
Adatok a Tanácsköztársaság keszthelyi történetéhez 

A keszthelyi munkásmozgalom kezdeti története 
1914-ig, az első világháború kitöréséig ismert már,1 

az alábbiakban Keszthely munkásmozgalmának 
újabb fejezetével, a Tanácsköztársaság előzményei
vel és eseményeivel kívánunk foglalkozni. 

Munkánkat megkönnyíti az a szerencsés körül
mény, hogy megmaradtak a város korabeli újságai, 
a Keszthelyi Hírlap2 és az 1919-es Testvériség,3 me
lyek apró részletességgel tárják elénk a megírandó 
kor történetét. A keszthelyi Balatoni Múzeum év
ről évre több írásos és tárgyi dokumentumokat őriz 
ebből az időszakból. Értékes forrásanyagot tartal
maz az a kézirat is, amelyet 1959-ben az MSZMP 
Keszthelyi Járási Pártbizottságának kezdeményezé
sére munkaközösség állított össze.'1 Főleg a kortár
sak visszaemlékezéseinek összegyűjtésével végzett 
hasznos, nagyértékű munkát ez a munkaközösség, 
hiszen a nagy idők kortársai és egykori szereplői 
azóta nagyrészt elhaltak már. Megkönnyítette mun
kánkat az is, hogy Veszprém megye történetéinek 
vonatkozó szakaszát kitűnő könyv foglalja össze,5 

amely a keszthelyi események érintése mellett főleg 
módszertani kérdésekben volt segítségünkre. 

Az első v i l ágháború 

1914-ben kitört az első világháború. A keszthelyi 
huszárosztály augusztus 7-én ünnepélyes esküt tett, 
majd másnap elvonult a harctérre.(i Ezzel Koszi-
helyre is rászakadt a négyéves szenvedés szomorú 
korszaka. 

Nem lehet most célunk az első világháború Keszt-
0. 

hellyel kapcsolatos eseményeinek részletes felsoro
lása," bár "a rendelkezésünkre álló helyi lapok és a 
bőséges irattári anyag segítségével nem volna ér
dektelen ezt az összegezést elvégezni. Most csupán 
a munkásmozgalom? szempontjából lényeges rfom^í' 
tumokat ragadjuk ki ebből a szomorú adattömegből. 

Az első világháború kitörésének idején két mun
kás szakszervezet működött Keszthelyen, AZ építő
munkások szakcsoportjának Balogh József, a föld
munkásokénak Csikós Boldizsár volt az elnöke. 
Mindezt : a keszthelyi jegyző 1914 augusztus 14-én 

kelt rendeletéből tudjuk meg,7 amelyben ez áll: 
„Tudomás és alkalmazkodás végett értesítem az 
alább felsorolt egyesületek elnökségét, hogy a m. 
kir. belügyminisztérium 5481/1914. sz. rendelete ér
telmében minden gyűlés — még a magánhelyisé
gekben való összejövetel is gyülekezésnek számít — 
csak előzetes rendőrhatósági engedély alapján tart
ható." Az említett szakszervezetek legális működé
sét а -háború tartamára ez a rendelkezés szüntette 
meg. - : 

Az első világháború okát és jellegét hazafias frá
zisokkal álcázó napisajtó mellett a szociáldemokrata 
párt sem foglalt állást a háború ellen, ennek meg
felelően nem végzett megfelelő felvilágosító munkát 
sem. Három évvel'később, 1917-ben így emlékezik 
vissza erre az időszakra a Keszthelyi Hírlap:8 „Em
lékezzünk csak viss'za arra a nem is rég múlt időre, 
amikór az Internacionálét világszerte elparentálták 
és a népeknek a lövészárkokon át való érintkezését 
lehetetlennek tartották." 

