SZIJJ JOLÁN
EGY BIZALMI TESTÜLET JEGYZÖKÖNYVE
1918 december—1919 március

1918 októberére Magyarországon forradalmi helyzet alakult ki. Ennek „nyi
tányaként" 1918. október 26-án Budapesten megalakult a Magyar Nemzeti Ta
nács, amely — mint kiáltványában hangsúlyozta — „ . . . központi szerve kí
ván . . . lenni minden olyan mozgalomnak és törekvésnek, amely Magyarország
megmentésére és korszerű újjászervezésére irányul." 1 A kiáltvány aláírói azt a
meggyőződésüket is kifejezték, hogy „ . . . ezt a Magyarországot megmentő és
népét fölszabadító programunkat a magyar katonaság is egész erejével támo
gatni fogja."2
így is volt, hiszen a forradalmi szellem a hadseregben, a katonák közt is tért
hódított, amelynek különböző megnyilvánulásai voltak. Október 28-án megala
kult a budapesti Katonatanács, majd október 31-én a katonák aktív részvételé
vel győzött az ún. őszirózsás forradalom: „Magyarország népe, katonái, munkás
sága és polgársága kezébe vette Magyarország hatalmát." 3 A budapesti Munkásés Katonatanács mintájára sorra alakultak az ország minden részében a forra
dalmi nép helyi szervei.
A katonai alakulatoknál is megválasztották a bizalmi testületet, a katonata
nácsokat, amelyek a katonák legforradalmibb elemeinek szervei lettek. A pol
gári demokratikus kormányzat, amely október 31-ével a forradalmat lezártnak
tekintette és a forradalmi erők visszafogására törekedett, veszélyt látott ezek
ben a testületekben, és a hadsereg vezetése is a katonatanácsok feloszlatását,
de legalábbis hathatós ellenőrzését tartotta szükségesnek. Ezért november 2-án
a hadügyminiszter elrendelte az addigi katonatanácsok feloszlatását, új alapo
kon történő újjászervezését és a katonatanácsok kormánybiztosságának meg
alakítását. 4
A rendeletnek azonban — éppen a hadvezetés titkolt szándéka következté
ben — nem szereztek érvényt, ezért követelte — többek között — Budapest
helyőrsége 1918. december 12-i memorandumában „ . . . a katonatanácsról és a
1 Népszava, 1918. október 26. Magyarország népéhez! Közli: A magyar munkásmozgalom tör
ténetének válogatott dokumentumai (a továbbiakban — MMTVD) 5. k., Budapest, 1956. 266. o.,
233. sz. dokumentum.
2 Uo. 267. o.
3 Az újság, 1918. november 1. A Nemzeti Tanács kiáltványa. Közli: MMTVD 5. k., 297. o.,
253. sz. dokumentum.
4 MMTVD 5. k., 315. o., 272. sz. dokumentum.
9 Hadtörténelmi Közlemények
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bizalmi férfi — rendszerről szóló hadügyminiszteri rendeletnek nemcsak látszó
lagos, hanem becsületes végrehajtását." 5 Bár a szervezés terén történt előrelépés,
ez a két tendencia: a hadügyi vezetés fékező, „leszerelő" manőverei és a katona
tömegek forradalmasodása mindvégig meghatározta a katonatanácsok műkö
dését.
A Tanácsköztársaság kikiáltása körüli napokban a katonatanácsok mindenütt
részt vettek a hatalom, a forradalmi rend biztosításában. A Vörös Hadsereg
felállításáról 1919. március 24-én kiadott rendelet is foglalkozott hatáskörükkel.
Többek között lényeges szerepük volt a parancsnokok kinevezésében, ill. vá
lasztásában. 6 Április 4-én új, öttagú kollégium került a Hadügyi Népbiztosság
élére, amely egyik legfontosabb feladatának a Vörös Hadsereg fegyelmének
'megszilárdítását tartotta. Ennek első lépéseként a kettős — a Hadügyi Nép
biztosság, illetve a katonatanácsok részéről történő — irányítás megszüntetését
tűzték ki célul. „A katonatanácsok a proletárdiktatúra győzelmével befejezték
feladatukat, s további működésük már nem segítette, hanem akadályozta a had
sereg fejlődését, a fegyelem megerősödését. Azok a nehéz feladatok, amelyek
elé a magyar proletárdiktatúra nézett, egységes, határozott vezetést, a paran
csok gyors és eredményes végrehajtását, szilárd fegyelmet követeltek a had
seregtől. A katonatanácsok azonban nem voltak alkalmasak arra, hogy a had
seregben elengedhetetlen, de a katonák előtt kevésbé népszerű feladatok vég
rehajtására mozgósítsanak, és gyakran teret engedtek a demagógiának, a fegye
lem lazításának, az önkényeskedéseknek." 7
A Hadügyi Népbiztosság 4. HN. sz. rendelete mondta ki 1919. április 14-én a
katonatanácsok feloszlatását.8 Létrehozták viszont a politikai megbízotti rend
szert, amely biztosította a régi tisztek ellenőrzését, a vöröskatonák érdekeinek
védelmét. A bizalmi férfi rendszer egy vonatkozásban maradt meg: „Minden
szakasz bizalmi férfit választ, aki egyben a szakasz parancsnoka." 9 A katonák
szociális és kulturális igényeinek biztosítása érdekében jóléti bizottságok ala
kítását rendelték el, az addig választott esküdtszékek helyett pedig katonai for
radalmi törvényszékeket neveztek ki.10
A fenti, általam csak nagyon vázlatosan érintett témakörrel kapcsolatosan —
amely témakör az eddigieknél több figyelmet és kutatást érdemelne — egy ér
dekes dokumentum került elő. Szó szerint „előkerült", ugyanis a levéltárunk
őrizetében levő I. világháborús katonai iratanyag még rendezetlen irataiban,
lymbusában találtuk meg. (Az I. világháborús anyag, nagy mennyisége és je
lenlegi rendezettségi — értsd: rendezetlenség! — szintje miatt, egyébként is
„nagy temetője" a korszak politikai, társadalmi vonatkozású dokumentumai
nak.)
A nevezett irat a m. 41. tábori nehéz tüzérezred bizalmi testületének (katona
tanácsának) jegyzőkönyve, amely 1918. december 27. és 1919. április 11. között
keletkezett. Értékét — témáján túl — az adja, hogy kevés az ilyen jellegű irat.
A levéltárunk őrizetében levő „A polgári demokratikus forradalom katonai
iratanyaga" és „A Magyar Tanácsköztársaság katonai iratanyaga" nevű gyűj
teményeinkben van ugyan néhány katonatanácsnak anyaga, de ilyen jellegű
és terjedelmű nincs. A területi állami levéltárakban — legalábbis az őrizetük5 Uo. 391. o., 370. sz. dokumentum.
6 Népszava, 1919. március 25. Felállítják a Vörös Hadsereget. Közli: A magyar Vörös Hadse
reg 1919. c. dokumentumkiadvány. Budapest, 1959. 81—84. o., 2. sz. dokumentum.
7 Liptai Ervin: A magyar Vörös Hadsereg harcai 1919. Budapest, 1960. 68—69. o.
8 MMTVD 6/A. k., Budapest, 1959. 207—208. o., 213. sz. dokumentum.
9 A magyar Vörös Hadsereg 1919.1. m. 83. o.
10 Hajdú Tibor: A magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 1969. 136—137. o.
9*
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ben levő tanácsköztársasági iratanyagokról készült ismertetések szerint 11 —
nincs hasonló dokumentum. „Lappangó" iratként azonban létezhet és előkerül
het még.
i
A jegyzőkönyv az I. világháborúban használatos nagy formátumú, vonalas
füzetbe íródott, kézírással, tintával. A füzet borítója és utolsó lapjai hiányoz
nak, lapjai kissé szakadozottak, de az írás jól olvasható. A jegyzőkönyv írójá
nak (végig egy személy volt) stílusa nehézkes, jellegzetes „katonai, kincstári".
Mondatszerkesztése, fogalmazása sokszor magyartalan, értelmetlen, a helyesírá
sa sem kifogástalan. Ugyanakkor alakilag tetszetős és könnyen, jól olvasható
az írás.
A dokumentumot teljes terjedelmében, rövidítések, kihagyások nélkül közöl
jük. Átírása szöveghűen történt, csupán az elírásokat, értelemzavaró hibákat
korrigáltuk és a nyilvánvaló helyesírási hibákat javítottuk ki, illetve az írás
jeleket, interpunkciót pótoltuk.
A jegyzőkönyv őrzési helye: HL A polgári demokratikus forradalom katonai
iratanyaga 49/38. lt-i jelzet.
Jegyzőkönyv
A rn. 41 tábori nehéz tüzér ezred bizalmi
fériiai által elhatározott gyűlések, és gyűléseken
előterjesztett indítványok megörökítése
Keszthely, 1918. december hó 27-én12

