendszer nem vállal mér közbeeáget a kommanistókkal ős
azok állameszmájével a proletárdiktaturdval. A nagytemntssal
régi szociáldemokrata vezetők mág agy ideig a belyllkön maradtak
süt a Paid] kormány,* lemondott Lukács Gyula helyére Snort &Ssestet nevezte ki kormánybizto sed. W Augusztue 4edu SAW
progrembeezédében kijelentette. how "A város egéez 'laymen°.

tét a március 21-e előtti stádiumba helyesi visesen 22 / Sneff
ezen kijelentésével talán menteni akarta, amit:még menthető.
Az ellenforradalmi erők számára coma= ()oak eszköz volt - a
Pei41 tőle fleet* szociáldemokrata konliny a prolotdrdiktatu.
ra felezémeléallben. ekik mér a szocidldemokrota mama is tul
sokat jelentettek. Augusztus (3-án megdöntik e Peidl koradnyt
ős costar teljes erővel kibontakozik a magyar nép történet's
nek egyik legvéresebb tenorhadjárata.
2o/ Zola Népakarat slug. 2. Átmenetileg megmarad a tandeeigazga21/ ?alai Maley Bugg 6.4106mala 4 kerodnybiatoaa Snort Mane!
22/ U.o.

A rental, emlitett kenizeal lap ismót hiven követi az eeemée
niek alakuláadts Augutztus isén már a szociallets tée munkás
szavakat le elhaujék tés az egéez nfejlőentn ételakitják. Te-

ma a proletérdiktatura előtti Zola elnevezéet vesai tel a lap
de mint politikai napilap möködik tovább. Tulajdonosa Ceiling
Jenő lees inmdt és a Tanáceköztáraseág lótrejettokor leváltott
Tóth Zoltán főezerkeoztő is vieeaakerillt alásába.
Augusztus 7-én mór Zalóba So eljutnak as ellenforradalmár székely honest katonái és kezdetét nisei itt in as ellenforradalmi terror.
Elsőként Uneff Józsefet tartóstatták okirathamloitáo védjévalill
Sneff József ugyanie előaegitette at ország belső feléből as
ellenforradalmi terror elől meneköld kommuniatanak s határon

veld átjutást. Rabinsviee volt népbletognak. Kellner soproni
direktóriumi tagnak de Jancsó budapeati kommunistának is tAss
igazolványt adott o hogy marhakereekedők, de a határon felismer-'
ték Őket, 23/ Ez tercéezeteeen beak monóvaceinált örögy volt

a letartóztattlera.
Még ugyanszon a napon letartóztatták Bárány A/404, Brós
nyal Iajos de Beak Some diroktóriuml tagokat. Tertőszetesen
az 6 letertóstatásukra to megtalálték as okokat. A változatosság kedvdért őket lopás én a magántulajdon megeértéeánek vád-

jával vették őrizetbe. 24/

A Nagykanizaéről elmenekölt vezetők után a detoktivek ee
• gósz falkáját unzitottók. Beek fogták el Sopronban Belot Jés
23/Zalai Hirlap aug.e. Staff Józsefet letartóztatták.
24/ U.o.
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nest a Nagykanizeal ftrradalmi TUrványezék védbiztoadt, Balatonezentgyörgyről cipelték vienza Lukáce Gyula korménybiztost,
Szabados Azdrdat a MUrafront főparancsnokát pedig lopnénynől
azodták le a vonatról. 25/
Hogy a proletárhatalom helyi vezetd$ de eogitdi kazul Senki so kerUlja el a felalőzeégre vends% am ujra hatalomra %c-

ent vérszosjas burzaoésia tiztagu bizettodgot választottak,
moly a "mutt bUneit" volt hivatva kutatni. 26/ Hogy a bizettó
atig nobjektiven" itélhesee meg at egyes emberek tevékenyedgét,
olyan egyőneket választottak tagjai manna, akiknek "tUrléez-

tonlva1djuk"'volt a proletérdiktaturával szemben. A bizottság
elnUke Ujvári Géza lett, ski 15 évi bUrtUnt kapott a Tanácsköztársaság alma ellenforradalmi acervezkadósárt. Azért lett

6, moil a tulle "objektivebben" itólheté Kárlovica 'Mee, kivégzett ellenforradalmért már aam tómaszhatták fbl.
Ezeknek az "alfogulatlan" embereknek a tevékenysége aorén

.a letertóstatési hullám óriást méreteket tatUtt. A legidllUnbtia
zőbb . indokokat találték ki a letertdetatásokra. Bárány Oases

let, a vaautanosoport elnUkót például mart tartáztatták le,
mert a juniuei veautasztréjk idején a munkésok érdekei,ellen
nyilatkozott de a munka felvdteldre hivta fel Malt, 27/
A Lukovico testvérek, a Munkás s , ujedg ezerkeeztél Olen at

volt a vád, hogyl "Heidi rád ellenforradalmir buresod" de ahhoz
28/
hasonló dikkekkel rémisztgették a "becaUlates polgérok" idegeit.
25/ &alai Hirlap aug. 9. A kanizsai dotektivek aredményea nunkéja.
26/ t1,o. aug. lo. Eutatjék a multak
27/ V.o. okt. 24. Bárány József para.
28/ Use. szept. 2o* Lukovica testvérek clitólóse.
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A haladd gondolkoddou órtelmiedgeok new kegyelmeztek,
egdst nor tandr dp tanit6 -.köztük a Földes házaspár korziit
a letartőttatottak liatójára. Ellenük persze nem hozhatták
fel vádként, hogy időtds fáradedgot nem kimave küzdöttek
az analfabétizmuo felezdaolásátirt, a müveltségi azinvonal
emelőséért, ezért vallásellenen kijelenttioekkel vádolták

Ő-

ket de hogy "legatták" a nóptömegoket. 29/
dr. Bey Hugét a vörUnőrök orvosát la letartdotatták heladó
tevékenysége miatt.