A hatóság ennek ellenére : félt. Erre utal például 
a keszthelyi főszolgabíró 1914 augusztus 13-án a 
jegyzőknek szétküldött rendelete,9 melynek egyik 
részlete így szól: „Ezen cél érdekében a háború tar
tama alatt hetenkint vagy személyesen fogok ki-
szállani, vagy Farkas tb. főszolgabíró úr egy-egy 
jégyzőségbe, hogy a nép hangulatából és magatar
tásából is állandóan biztos áttekintést nyerhessek a 
járás lakosísága felfogásáról, netáni kívánságairól, 
valamint, hogy szerzendő tapasztalataim alapján 
tudomást szerezhessek úgy egyes közártalmú jelen
ségekről, egyénekről, vagy csoportokról és hogy 
ezekkel szemben a legrövidebb úton el is járhas
sak." ; ' 

1915 november 25-én még azt jelenthette a keszt
helyi jegyző, hogy Keszthely nagyközség területén 
„semmiféle szocialista röpirat, vagy felhívás ter
jesztése nem észleltetett."10 Ilyen körülmények kö
zött a nyomor; szenvedés, aggódás és a fájdalom volt 
az, ami elsősorban megtanította az embereket az 
igazságra. 
í Már a háború első évében jóformán kivétel nélkül 
fegyveres szolgálatra hívták be a férfiakat. Érde-
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; 
kesén jellemzi ezt a keszthelyi jegyző 1915 január 
5-én kélt jelentése,11 amelyben ez áll: „Polgárőrség 
teljesítésére alkalmas egyének, mondhatni nincse
nek, mert az A. osztályú népfelkelőik bevonultak, 
a B. osztályú népfelkelők nagyrésze f. hó 16-án fog 
bevonulni. . ." 1916 januárjában már a 43—50 éve
sek behívására is sor került.12 

A családfenntartók a harctérre kerültek. Itthon 
meg fokról-fokra nőtt a drágaság. 1915 júniusában 
még arról ír az újság, hogy Keszthely élelmiszer
szükséglete fedezve van, indokolatlan tehát a fürdő
vendégek félelme, az élelmezés körül nem lesznek 
zavarok.13 Pár hónappal később azonban már azt 
olvashatjuk, hogy nehézségek mutatkoznak a be
szerzésnél, mert a hentesek keveslik a maximált 
árat és nem adnak zsírt.1'1 1915 novemberében már 
a tejbeszerzés nehézségeiről ír az újság, kevés tejet 
hoztak Keszthelyre, nagy tolakodás után, mesés 
áron lehet csak tejhez jutni.15 A háború elején 40 
fillér körül volt a főzelékféle kilója, 1917-ben a kel
káposzta 1 korona, a fejeskáposzta 2 korona, a tök 
3 korona volt kilónként.16 Ugyanekkor a cipő ára 12 
koronáról 120 koronára ugrott fel, a szövet ára 10— 
12 koronáról 75—80 koronára, a lenvászon 70—80 
fillérről 6 koronára emelkedett.17 Egy méter szövet 
1918-ban már 200 koronába került.18 A tea kilója 
12—15 korona volt a háború kitörésekor, 1917-ben 
már 145—180 koronát kértek egy kilóért.1" 

1914 október 11-én 56 családanya részesült segély
ben Keszthelyen, 5437 korona összegben,-'0 nem ju
tott tehát 100 korona egynek. Az árak emelkedtek, 
de nem emelkedett a segély összege. Nagykanizsán, 
„amikor az egyik szónok a hadisegély felemelésé
nek szükségességéről beszélt — 1917-ben —, a gyű
lés sok száz női résztvevője sírva követelt rögtöni 
segítséget, mert a nyomorúság a városiban borzal
mas."21 Keszthelyen sem volt jobb a helyzet. Idéz
zük a keszthelyi jegyző 1917 november 1-én kelt 
jelentését.22 „A lakosság személy és vagyonbizton
sága ezideig még kielégítő, vagyoni viszonya, tekin
tettel a háborúra — egyeseket kivéve — a folyton 
fokozódó drágaság következtében, alig tűrhető." 

A nyomornak és szenvedésnek nemcsak a drága
ság volt az oka, hanem az áruhiány is, ami részben 
a bevonultak munkaerő kieséséből adódott. Keszt
helyen 1917 elején a szénhiány miatt vasárnap, hét
főn, szerdán és pénteken nem volt villanyáram.23 

Ugyanekkor a petróleum hiánya mái- 1916-ban meg
mutatkozott.24 Keszthely város levéltárában vaskos 
kötet tartalmazza azokat a kérvényeket, melyekben 
a lakosság petróleum kiutalását kéri.25 A petróleum-

pótló folyadék számos szerencsétlenséget okozott.26 

A keszthelyi boltokban 1918 márciusában egy szem 
burgonya sem volt már.27 A Keszthelyi Hírlap írja38 

1918-ban, hogy a közönség cérnajegyeket kap, mely
re háztartásonként 5,0 m fehér, vagy fekete cérnát 
szolgáltatnak ki. 