Helyettesek :
Esküttszék tagjai:
Katona tanács
tagjai:
Indítványok :

r

Bizalmi férfi testület megalakulása
1918. december hó 27.
Éspedig :
Barna Elek fhdngy.
Elnök
Kováts Gyula thts.
Elnök helyettes
Mód Gyula szkv.
Neugebauer Béla tűzm.
Somogyi Lajos tiz.
Lenti Pál tűzm.
Neu Imre szkv.
Kurucz Károly tiz.
Orbán József tiz.
Barna Elek fhdngy.
Lenti Pál tűzm.
Mód Gyula szkv.
Kurucz Károly tiz.
Orbán József tizedes.
•
Barna Elek fhdngy.
Kovács Gyula tszthts.
Neugebauer Béla tűzm. Neu Imre szkv.
Somogyi Lajos tizds.
A laktanya rendbehozatalára vonatkozólag a kato
na tanács elrendelte, hogy a legénység minden sza
kaszában egy ember (naponta felváltva) beosztását
a laktanya tisztításához és rendbehozatalához, mely
áll a folyosók, szakasz szobák és az árnyékszékek
tisztításából, melyért a kirendelt legénységet fele
lőssé kell vonni.

11 A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban. Levél
tári Közlemények, 1959.
12 Keszthelyen az ezrednek a pótütege állomásozott. A hadsereg későbbi átszervezésekor a
pótüteget az ugyancsak Keszthelyen állomásozó 28. tüzérezred kötelékébe osztották be, az I.
osztály állományába. Hadtörténelmi Levéltár, Magyar Tanácsköztársaság, Vörös Hadsereg Pa
rancsnoksága. Hadrendek 66/13—19. levéltári jelzet.
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Fegyelem :

Büntetések :
Elhatározás :
Legénységi szóra
kozó hely:

Kimaradni a legénységnek este 9 óra után nemszabad, a legénységhez soroltatik a főtüzér is, ennél
magasabb rendfokozatúak este 11 óráig lehetnek
távol a laktanyától.
Ügy a legénység, mind az altisztek tovább kima
radását délelőtt 9 óráig a napos tizedes jelentse be,
hogy kellő időben a bizalmi férfiak által elintézést
nyerjen.
A katona tanács elhatározása alapján az első bün
tetés 10 napi zsoldtól való megvonás, továbbá 14
napi szoba fogság vagy 30 napi laktanya fogság.
Azon egyének, kik a legénység által bizalmi fér
finak megválasztattak, ha rendfokozat nélkül is,
laktanya ügyeleti szolgálatot teljesíthetfnek].
Felsőbb rendeletek alapján a M. 41. nehéz tüzér ez
rednél is mihamarabb elrendeltetik, hogy egy szoba
társalgó teremmé alakíttassék át, mely könyvtárból
(könyvek beszerzéséből), dominó, kártya (mely csak
csekély pénzbeli játékra engedélyeztetik), sakk, bil
liard asztal megfelelő dákókkal, mielőbb beszerez
tessék.

A bizalmi férfiak szobája
lakóvá tétele

1919. január 3-án testületileg elhatároztatott,
hogy [a bizalmi férfiak részére] 1 szobát rendezzünk
be, mely egyhamar meg is történt; és pedig beren
deztetett 3 ágy, 2 asztal, 2 szekrény, 10 szék stb.
dolgokkal.
A jegyző, Mód Gyula szkv. köteles legtöbb idejét
hivatalosan a szobában, illetve a bizalmi férfiak
helyiségében tölteni, melléje Horváth Kálmán tü
zért küldönczül osszuk be, mely egyénnek a szoba
tisztántartásáért felelni kell.
Mód Gyula szkv., Horváth Kálmán tüzér kivétel
nélkül minden éjszakát a nevezett helyiségben kell
tölteni és a szobában felfüggesztett táblán kiírt
szolgálatban levő bizalmi férfi legtöbb idejét a le
génység között töltse, este pedig a megjelölt helyi
ségben tartózkodjon.