Minden hivatalnak Tandeeköztároaedg alatti levékenységát So megvizsgálttik, do skit ugy itJltek mtg , hogy egyUttmüködött a
kommunista városvezetópael. azt felfüggeastettók állásdbál.
Vedréw kAA6.44111.4%**Alp
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61162061 dr. Sabján Qyula volt polgármestert

de Krátky Istvánt volt főjegyzőt akik dlldst mertek vállalni
de tevdkenyen segitották a direktdriumet. 31 /

Miután "rendet teremtett" 3 bizottság a városban o mtiködés
el területét kiterjesztette 4 környea falvakra Sc. Egymán

után tartóztatták le do hozták be ú kanizesi bertönbe a to-

lust direktóriumok vezetat. Termőszeteson else volt közöttük
a nagybakdnaki direktórium, melynek valnmennyi tagját letartózs
tattdk. 32/
A bOrtönn de a nagy sietaggel Manton talei internáld
táborek /Pdtva. Szilvágy/ igy röviflesehMegtettók politikai

29/ Zola: Parlay okt. 31. At izgatással vddolt tanerők bUnügye.
.30/ W.Va. 11674/1919.
31/ Zalai Birlep aug. 9. Dr. ?rack István a polg.moster helyette
92/ V.0. sag. 13..listartóttatták a nagybakénaki direktárium
valamennyi tagját.

foglyokkal. Egymárat értők a gyoreitott birdedgi tárgyaláook,
aulyosabbnAl s aulyouabb itdletot been.

33/
Mai Jánost halálra itéltók du november 3sdn felakneztották.
da a tóbbi vezető is sulyoe börtanbUntetdot kapott, vagy internálótAborba küldták aket.

A Tandoshatalom negykenizsai vezetői közül egyedül theft jóseer "kerülte el" mindezeket a bUntoteeeket, alert őt egyazertts
en agyonverték.
A harcos szellmben nevelt nagykanisesi ounkdoaás tetmészetes

non nem nyugodott bolo ond nélkül vezetői letartóztatásába.
Auguentun 25-én gyüléat tartottak u Munkáootthonban melyen els
natirmeták, hogy Memndebdeu tOmegtUntetóst rendeznek a leters
Untatott vezetőik enabadonbccoditées órdekdben. A rendőredig

azonban tudoméat Deere:eve ugyUldoról letartóztatta a czerve-

Mallet do mfionep felhivást b000djtottak ki a Zalai Hirlapban
Wagykanitaa munházalhon 010102Ved ribbon Satan) hangon kijolens
tették, bogy, "A hatóeégoknak elegendő erő ős fegyver 611 mindalkezdodre, hogy a munkdoság minden kieérlatét elfojten." 341
A beceilletee munkások, ha a terror mlatt nem is tudtak aegites
ni rajtuk, nem feledkeztek mog szeretett vonetőikről, nem felejtették el a proletárdiktaturs, nehéz küzdelmekkel járd, de
boldogidőezakát.
1116ba kondeményonett a burnsod vértni vonntée gyüjtést a TanácskOztároaség idején kivégzett negybakdnaki ellenforradelmárok tiszteletére emelt emlékatre. A becsületes 4olgon6k egyetlen fillért anm adoményontak. Ezek no an Ő halottjedk
■

■
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33/ Zala november 4. Kivégezték Polait.
34/ Wei Hirlap aug. 26. Pelhivde a keninsai munkácsághoz.
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voltak. Itz 8 halottjuk Sneff ős Point volt, Az 6 tiezteletti-

1' ket ős ezeretetliket tejezi ki a kanizsai temetőben lévő gybe
nybrU sieremlék, melyet 1919 vőén dllitottak fel a dolgozók 2
filléreiből deezegyüjtOtt
A becettleten dolgozók seiváb81 tehát az ellenforrodalom
legvadebb dilhOngése sem tudta kiirtani a szocializmus gondolatát. Ami akkor nekik nem sikerUlt, most 25 évi terror után
megvaldeitjuk mi, uj harcos nemzedék. Nagykanizss népe erdeen
ezivőbe zirto ős ma eon: felejtette el ezeknek a hős elvtársak-

nak a nevét, akik atittlket áldozták a proletórhatalomért. Mt
amikor 6prilis 4-én ős mijus 1-4n &IWO léptekkel vonulnak
sz utcán a nanvkaniZeot ovink 4 eartik vUrOz zdszlójukon Cattily
betükkel himezve :inert József neve látható, jelezve, hogy a
nagykanlesal munkásőr zászldalj Sneff József nevét viseli ős
annalc nevőben 611 drt a szooializOne vivm;nyainak vődelmében,
hogy no iamétlődhenoen nog as ellenterradalem Wires korszaka.

35/ Zola' Hirlap docember 8. Snell! Józdefné kliszOnete.