Keszthely lakói megszokhatták már a jegyrend
szert, mert 1971 tavaszán bevezették a szappanje-
gyet, melyre- legfeljebb havi 80 gramm (!) szappant 
adtak ki. Volt azonban, aki csak 40 grammot ka
pott.29 1917 októbere óta jegyre kapták a keszthe
lyiek a lisztet, zsírt, cukrot és petróleumot.30 A vas
úti vendéklokben ekkor {már jegy ellenében sem 
adtak ki kenyeret.31 A cukoradag fél kiló volt egy 
hónapra.32 , 

A nyomor, szenvedés, fájdalom, rettegés és halál 
nyitotta ki az emberek szemét. Van egy értékes do
kumentumunk erre. Bulla Miklós hadnagy 1917 
szeptember 4-én, 20 éves korában az isonzói harcok
ban elesett.33 Édesanyja à meghalt fiú fényképén 
megrázó erejű versben összegezte azt, amit annyi 
millió ember érzett már ajckor. A Balatoni Múzeum 
Adattárában őrzött fényképen ezt olvashatjuk: 

„Miklósomhoz! 
Ezért neveltelek 
Húsz éves korodra? 
Hogy adóként szedett 

• A mostoha haza. 
Nincsen benne nékünk 
Vagyonunk-, sem házunk 
Mégis érte haltál!!! 
Édes boldogságunk." 

Ilyen történelmi előzmények után ült össze 1917 
augusztus 15-én Stockholmban a nemzetközi szociál
demokrata békekongresszus. A kongresszuson Bu-
chinger Manó, Garami Ernő, Kunfi Zsigmond, Welt-
ner Jakab és Bokányi Dezső képviselték a magyar
országi szociáldemokrata pártot. Még a Keszthelyi 
Hírlap vidéki újságírói is világosan látták, hogy a 
kongresszus eleve reménytelen feladatra vállalko
zott. „Prograimmokkal lépnek fel — írja a Keszt
helyi Hírlap34 — amiknek•- hátterét a hadi helyzet 
statírozza." Ezt a hadihelyzet által megszabott 
szemléletet tükrözi az olasz szociáldemokrata párt 
egyik plakátja is, amelyet 1917-ben dobtak be észak
olaszországi vonalainkba. A.Balatoni Múzeum Adat
tárában őrzött példányt35 fényképmásolatban mutat-
juk be, ez feleslegessé teszjl a plakát részletes le
írását (1. kép). A stockholmi békekan gresszussal 
nem feladatunk foglalkozni, csak annyit jegyzünk 
meg, hogy pacifista szellemű propaganda bélyegei 
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1. kép. Olasz szociáldemokrata röpcédula 1917-ből Abb, 1, Flugblatt der italienischem Sozialdemokraten 
vom J. 1917. 

Keszthelyre is elkerültek. A Balatoni Múzeum 
Adattára három darabot is őriz ezekből.36 

1917 év világtörténelmi eseménye volt a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom győzelme Oroszor
szágban, A győztes forradalom után a fiatal prole
tárállam első intézkedése az annexiómentes béke 
megkötésére irányult. 1917 október 26-á,n a II. Szov
jet K.ongressszus Lenin javaslatára egyhangúlag 
elfogadta a békéről szóló dekrétumot.37 „Lenin hala
déktalanul békét követel" — írja a Budapesti Hír
lap.38 Ez az újság pár nappal később közölte is a 
lenini dekrétum tartalmát.39 A háborús cenzúra bék
lyóiba szorított magyar sajtó hasábjaiból is megis
merhette népünk Lenint és békeművét. 