Ruha átvétel:

A polgári leány iskola volt tart. kórház raktárá
ból szükséges dolgokat az ezred részére átvettünk.
Mivel hogy a raktárt feltörve találtuk, a bizalmi
testület még az nap megfelelő zárakkal látta el az
ajtókat és azonnal őrséget állított a ruha raktár
további megőrzésére.
A raktárból átvettünk:
100 köppeny, 180 takaró, 200 lepedő, 60 zsebken
dő, 150 pár fehérnemű, 100 türülköző, 30 drb.
mosdó tál, 20 korsó, 40 drb. ivó pohár.
A többi dolgokat pedig a G. H. útján a Keszthely
városi hatóságnak rendelkezésére bocsájtottuk.

Oktatás
tervezet

és

foglalkozási

1919. j an. 4—7-ig naponkint a legénységet oktat
ja a bizalmi testület az új fegyelem megértésére.
Az új foglalkozási tervezetet a rendeletek után a
pótüteg tiszti kara ossza be.
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A h a d ü g y m . jan. 7-én elrendelte, hogy jan. 10ére az ország összes b. férfiai a régi képviselőház
nagy t e r m é b e n gyűlésre jelenjenek meg.
Az indulás jan. 8-án történt meg. A gyűlésen
megjelentek a következő b. férfiak: Barna Elek főhdngy., Mód Gyula szkv., Somogyi Lajos tizds., Or
bán József tizds., K u r u c z Károly tiz.
Ruha igénylés

J a n u á r 11-én gyűlés u t á n B a r n a Elek főhadnagy
és O r b á n József tizedes kérték a hadbiztosságot,
hogy pótütegünknek, mivel hogy a legénység r u h a
hiányba szenved, bizonyos mennyiségű r u h á t utal
jon ki. Ezen igénylést meg is kaptuk. 1 3

Ruha kiosztás
1919. j a n u á r 15.

A legénységet addig, amíg a felső r u h á k megér
keznek, a kórházi r a k t á r b ó l átvett r u h a n e m ű e k b ő l
elláttuk fejenkint: 1 takaró, 1 lepedő, 1 türülköző
és 2 drb. zsebkendővel s kinek volt köppenye, szin
tén a kórházból átvett papírköppenyekből ideigle
nesen l á t t a t t a k el.

Élelmezés javítása
1919. jan. 17.

Mivel hogy a legénység köréből több ízben p a 
naszok érkeztek a bizalmi testület elé, hogy az ét
kezés rossz és n e m elég, megalakult egy ideiglenes
jóléti bizottság t. i. hivatalos tagok hiányával. A
bizalmi testület a G. H. főnök Breitenhoffer fhdngy.
élén, ki tervbe vette és keresztül vitte az élelme
zés feljavítását: m é g pedig: Miután a pótüteg k ö 
rében megfelelő szakács nincs, a jóléti bizottság egy
szakácsnét fogadott, aki a melléje vezényelt 4 köz
tüzérrel a konyhai t e e n d ő k e t végzi.
Neu I m r e tűzm. bizalmi férfi a (G. H. ból) vette
át az élelmezési r a k t á r á t , ő gondoskodik arról, hogy
a napi járulék rendesen ki legyen adva.

Áthelyezés :
1919. jan. 20.

Rechnitzer S á n d o r tüzért 96/16. 14 saját kérelmére
N. Kanizsára áthelyezte az ezredparság.

Értekezlet
1919. jan. 21.

Darvas százados ezred parancsnokkal az új fegye
lem megalakulásáról és a jövőbeni munkálkodásról
és a bizalmi testületnek a parancsnoksággal való
együttműködéséről.

Foglalkozási tervezet:
1919. jan. 25.

A foglalkozási tervezetet a m a i napon Ziegler fő
h a d n a g y a rendeletek szerint elkészítette és az egész
legénység előtt a bizalmi testület jelenlétében fel
olvasta
Láttam
ezredparancsnok

1919. jan. 28.

A m a i napon megkezdődött a foglalkozás, amit a
beosztott tiszt és altiszt t a r t a n a k meg.
Láttam
Darvas szds.
ezredparancsnok

13 A fenti három bekezdés piros ceruzával aláhúzva. Valószínűleg ez — és a további ilyen
jelölésű is — megjelent ezredparancsban.
14 A születési, ill. sorozási év rövidítése. 1896-ban született, 1916-ban sorozták be.
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Bizalmi férfi lemondása
és újbóli választás
1919. febr. 1.

F. hó 1-én a Hüm. (...) sz. rendelete alapján meg
történt a bizalmi férfi választás. Lenti Pál tűzmes
ter a bizalmi testület sorából kilépett saját kérel
mére, melyet a legénység elfogadott s heiyette Vi
da István főtüzér választatott meg.
Láttam
Darvas szds.
ezredparancsnok

Nyilatkozat
1919. febr. 2.

Csuka János tüzér c. tűzmester 1888. szül. maga
viseletével és a köztársasági tulajdont képező lovak
elhanyagolása és jogtalan használata tárgyában fel
vétetett :
Szemtanúk jelentése szerint Saxer főhadnagy úr sa
ját hátas lovával heti vásár idején a fő utca köve
zetén vágtában lovagolt, valamint a többi saját tu
lajdont képező hátas lovakkal embertelenül bánt.
A pótüteg tiszti kocsi lovaival f. hó 1-én délelőtt
és délután leány ismerőseit szánkáztatta és a Sár
mellék-i úton vágtában hajtott, miután a lovak
befogását Saxer főhdngy úrnak állítólagos patkolás
miatt megtagadta.
A kávéházban berúgott állapotban rangját letép
te és általában olyan magaviseletet tanúsít, hogy
tovább szolgáló altiszt társai is leghatározottabban
kifogásolják ezen magaviseletét és óhajtják eltávo
lítását.
A bizalmi testület nem lát benne garanciát arra
nézve, hogy a köztársaság, illetőleg közvagyont ké
pező lovak gondozására méltó volna, annyival is
inkább, mivel a pótüteg lovait polgári egyéneknek
is rendelkezésére bocsátja, az alája rendelt munka
erők felett par sági beleegyezés nélkül rendelkezik,
feljebb valójával szemben kihívó magaviseletet ta
núsít.
Mindezen stb. okoknál fogva a bizalmi testület
kéri a parság jóváhagyását arra nézve, hogy ő vagy
leszereltessék, mivel úgyis jogtalanul van állomány
ban, vagy más csapattesthez áthelyeztessék
Láttam
Darvas szds.
ezredparancsnok

Vásárlás.
1919. febr. 3.