A békedekrétumot a keszthelyi főszolgabíró 19. 

ein. 1918. sz. rendeletével, bizalmas úton valameny-
nyi jegyzőjének megküldte másolatban, „a szüksé
ges nyomozás megejtése végett.'"'40 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a 
magyar államhatalmi szervek fokozott aggodalom
mal figyeltek minden munkásmozgalmi kérdésre. A 
hatóság nem bízott a munikástömegekben. Ez a kép 
alakul ki abból a főispáni leiratból, amelyet 1918 
február 17-i kelettel kaptak a zalai főszolgabírók és 
rendőrkapitányok:41 „ Am. kir. belügyminiszter úr 
700/Res. 1918. számú felette bizalmas rendeletével 
a következőket közölte velem: A kormány felismer
vén az új szocialista kérdéseik horderejét, a munkás
ság jogos óhajai elöl, amennyiben bér, élelmezési 
vagy szervezeti kérdésekről van szó, sohasem zár-
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kózott el. Az újabb munkásmozgalmak és zavargá
sok azonban nem a most említett kérdések folyamá-
nyai, hanem az állammal és társadalommal szem
ben egyenesen hatalmi kérdéssé váltak. A munkás-
vezetők mérsékeltebb elemei ugyan még most sem 
adják fel a reményt, hogy sikerülni fog nekik a 
helyzetet uralni és a forrongást megfelelő mederbe 
terelni. Emellett azonban a túlzó elemek, különösen 
pedig a szocialista szervezetek központi irányító té
nyezőinek oly irányú aknamunkája is észlelhető, 
amely a meglevő társadalmi rend, a hadsereg és a 
háború folytatása ellen tervszerűen izgat. Az állam 
feladata most, hogy a mögöttes országrészben fo
lyamatban levő aknamunkára teljes világosságot 
vessen s annak személyi, anyagi vonatkozású titkos 
összeköttetéseit minden irányban nemcsak nyomo
zás tárgyává tegye, de az állam létalapjainak köte
lességszerű megóvása érdekéből lehetőségig meg
semmisítse." 

A hatóság fegyveres felkeléstől félt. 1918 február 
28-án kelt körrendeletében így ír a keszthelyi fő
szolgabíró :"'- „A túlzó, radikális elemek aknamun
kája folyik, mely a megfelelő társadalmi rend, a 
hadsereg .és a háború folytatása ellen tervszerűen 
izgat. Az ország egyes részeiben a polgári lakosság 
közt igen sok fegyver és lőszer van ,sőt a fegyve
reikkel hazatérő katonák révén sok esetben katonai 
fegyverek és lőszerek kerülnek a polgári lakosság 
birtokába. Különösen az utóbbi aggodalomra ad 
okot . . ." 1918 áprilisában hasonló tartalmú felhí
vást intéz a főszolgabíró a keszthelyi járás jegy
zőihez/'3 

1918 június 17-én elrendeli a keszthelyi főszolga
bíró, hogy a következő nyomtatványokat, illetve 
röpiratokat nyomozzák a jegyzők: „Katona testvé
rek", „Tudjátok meg, hogy ki miatt folyik ez a há
ború.!", „Ébredő munkás testvérek!", az esetleg fel
lelt példányokat foglalják le és a terjesztőket je
lentsék fel/'4 

Az egyre élesedő helyzetben a hatóságok figyelme 
reáterelődött a Magyarországon levő orosz fogoly
tömegekre is. Ezeket politikai szempontból megbíz
hatatlanoknak tekintették és mivel a háború révén 
kiesett munkaerő pótlására zömmel a mezőgazda
ságban dolgoztak, feltételezték, hogy szocialista esz
méket terjesztenek a polgári lakosság körében. 1918 
február 15-én a keszthelyi járási főszolgabíró vala
mennyi jegyzőjének megküldte a következő belügy
miniszteri utasítást/5 „Bizalmas úton arról értesül
tem, hogy az orosz hadifoglyok között szocialista 
eszmék terjesztésére csoportok alakultak, melyek 

céljaik elérésére a vonatkozói bel- és külföldi agitá
ciós irodalom termékeit igyekeznek megszerezni. 
Nincs kizárva, hogy az orosz hadifoglyok csak azért 
fáradoznak, hogy adott esetben a lakosság között 
egy oly propagandát folytassanak, hogy az oroszor
szági eseményekhez hasonló politikai helyzet meg
teremtését tűzze ki céljául." 

Ugyanekkor jelentős magyar katonatömegek vol
tak orosz hadifogságban is. Ezek a magyar hadifog
lyok megismerkedtek a marxista-leninista eszmék
kel, közülük nem egy harcolt, mint vörös katona a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelméért, 
vagyis a fiatal Szovjetuniót támadó intervenciós 
csapatok ellen. Vörös katona volt a keszthelyi Sza-
lay Dezső is, aki a hazatérte után Keszthelyen a 
szociáldemokrata párt bal szárnyát építette ki 1919-
ben/(i 

A Tanácsköztársaság idején Szalay Dezső a keszt
helyi forradalmi törvényszék elnöke lett/'7 

1918 március 15-én arról értesíti a járási főszolga
bíró a jegyzőket, hogy az Oroszországból hazatért 
csererokkantaknál különböző hírlapokat, illetve röp
cédulákat találtak/8 A főszolgabíró felhívja a jegy
zők figyelmét ezek terjesztésének megakadályozá
sára és a terjesztők letartóztatására. 1918 május l-re 
már a „Magyarországi forradalmi szocialisták" 
nyomtattak röpcédulát. Ezt a röpcédulát a keszt
helyi járási főszolgabíró által a jegyzőknek kiadott 
másolatból is ismerj ük/11 

1918 október 15-i keltezéssel küldi meg a keszt
helyi járás főszolgabírója a jegyzőinek a következő 
belügyminiszteri rendeletet:30 „Oroszországi újságok 
híradása szerint Oroszországban levő hadifoglyaink 
körében kiterjedt propaganda folyik a forradalmi 
eszme érdekében. Hadifoglyaink Oroszországban ál
lítólag nyilvános gyűléseket, összejöveteleket tarta
nak. Szentpéterváron állítólag Stiel és Rudnyánszky 
nevű hadifoglyok magyar és német nyelven felszó
lították a hadifoglyokat, hogy hazatérésük után ná
lunk is a forradalmi eszmét terjesszék." 

Nem csoda tehát, hogy a belügyminiszter 1300/ 
1918. számú rendeletében a „hadifogságból hazatérő 
katonák nyilvántartását és szigorú, de feltűnés nél
küli figyelését" rendelte el /1 A honvédelmi minisz
ter 5294. ein. 1 a./1918. számú rendelete hasonló tar
talmú intézkedéseket tartalmaz."'- Az említett ren
delkezések értelmében figyelték az orosz hadifog
ságból hazatért keszthelyi katonákat, köztük Poloz-
gai Lajost és Pompor Károlyt is.r>:1 
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2. kép. Az 1919 március 
11-re tervezett nép

gyűlés plakátja 

Abb. 2. Plakat der zum 
11. März 1919 geplanten 

Volkisversamrnlu n,g 

A polgár i demokrat ikus forradalom 

1918 október 17-én Tisza István kénytelen volt 
bejelenteni a Parlamentben a háború elvesztését. 
Október 24-én ért Budapestre a fiumei katonaláza
dás híre: a kormány lemondott. 1918 október 25-én 
Károlyi Mihály pártiából, a radikális pártból és a 
Magyarországi Szociáldemokrata Pártból megalakult 
a Magyar Nemzeti Tanács. 1918 október 30-ról 31-re 
virradó éjjel győzött Budapesten a polgári demokra
tikus forradalom. A forradalom győzelmét így tu
datja egy, a Balatoni Múzeum Adattárában őrzött 
röplap :5'* 

„KATONÁK 
MAGYARORSZÁG NÉPE! 
A cselekvés órája ütött! A magyar kato
nák, akiket négy évre a halál árkaiba dob
tak, kezükbe vették a haza sorsát, létünk 
megmentését. Várkonyi Albert tábornok, 
térparancsnokot elfogták. A térparancsnok
ságot, rendőrfőkapitányságot, pályaudvart, 
telefonközpontokat egyetlen csöpp drága 
magyar vér kiontása nélkül megszállták a 
magyar nép katonái. Katonák, polgárok, 
munkások, mindenki a Magyar Nemzeti 
Tanács utasítása szerint cselekedjék. Ka
tonák, csatlakozzatok a Nemzeti Tanács
hoz, amely az ország megmentését, a nép 
uralmat, a békét akarja. 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS" 
A király Károlyi Mihályt miniszterelnökké ne

vezte ki, de a nép már köztársaságot akart. „Éljen 
a forradalom, éljen a béke, éljen a köztársaság" 
voltak a forradalom jelszavai. 