A jóléti bizottság tagja, Somogy Lajos tizedes
1 drb kövér sertést vett a legénységi konyha részére
Zalaapáti-ban 2300 koronáért
Darvas szds.
ezredparancsnok

Bizalmi férfi választás és
lemondás
1919. febr. 7.

A mai napon megtörtént a legénység kívánságára
az újbóli bizalmi férfi választás (titkos.)
Neugebauer Béla 98/16 tűzmester a bizalmi tes
tület sorából saját kérelmére kilépett, s helyette
Dörnyei István tüzér választatott meg.15
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

15 Pirossal aláhúzva.
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Jóléti Bizottság új válasz
tása
1919. febr. 8.

A jóléti bizottság a mai napon teljesen megala
kult
tagjai:
Gyalokai őrnagy
Darvas százados
Miklós főhadnagy
Barna főhadnagy
Breitenhoffer főhadnagy G. H. főnök
Csikós főhadnagy
Mód Gyula szakaszvezető
Somogyi Lajos tizedes
Vida István főtüzér
Dörnyei István tüzér
Gyalokay őrn.
Láttam
ezredparancsnok

Jelentés a
ezr.parság-hoz

A bizalmi testület jelentése:
Miután a szolgálatban levő tisztek közül néhá
nyan szolgálatukat nem teljesítik rendesen, s ami a
legénység közt visszatetszést szült, kéri a bizalmi
testület a parságot utasításra, a szolgálat rendes be
tartására nézve.
Ezen szolgálati jegy tiszti parancsban elintézést
nyert.
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

A laktanya villanyvilágí
tással való berendezése :

A bizalmi testület utána járt, hogy a laktanya vi
lágítása a mai petróleum hiány miatt akadályokba
ütközik :
Ezek után a helybeli villamos művek üzletvezető
ségével megegyezett, hogy a laktanyába villany vi
lágítás rendeztessék be. Február 12-én a villamos
sági anyag megérkezett és a felszerelést megkezd
ték.
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

Vásárlás
február 13.

Bak Gábor szkv. a jóléti bizottság részére egy
hízott sertést vett 2900 K-ért.
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

Elutazás

Barna Elek fhdngy a bizalmi test. elnöke Buda
pestre utazott fegyver és ruházati cikkek felvéte
lezésére.16
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

Előléptetés kérelmezése
1919. febr. 16.
Lásd 29. sz. 17
ezr. parancs

A"bizalmi testület kéri az ezred parságot, miután
Major József 98/16 tüzér megbízható és magavise
lete után megérdemli, főtüzérré való előléptetését
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

ifi Piros ceruzával jelölve.
17 Pirossal megjelölve.
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Gyűlés :
1919. febr. 17.

Ma délelőtt 11 órakor esküttszéki gyűlés tartatott
meg. Horváth Gábor főtz ügyében, melyet az esküttszék elítélt
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

Bizalmi férfi választás
1919. febr. 18.

A legénység kívánságára egy küldöttség ment az
osztályparancsnokhoz, miután a legénység a leg
utóbb lemondott Neugebauer Béla tűzmestert kí
vánta, hogy foglalja el újból a bizalmi férfi állást;
mind ezek után az osztályparancsnok a bizalmi tes
tülettel együttesen elhatározta a legkésőbb megvá
lasztott Dörnyei István tüzér kilépését, amit el is
fogadott.18
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok

Értekezlet :
1919. febr. 8.

Ma délelőtt 10 órakor a bizalmi testület értekez
letet tartott az osztály parancsnokkal, többek közül
elhatározta Nagy Károly 98/16 főtüzér dandár bíró
sághoz való átadását (Tényvázlat megszerkeszten
dő)19

Felderítés a
G. H. részére

Miután a legutóbb érkezett élelmiszerből, a fo
gatok részér» felvételezett zabból 10 zsák hiányzik,
a G. H. a bizalmi testülethez fordult ezen lopás fel
derítése végett :
A bizalmi testület kirendelt 3 tagot, akik lépés
ről lépésre kutatták ezen téteményt, de eddig ered
ménytelenül.
A bizalmi testület a GH.-nak erre vonatkozó ok
mányait visszaküldte.
Láttam
Gyalokay őrn.
ezredparancsnok
A legénység részére vásárolt húshiány és más
dolgok eltulajdonítása végett panasz meghallgatá
sukat kérik (a bizalmi testület).
Láttam
Gyalokay őrn.
Megtörtént
ezredparancsnok

Húshiány miatt kihallga
tást kér

Nyilatkozat, egybe kére
lem az ezred parancsnok
ságtól

Miután a bizalmi testület személyes meggyőző
dése folytán tudomásra jutott, hogy a rendelkezésre
álló kincstári lovak oly csekély számmal vannak,
hogy a napi fuvarozást a jelenlegi lótáppal nem
bírják, kérjük a parságot, hogy a lovak részére hi
vatalos úton intézkedjék, hogy kemény takarmány
utaltassék ki.
Tekintettel arra, hogy a lovak gyenge állapotban
vétettek át a lókórháztól, annál is inkább szüksé
ges, hogy a lovak feljavításukig jobb élelmezésben
részesüljenek.
Mivel hogy a lovak olyan állapotban vannak,
hogy ezzel a lótáppal (korpával) el fognak hullani,
kérjük a parság beleegyezését, hogy a jóléti bizott-

18 Pirossal megjelölve.
19 Zárójelben utólag piros tintával beírva.
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ság rendelkezésére álló összegből maximális áron
felül is feltétlenül kemény lótápot beszereztessen.
Láttam
180 sgt. 919 szám
Gyalokay őrn.
alatt Gh. leadva 20
osztályparancsnok 21
Tény vázlat: 22
1919. febr. 20.