Keszthelyen 1918 november 2-ig változatlan me
derben folyt az élet, melyet a régi közigazgatási 
apparátus irányított. A vidék népének nem voltak 
vezetői, akik erőiket összefogták, irányították volna. 
A szociáldemokrata pártszervezetek vezetői a szak
szervezetek szervezésével voltak elfoglalva. A vi
déki megmozdulások az iparvidékek és Budapest 
eseményeinek függvényei voltak.55 Nem csodálkoz-

hatunk tehát, hogy Keszthelyen, ahol ekkor szociál
demokrata pártszervezet nem is működött még, csak 
november 2-án, a polgári forradalom vitathatatlan 
győzelme után alakult meg a Nemzeti Tanács, A 
Tanács tagjai a következők lettek: 

Dr. Berzsenyi Gerő, dr. Büchler Sándor, Bóry 
Imre, Bokány József, Bendekovits István, Bognár 
Imre, dr. Csák Árpád, dr. Dunst Ferenc, Fentős Jó
zsef, Fábián János, Gaál József, Geiger János, Hei-
decker János, Harasztovits István, Kiss József, Ká
rolyi István, Kenesey Sándor, dr. Lakatos Vince, 
Lázár József, Lukács Elek, Mojzer Sándor, Meizler 
Károly, Nagy István, dr. Neumark Béla, Práger Ti
vadar, Pál Sándor, Reischl Imre, Révész Lajos, Ti-
toper István, Regensperger Ferenc, Szerdahelyi 
Jenő, Schweiger Sándor, Szekeres1 Ödön, Szigeti Fe
renc, Wilin Péter, Weitzi János, Veháp Lajos. 

A Keszthelyi Nemzeti Tanács elnöke Reischl Imre 
városbíró lett, aki a következő táviratot intézte a 
budapesti Nemzeti Tanácshoz:56 
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„Nemzeti Tanács Budapest. Keszthely város pol
gársága mai gyűlésén kimondott határozatával szív
vel, lélekkel, kitörő lelkesedéssel csatlakozott a 
Nemzeti Tanácshoz és megalakította a helyi Nem
zeti Tanácsot. Reischl Imre elnök." 

1918 november 4-én a keszthelyi katonaság fel
esküdött a Nemzeti Tanácsra.57 

A Keszthelyi Hírlap 1918 november 10-i száma 
címoldalán közli a keszthelyi Nemzeti Tanács ki
adott kiáltványait. Az I. számú felhívás pénz- és 
természetbeni adományokat gyújt a leszerelő kato
nák részére. A felhívásokat nyomtatvány formájá
ban szétküldték a keszthelyi polgároknak, megje
lölve azt is, hogy milyen összeget várnak tőlük. Egy 
ilyen nyomtatványt a Balatoni ' Múzeum Adattára 
is őriz.53 • 

A keszthelyi Nemzeti Tanács VI. számú felhívá
sa59 a Nemzetőrségibe való belépésre szólítja fel a 
leszerelt katonákat. A hévízszentandrási nemzetőr
ség parancsnoka Szendefi Árpád lett, a keszthelyi 
nemzetőrség parancsnoka pedig Szollár István ta
nító, aki századát teljes fegyverzettel és felszerelés
sel hozta haza Keszthelyre.60 

A Keszthelyi Hírlap 1918 november 10-i száma 
közli, hogy dr. Hamburger Jenő Naigykanizsán nép
biztos lett. Feladata a rendfenntartás, helyi zavarok 
leküzdése és az élelmezés biztosítása. Már november 
10-én megjelentek Keszthelyen a nagyméretű, vörös 
színű falragaszok: 

„Munkások! Elvtársak! 
Holnap, szerdán f. hó 11-én délután 6 órakor 
nagy nyilvános 
NÉPGYŰLÉST 
tartunk a Hungária előtti téren. Előadók: 
KÁROLYI MIHÁLY 
elvtárs 
HAMBURGER JENŐ 
népbiztos elvtárs. 
Minden elvtársnak proletárkötelessége, hogy 
pontosan megjelenjék. 