felvétetett 1919. február 20.
Nagy Károly kovács mesterségü főtüzér tárgyá
ban.
Nevezett Nagyfalvai (Zala m) 1898 születésű, rom.
kath. vallású gépész kovács, besoroztatott 1916. má
jus havában, bevonult 1916. október 15-én, kitün
tetései nincsenek, 6 elemi iskolát végzett, a köztár
saságra állítása szerint felesküdve nincs.
Vádak ellene felmerültek :
Mint kovács a patkoló mester mellé lett beosztva
a műhelybe, többi társait is rábeszélte, hogy azon
összegért, amelyek a jelenlegi illetékek, ne dolgoz
zanak, társai ráhallgatva megtagadták a munkát.
Jelenleg felállítás alatt álló menetütegbe lett be
osztva mint hajtó főtüzér. F. hó 14-én kiküldetett
1 kocsi és 2 lóval vele 4 drb lótakarót vitt. 15-én
reggel visszatérve 2 takaró hiányzott.
Megérkezésekor a kocsin ülve kihívó hangon je
lentette Lestyánsky hdngy. úrnak, hogy 2 takaró
hiányzik (elveszett).
Állítása szerint éjnek idején vendéglő istállóban
magára hagyta a lovakat és ő haza ment szüleihez
aludni.
Erre Lestyánsky hdngy. úr felelősségre vonta és
parancsot adott néki, hogy 24 órán belül a takaró
kat kerítse elő, amelyre ő azt felelte, hogy mit te
hetnek velem, ha nem is hozom vissza.
Mind ezek után Lestyánsky hdngy. úr figyelmez
tette, hogy hallgasson, mert arcul csapja, s durva
hangon visszafelelte, hogy ma nem az a világ van.
Tekintettel arra, hogy a nevezett állandóan a le
génység közt izgat, a bizalmi test. nem vállalhat
érte garanciát, mivel hogy a jelenlegi szabályoknak
nem akarja magát alávetni, kéri a bizalmi testület
a parságot ezen egyén dandár bírósághoz való át
adására
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztály parancsnok
ezredparancsnok

Nyilatkozat :
1919. febr. 20.

Fodor Nándor főtüzér 98/17. f. hó 4-én kivonu
láskor az ütegből önként lemaradt és a kocsmába
ment, azért az esküttszék a parancsnok beleegyezé
se folytán 5 napi zsold megvonással lett megbün
tetve. 23
Ezen kívül tudomásunkra jutott, hogy a fent ne
vezett a legénység közt folytonosan lázít; a bizalmi

20 Tintaceruzás beírás.
21 Téves aláírás: Gyalokay ezredparancsnok volt.
22 Kapcsolódik a február 18-i bejegyzéshez.
23 Ti. az esküdtszék által.
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testület által felszólítatott, hogy ezen szabálytalan
ságokat tovább ne folytassa, erre vonatkozólag is
mét a legénységhez ment és felhívta figyelmüket,
hogy támogassák, mert a bizalmi férfiak a tiszti
uraktól meg vannak péhzileg vesztegetve és őt el
akarják nyomni.
F. hó 6-án reggel szolgálatban levő Neugebauer
Béla tűzmester, szintén a bizalmi testület tagja, a
legénységi szobába ment és a legénység megtámad
ta, hogy új bizalmi férfi választást óhajt, mert a je
lenlegi bizalmi testület nem képviseli a legénység
érdekeit.
Neugebauer Béla tűzmester azonnal kötelességé
nek tartotta a bizalmi testületnek és Barna fhdngy.
úr elnöknek jelenteni a történtet. A bizalmi testü
let ezután a hazug vád után sértve érezte magát
és Barna fhdngy. elnök úrral együtt azonnal jelen
tést tett Darvas százados úr akkori ezredparancs
noknál és kérte a bizalmi testület azonnali lemon
dását tudomására hozni a legénységnek.
Darvas százados úr, aki azonnal a bizalmi testü
lettel együtt a legénységi szobába ment, és kijelen
tette azt, hogy bizalmi férfiak még csak öt napja
lettek újból választva, tehát semmi esetre sem fo
gadhatja el a bizalmi testület lemondását.
Mind ezek után az egész bizalmi testület újból
Darvas százados úrhoz fordult és kérte, hogy feltét
len engedélyezze az újbóli bizalmi férfi választást,
mert a bizalmi testület semmi szín alatt nem haj
landó a tisztségét folytatni.
Darvas százados úr a legénységhez fordult és fel
kérdezte őket, hogy milyen kifogásuk van a jelen
legi biz. test. ellen.
Fodor Nándor főtüzér Darvas százados úr elé lé
pett és kihívó hangon azt kiáltotta, hogy semmi sem
úgy történik, amint azt a rendeletek elő írják. Dar
vas százados úr azt megtagadta és a fent nevezett
főtüzér erre nyers hangon százados urat megsér
tette, amint százados úr kijelentette ezen egyén esküttszék elé való állítását.
A nevezett főtüzér ekkor a legénységhez fordult,
a bizalmi testület és százados úr jelenlétében azt
kiáltotta, fiúk ne hagyjatok, mert most el akarnak
velem bánni, erre a véres hangra a legénység pa
rancsnokot megtámadta és kijelentették, hogy nem
engedik.
Ezek után Darvas százados úr elrendelte, mivel
hogy úgyis az egész bizalmi testület lemondott, tör
ténjen meg azonnal az új bizalmi testület választá
sa, ami azonnal meg is történt. 24
De mivel hogy a legénység rögtön meggyőződött,
hogy az új választás a fent nevezett főtüzér félre
vezető lazítása miatt lett megejtve, küldöttség által
azonnal felkérték a régi bizalmi testületet, hogy ál24 A fenti három bekezdés piros ceruzával megjelölve.
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lását foglalja el újra és megelőző lemondását nem
akarják tudomásul venni.
A bizalmi testület kijelentette, hogy azzal a fel
tétellel elfogadja, ha szintén küldöttség által, meg-»
sértett ezredparancsnokunkat; 25 Darvas százados úr
tól bocsánatot kérnek; ez megtörtént és a dolgok
ilyetén tisztázva lettek.
A nevezett főtüzér még ezek után is lazítással
foglalkozik és a legénység maga is akarja ezen
egyén azonnali kiküszöbölését. Ezek után a bizalmi
testület kéri az ezredparancsnokságtól eltávolítását
vagy áthelyezését.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok
Fegyverátvétel
1919. febr. 21.