A SZOCIALISTA PÁRT VEZETŐSÉGE"'11 

(2. kép.) 
A meghirdetett népgyűléssel azonban bajok vol

tak, mert Hamburger autója Sármelléken elromlott 
és kocsival nagy késéssel ért csak be Keszthelyre. 
Károlyi Mihály látogatása elmaradt, mert a vasút 
forgalmi akadályai miatt nem jöhetett.62 

Mint a falragasz szövegéből értesülünk, 1918 no
vember 10-én már működött a Szociáldemokrata 
Párt keszthelyi szervezete. A párt újbóli megalaku-
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lásának idejét nem ismerjük. Szendefi Árpád szó
beli közléséből csupán annyit tudunk, hogy 1918-
ban alakult meg, — az őszirózsás forradalom idején 
— Fodor Imre kezdeményezésére. Az újonnan ala
kított Szociáldemokrata Pártnak Pámer István Mór 
lett az elnöke. Keszthelyen 1919 március 21-ig kom
munista párt nem működött.63 

A keszthelyi Nemzeti Tanács 1918 november 9-én 
ülést tartott. A Tanács előtt megjelent Szollár István 
tartalékos hadnagy és bejelentette, hogy írásbeli 
meghatalmazása van a nagykanizsai kormánybiztos
tól, a nemzetőrség megszervezésére. Bejelentette, 
hoigy e célból Katonatanácsot alakított. A Katona
tanács tagjai: Kovács Lajos, Piriti Ferenc, Kovács 
Ferenc és Perpics Lajos. A Nemzeti Tanács további 
tárgyalási pontjai a leszerelő katonaság felsegélye
zése és az egyre nyomasztóbb közellátási viszonyok 
kérdése körül forgott.6'1 

1918 november 12-én 16 napi gyalogmenet után 
hazaér': Keszthelyre a 41. nehéz tüzérezred, Prehál 
Antal alezredes parancsnoksága alatt. 

Az utcákon megjelent a Nemzeti Tanács falra
gasza: 

„ÉRTESÍTÉS. 
A hazatérő katonák első segélyezése 

folyamatban van. 
Figyelmeztetjük azonban azokat, akiknek 
vagyoni viszonyai jobbak, tartózkodjanak 
a segély kérésétől, mert csak azokat rö
vidítik meg, akik jobban rá vannak szo
rulva az első segiélyre. 
Az élelmiszer beszerzése iránt sürgős 
intézkedés történt, úgyszintén a ruha
nemű beszerzése iránt is. 
LEGYEN MINDENKI TÜRELEMMEL ÉS 
ENGEDJEN BENNÜNKET DOLGOZNI. 

A NEMZETI TANÁCS 
KESZTHELYI ALBIZOTTSÁGA."65 

(3. kép.) 

1918 november 13-án lemondott a trónról Habs
burg Károly. A Keszthelyi Hírlap öklömnyi betűk
kel, címoldalán közölte a hírt. 

Reischl városbíró a Nemzeti Tanács 1918 novem
ber 14-i ülésén jelentette be a király lemondását. 

Kis, kékszínű röpcédulák árasztják el az orszá
got, jutott belőlük Keszthelyre is, a Balatoni Mú
zeum Adattárába: 

„Éljen a Köztársaság! 
Mit hoz 

a Köztársaság? 



kép. A Kesathel;/! 
Nemzeti Tanács 

plakátja 
Abb. 3. Plakfct 

des imtomaintn 
von Keszthely 

Békés megélhetést és földet minden 
katonának ebből az országiból, me
lyet életükkel védtek meg! 
Mit töröl el 

a Köztársaság? 
Eltörli a királyságot, hogy ne hajthasson 
egy ember milliókat a halálba! 
Mindnyájatokat elvárunk helyisé
günkbe: Budapest, IV., Papnövelde 
utca 8. > 

Országos Köztársasági Párt 
Tel.: 2-40. 

Éljen a Köztársaság!"66 

1918 november 16-án kikiáltották a Magyar Köz
társaságot. A magyar posta alkalmi bélyegzőt hasz
nált Budapesten a köztársaság kikiáltásának nap
ján: 

„MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
1918 

NOVEMBER 16. 
BUDAPEST." 