A mai napon Vida István főtüz. a főszolgabírói
hivatalból 14 drb gyalogsági fegyvert vett át.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
osztályparancsnok20

Értekezlet :

1919. február hó 25-én
A bizalmi testület esküdszéki gyűlést tartott, to
vábbá a gazd. hiv. főnökével értekezletet tartott
szóbelileg.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Esküttszéki
gyűlés :

1919. febr. 27.
A bizalmi testület esküttszéki gyűlést tartott;
Molnár Sándor 96/15 tűzm. bűncselekménye fölött
ítélkezett :
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok
1919. március 7.
Barna Elek fhdngy., Kovács Gyula alhdngy., So
mogyi Lajos szkv. bizalmi férfiak Budapestre a
minisztériumba hivatalos ügyek elintézése végett
útba indultak.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Elutazás

Értekezlet

1919. március 10.
A bizalmi testület esküttszéki gyűlést tartott;
Steiner Ferencz 98/16 tizedes bűncselekménye fe
lett.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

25 F e b r u á r 6-án m é g D a r v a s szds. az e z r e d p a r a n c s n o k .
26 H e l y e s e n : e z r e d p a r a n c s n o k .
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Betegedés

1919. március 11.
főhadnagy Barna Elek, a bizalmi test. elnöke or
vosi véleményre 2 napig a testülettől felmentetett.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Bizalmi férfi
leszerelése

1919. március 12.
Neu Imre tűzmester, a bizalmi test. tagja családi
okok miatt leszerelt.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Gyűlés a tisztek méltá
nyos beosztásáról:

1919. március 12.
A bizalmi testület gyülekezett és a miniszteri
rendelet után határozott a tisztek alkalmas beosztá
sáról.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Ütba indítás

1919. március 17.
Kovács Gyula alhadnagy, a biz, test. tagja Buda
pestre a ministeriumba hivatalos ügyek elintézése
végett útba indult.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Lókórház felülvizsgálása

1919. március 17.
A ministeriumból egy kiküldött érkezett a lókór
ház felülvizsgálására, kivel a katona tanács 2 tagja
közreműködött a felülvizsgálatnál
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Bizalmi férfi
beosztása

1919. március 22.
Vida István főtüzér, a biz. testület és a MunkásKatona és paraszt tanács tagja a Direktóriumba
osztatott be, mi által legtöbb idejét a városháza hi
vatalos helyiségében köteles tölteni.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay Őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Bizalmi férfi közreműkö
dése

1919. március 24.
Mód Gyula szkv., a biz. test. tagja és a MunkásKatona és paraszt tanács vezetőségi tag, a tanács
elhatározása folytán mint szakember a városi üzle
tekben leltározott az élelmi és bőrruházati cikkek
ről
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok
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Autó behozatala

1919. március 24.
Orbán József tizedes, a biz. testület tagja Bálványossy László főerdésztől egy könnyű személy
szállító autót vett át, mely a laktanyában van el
helyezve szolgálat tétel végett 27
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Karhatalmi kiren
deltség %

1919. március 25.
Barna Elek fhdngy a biz. test. elnöke és Baka
Géza alh.28 18 emberrel Zsid községbe a Direktó
rium utasítására mint karhatalmi kirendeltség ki
vonult, mivel hogy nevezett községben zendülés
van és Keszthelyt fenyegetik.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay őrn.
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Karhatalmi kiren
deltség

1919. március 26.
Barna Elek fhdngy a biz. test. elnöke 5 ember
rel Zalavár községbe a Direktórium utasítására
mint karhatalmi kirendeltség vonult ki.29
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Bizalmi férfi
választás

1919. március 27.
Fekecs Sándor 94/14 szkv. a mai napon bizalmi
férfinak megválasztatott (titkosan).
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Biz. test-i
küldöncz

1919. március 27.
Horváth János 99/17. tüzér beosztatott a bizalmi
testület küldöncéül, kinek legtöbb idejét a bizonyos
helyiségben kell tartania.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Szabályok kihir
detése a legény
ségnek

1919. március 27.
A bizalmi testület kihirdette a legénységnek, mi
után még nem voltak kellően informálva a jelen
legi szabályrendeletekről, az előírt szolgálat teljesí
tését és a büntetésekre vonatkozólag
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

27 P i r o s c e r u z á v a l a l á h ú z v a .
28 A k é t n é v p i r o s s a l a l á h ú z v a .
29 A b e k e z d é s p i r o s s a l a l á h ú z v a .
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Bizalmi férfi
választás

1919. március 28.
Szabó Sándor 96/15 (volt tűzmester) a mai napon
bizalmi férfinak megválasztatott
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Bizalmi férfiak
ügyködése

1919. március 31.
Gyalokay Jenő (v. őrnagy) ezredparancsnok, to
vábbá; Barna Elek, Kovács Gyula, Mód Gyula, So
mogyi Lajos, Orbán József bizalmi férfiak a Győri
kerületi parsághoz
voltak hivatalos ügyek elintézé
se végett 30
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Elhatározás

1919. április 7.
A katonah tanács hivatalos gyűléseit mindennap
délelőtt 10 -kor tartja meg.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Jóléti biz. férfi
választás

1919. április hó 9.
Fehér Károly (v. szkvt.) a mai napon titkos sza
vazással jóléti biz. férfinak megválasztatott.
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok

Gyengélkedő szoba
berendezése, szal
ma beszerzése és
fertőtlenítő :

1919. április 9.
A biz. test. az ezred orvos főnökével értekezletet
tartott és pedig: gyengélkedő szoba berendezéséről,
ami haladéktalanul megtörténik. Egészségügyi
szempontból pedig kérte az orvos főnök a biz. tes
tületet szalma beszerzésére, mert a jelenlegi szal
mazsákokban a szalma már rodhatt és ezeket frissel
kell kitölteni.
Továbbá fertőtlenítő, mely Mayer Testvéreknél
Helyben áll rendelkezésünkre.
A legénységnek iskola fog tartatni az orvos fő
nök által hetenkint 2-szer és minden 14 napban vi
zit a nemibajok elkerülése végett.

Orvosi iskola
és vizit
Fürdő:

A legénység részére Hévízen fürdőt
zárt helyiségben.

igényelni

Jóléti bizottsági
új tag
Fertőtlenítő felül
vizsgálása

Dr. Jámbor Kálmán orvosfőnök a rendeletek elő
írása szerint a jóléti bizottság rendes tagja.
Somogyi Lajos (v. szkvt.) felül vizsgálta a fertőt
lenítőt, mely rendes javítás előtt nem használható,
mert a gőzölő teljesen kiégett a sok használat után. 31

30 A nevek fekete ceruzával aláhúzva.
31 A két név feketével aláhúzva.
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Jelentés

Somogyi Lajos jelenti, hogy a laktanyában 1 va
gon mész van és ebből minden kérés nélkül Hetési
nevű kőműves egy kocsival vitt el, állítólag Bődör
(v. tűzmester) adta ki, egyben kéri a testületet arra
nézve, hogy a laktanya gondnokot utasítsa mind
ezek megszüntetésére.
Barna Elek a kat. tanács elnöke jelenti: a gazdászoktól 52 drb revolver lett leadva a vörös őrség
hez, amelyeket a vörös őrség a katona tanácshoz
leadott, de nem teljes számban, csak 38 drbot, ezek
közül 3 drb Brovning, amelyek teljesen használat
képtelenek (alkatrész hiánnyal lettek átadva).
Miután 14 drb revolver hiányzik és a három
használhatatlan csak önkényűleg lehetett hiányos
állapotban átadva, a kat. tanács felkéri a direktó
riumot ezeknek végrehajtására. 32

Takarók lefoglalása

A helybeli szövetkezetben több katonai takaró
van raktáron, a direktórium felkéretik ezek lefog
lalására.

Elhatározás

A kat. tanács elhatározta, hogy mind azon egyé
nektől, kiknek felesleges katona ruhájuk van, ha
ladéktalanul beszolgáltassák (plakatírozva).

Lósorozás

Lósorozásra vonatkozólag a kat. tanács egyhan
gúlag határozott és pedig: fo. hó 10-én megkezdő
dik.

Orvos vizit a lókórházi alkalma
zottakra vonatkozólag

Miután a lókórháznál szolgálatot teljesítő egyé
nek szintén a laktanyában vannak, habár civil
munka erő is, betegség alkalmával a helybeli tüzér
ezred orvos főnökénél jelentkezhetnek vizitre.

Autó igénylés

A kat. tanács elhatározta, miután lóhiányt szen
ved a tüzér ezred, autóra lenne szüksége, melynek
igénylését a GH.-val egyetértőleg felküldte a had
ügyi népbiztossághoz.

Elhatározás

A katonatanács bármely tagja, ha a helyszínt el
hagyja, köteles a tanácsnak előzőleg bejelenteni.
Timár György
Láttam
Somogyi Lajos
Barna Elek
elnök
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok 33

Üteg parancsnokság
ideiglenes átvéte
le

1919. április 9.
Barna Elek elnök jelentése: Miután Csiszár Sán
dor (v. fhdngy.) jelenleg a második üteg parancs
noka, betegsége folytán 6 heti beteg szabadságot
kér, bevonulásáig Barna Elek (v. fhdngy.) veszi át
a II. üteg parancsnokságot.

32 A fenti három bekezdés piros ceruzával aláhúzva.
33 A három aláíró a katonatanács tagja.
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Házkutatás

Elhatározás

Indítvány

Jegyzőkönyv

Miután a gazdászok a náluk levő fegyver és pisz
tolyokat nem adták le pontosan, a katona tanács
egyhangúlag elhatározta a direktóriummal folyó hó
10-én a házkutatás megkezdését ezek elkobzása vé
gett.
A tegnapi lefolyt tárgyalásokon a 3 drb használ
hatatlan Brovning tulajdonosait, Sárközy József,
Lengyel Mihály és Hanny Imre gazdászokat a kat.
tanács a Direktórium elé küldi kihallgatás végett.
A kat. tanács a direktóriummal együttesen elha
tározta kihirdetését a városban, hogy a felesleges
kerékpárok a kat. tanácshoz beszolgáltassanak szol
gálat tételre.
Továbbá a pótkeretnél levő használhatatlan lo
vakat a lókórháznak gyógykezelésre leadni.
Miután az újabb rendeletek szerint több menynyiségű ruhát utalnak ki részünkre, ennek megbí
zására a biz. test. javasolja Braunöder Ferencz (v.
tszthtts.) raktárnokká való beosztására és melléje
Vajda János (v. főtüzér) mint segédmunkaerőt.
Timár György indítványa :
Miután Riedl (v. ezredes) mint nyugalmazott egyén
a helybeli lókórház parancsnoka és egyszersmind
állomás parancsnok is, de a vörös hadseregnek nem
tagja, kéri Timár: azonnali felváltását.
Hitéül :
Láttam
Darvas szds.
Gyalokay
osztályparancsnok
ezredparancsnok
1919. április hó 11.
felvétetett 1919. április 11-én Kardos István v.
tizedes lazítása tárgyában:
Kardos István f. hó 2-án Budapestre küldetett
ruha felvételezéséért 5 társával Fekecs Sándor elv
társ parancsnoksága alatt.
A szállítmány felvételezése után társait arra iz
gatta, hogy kik a ruha szállítmánnyal vannak, mind
egyik részére jogosult egy teljes öltöny, és parancs
nokuk tiltakozása ellenére el is vették.
Megérkezésükkor Vida István elvtárs a kat. tagja
felszólította őket, hogy a jogtalanul elvett ruhákat
adják vissza, mert a felszerelés a felállítandó me
net üteg részére lett felvételezve, mivel ezen pa
rancsnak nem tettek eleget, erre Vida elvtárs Kar
dos sapkájához nyúlt (mely sapka tüntetőleg ten
gerész módra vagy 60 cm vörös szalaggal volt kö
rítve) hogy levegye raktárba helyezés végett.
Ezek után Kardos azt nem engedte és Vida elv
társnak, mint kat. tanács tagjának a következő sér
tő nyilatkozatot tette a többi felkorbácsolt kedélyű
elvtársak előtt :
nagy legények vagytok, bizalmi férfiak, tudjá-

34 L. a Jegyzőkönyv után közölt, április 10-én kelt iratot.
10 Hadtörténelmi Közlemények
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tok-e, hogy nem mi választottunk meg benneteket,
erre Vida azt felelte, nemcsak bizalmi férfiak, ha
nem katona tanács is vagyunk, mi vagyunk felelő
sek érte, melyre Kardos azt felelte, lesz rá gondom,
hogy letörjék a szarvatok és nem sokáig lesztek
azok.
Szentimrey elvtárs vallomása :
én csak azért fogok jelentkezni a menet ütegbe,
hogy meg kapjam az új felszerelést, aztán kint fo
gok lenni 2 napig és fogok lógni, amit már a kat.
tanács tagjai több elvtárstól is hallottak, hogy Kar
dos ezt kijelentette.
Somogyi elvtárs vallomása :
*
A jegyzőkönyv itt megszakad, a további lapok hiányoznak. Három irat tar
tozik még a füzethez, ezeket is közöljük:
1.
M. kir. 41. honvéd tábori nehéz pótüteg.35
K. t. 30
1919.
Irattár
Szolgálati

jegy

Keszthely, 1919. évi április hó 7-én.
Miután a volt tisztek még mindig a régi tiszti sapkát és gombokat hordják, a
legénység a Kat. tanácshoz fordult utasításért ezeknek eltávolítása végett, kéri
a kat. tanács az ezredparságot az elvtársak figyelmeztetésére ennek eltávolításá
ra minden kellemetlenség elkerülése végett.
(Pecsét helye)
Az
ezred parancsnokságnak
H.

Kat. tanács tagja
Mód Gyula

Zala-veszprémi 20. tüzér ezred parancsnokság3^
Vettem !
Keszthely, 1919. évi április hó 1-én
210/15 szám.
kt—1919
melléklet.

Fogalmazvány

nélkül!

Értesítem a katonatanácsot, hogy külön tiszti gombok nincsenek, mert a sárga
fényes gombok általában voltak és még vannak is rendszeresítve. A fekete tiszti
sapka eltávolítására ezideig még semmi rendelet nem jött, így azokat a volt
tisztek még jogosan hordhatják.
Gyalokay
Katona tanácsnak
Keszthely
ezredparancsnok
35 N y o m t a t o t t i r a t f o r m u l a , kézírással kitöltve. A szöveg a l j á n k e r e k k ö r p e c s é t , f e l i r a t a : M. 41.
NEHÉZ POTÜTEG, KESZTHELY, b e l ü l : BIZALMI TESTÜLETE.
36 Bélyegzős fejléc és vettemezés; a szöveg kézírással, tintával. (Az előző irat hátoldalán.)
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2.

Zala-veszprémi 20. tüzér ezred.
szám.
sgt. 1919.

Katona tanács.
fog.

Állomásparnok kijelölését kéri.
KERÜLETI

PARNOKSÁG,

Keszthely, 1919. április hó 10.
GYŐR.
Kérem a kerületi parancsnokságot, hogy Keszthelyen levő Riedl Miklóst (volt
ezredes) az állomásparancsnoki teendők alól mentse fel.
Indokaim a következők :
A katonák a bizalmi testület, egyben katonatanácstól kérik, hogy fölöttük*
állomásparancsnoklási jogokat a csapattest parancsnoka (jelenleg Gyalokay Je
nő v. alezredes) nem pedig egy polgári intézmény parancsnoka gyakorolja.
Riedl Miklós ugyanis a helybeli lókórház parancsnoka, akiben nem lát a ka
tonatanács elegendő garantiát arra, hogy mint állomásparancsnok megfeleljen,
annál is inkább, mivel a katonák előtt oly nyilatkozatot tett annak idején, hogy
ő semmiféle bizalmi testületet, sem katonatanácsot nem ismer.
Továbbá március hó 1-vel úgyis nyugállományba lett helyezve és ezek szerint
a katonák óhaja, hogy a parancsnokság tőle megvonassék és fent említett Gya4
lokay elvtársnak átadassék.
Mielőtt a katonatanács ezen kérelmet felterjesztette volna, kérte Gyalokay
(volt alezredes) elvtárs, ezredparancsnokot, hogy az állomásparancsnokságot ve
gye át, ki azon utasítást adta, hogy ő csak akkor veheti át, ha felsőbb fórum
erre őt utasítja, — ebből kifolyólag kérem a kerületi parancsnokság erre vo
natkozó rendeletét.
B
katonatanács elnöke37
3.

JEGYZÖKÖNY

V.38

Felvétetett Keszthelyen, 1919. évi május hó 5-én, a 20. vörös tüzér ezrednél.
TÁRGY.
Bizalmi férfiak (szakaszparancsnokok), löveg, illetve raj vezetők, jóléti bizal
mi férfiak és az esküdtszék megválasztása.
Az egybegyűlt elvtársak a választás elnökévé Orbán József, jegyzőjévé Bodó
Imre elvtársakat választották meg. Miután a jegyző megmagyarázta a vörös
katonáknak, hogy mielőtt a fentsoroltakat megválasztanák, jól gondolják meg,
hogy az illetőknek engedelmeskedni tartoznak. A választás megkezdődött. Bi
zalmi férfiak lettek: 2. üteg I. szakasz: Szerencsés István; 2. üteg II. szakasz:
Bajnec Vendel; 1. üteg I. szakasz: Szabó Gyula; II. szakasz (ujjoncszakasz) Ker
tész Imre elvtársak, és a 2. ütegbeli telefonszakasz bizalmia (sic!): Brodjovin
Iván elvtárs. Löveg, illetve raj vezetők: 2. üteg I. löveg: Tóth János László; II.
37 Gépelt fogalmazvány, Barna Elek szignójával.
33 A katonatanácsok feloszlatása utáni irat (1. ezzel kapcsolatosan az idézett Hünb. 4. HN. sz.
rendeletet). Gépelt irat, az utolsó bekezdés pirossal aláhúzva, sk. aláírásokkal.
10*
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löveg: Magyarics István, III. löveg: Kiss Gyula, IV. löveg: Szentimrei János elv
társak. 2. üteg I. löveg: Kovács József, II. löveg: Beck Gábor, III. raj: Markó
Károly, IV. raj : Hardi József.
A jóléti bizottság elnöke: (...), jegyzője: (...). A jóléti Bizottság tagjai:
Fehér Károly, Stiksz Ferenc, Fáth Lajos, Szabó János és Dobos Imre elvtársak.
Az esküdtszék elnöke: Timár György, jegyzője: Pataky István, tagjai: Vida Ist
ván, Orbán József, Somogyi Lajos, Stern Miklós és Szabó Sándor elvtársak.
A választások megtörténte után Bodó Imre közölte, hogy holnap a bizalmi
testület az esküdtszékkel együtt tartandó ülésén ki fogja jelölni azon volt tiszte
ket, kiket a proletár hadseregben megtartani óhajt, s ezen határozatot közölni
fogják s miután a helybeli Direktóriumnak bemutatják, futárral, jóváhagyás
végett a budapesti hadügyi népbiztossághoz küldik. Ugyancsak ily módon tör-<
ténik a megüresedő magasabb parancsnoki állások betöltése is. Más tárgy nem
lévén, az elnök az ülést bezárta.
E'jegyzőkönyv felolvastatott és jóváhagyás után aláíratott.
Kmft.
Bodó Imre
jegyző
A jegyzőkönyv hiteléül:
Orbán József
Vida István
elnök
Somogyi Lajos