Az alkalmi bélyeglenyomatokból is került néhány 
Keszthelyre az itteni gyűjtőkhöz.67 

Ezekben a napokban jelent meg a következő fal
ragasz, melynek egy példányát a Balatoni Múzeum 
Adattára őrzi: 

„H I R D E T M É N Y ! 
A Keszthelyen állomásozó 
41-ik honvéd tábori nehéz 
pótüteg parancsnoksága a 
Hadügyminisztérium 28315 
ein. 1. a. 1918. sz. rendelete 
alapján felhívja a keszthe
lyi járás területén lakó 
1869—1895 éviben született 
volt katonákat, hogy lesze
relés végett említett pa
rancsnokságnál jelentkezzenek.68 

A visszatartott fiatalabb korosztályoknak a rend
fenntartás lett volna a feladata. 

A Keszthelyi Hírlap 1918 november 24-i számá
ban a következő hirdetmény jelent meg: „A had
ügyminiszter úr rendeletére a 8. huszárezred pót
százada Pécsről—Keszthelyre helyeztetett át. Fel
hívom mindazokat az 1896, 1897, 1898, 1899 és 1900 
évi hadiköteles egyéneket, kik ezen ezredben való 
tényleges szolgálat tételre jelentkezni akarnak, azok 
Keszthelyen a pótszázadnál „Csányi" féle szállodá
ban jelentkezzenek. 8. huszár pótszázad parancs
noksága." 

A 41. nehéz tábori pótütegnél visszaimaradt kor
osztályok nem voltak teljes értékűek, mert a fron
tok összeomlásé, következtében a fegyelem teljesen 
felbomlott köztük. A visszatartott korosztályok még 
arra is alkalmatlanok voltak, hogy a belső rendet 
fenntartsák. A fegyelmetlenséget még tetézte a fel
szerelés hiánya, az ezrednek például egyetlen hasz
navehetetlen ágyúja volt csak. 

A fegyelmezetlenség megszüntetésére a kormány 
elrendelte, hogy minden ezred válasszon bizalmi 
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testületet. Ezt a rendelkezést a keszthelyi tüzérez
red is'! végrehajtotta, 1918 november 20-án megvá
lasztotta az ezred bizalmi testületet. A választások 
előtt a keszthelyi ; Szociáldemokrata ' Párt Fodor 
Imre és Széndefí Árpád élvtársaikat küldte ki, akik 
elbeszélgettek a legenysiéggel, felhivták figyelmüket 
a bizalmi testület Jelentőségére és, arra, hogy: meg
felelő emberéket válasszanak meg. Ilyen előkészítés 
után a tüzérezred Kovács-Gyula tiszthelyettest, Mód 
Gyula tizedest, Orbán József tizedest, Vida István 
tüzért, Barna Elek főhadnagyot, Somogyi Lajos sza
kaszvezetőt,' Orbán- János tüzért és Balogh Gyula 
tizedest választotta meg. ' 

A bizalmi testület az alakuló értekezletén Somo
gyi Lajost főbizalminak, Mód Gyulát pedig • jegyző
nek választotta meg. • A bizalmi testület azonnal 
hozzálátott a fegyelem helyreállításához, rendszere
sítette a szolgálatot, kivonulásokat, illetve gyakor
latokat és a legénységet gyűlések és szóbeli agitáció 
útján'szorította a helyes fegyelmi mederbe. 

Közben a hadügyminiszter Budapestre, a Sándor 
utcai régi képviselőházba értekezletre hívta össze 
az ezredbizalmikat. A. keszthelyi 'tüzérezredet So
mogyi Lajos, Barna Èlék, Kovács Gyula, Orbán Jó
zsef és Vida István .képviselték. 

AZ, egybegyűltekhez gróf Festetics hadügyminisz
ter szólt és a fegyelem helyreállításáról a hadsereg 
szervezéséről beszélt. Beszédéből olyan hadsereg 
képe bontakozott ki, amely inkább szolgálná a régi 
reakciós érdekeket, mint a munkásosztályt. 

Amikor a keszthelyi küldöttség ezt felismerte, ott
hagyta az értekezletet. Az értekezletről a Hadügy
minisztériumba mentek, ahol Stromfeld Aurél ve
zérkari ezredest keresték meg. Beszámoltak neki a 
keszthelyi helyzetről, maid elmondták a Sándor 
utcai értekezlet célját és az ottani megfigyeléseiket. 
Egyben megkérték, hogy a keszthelyi tüzérezred 
fejlesztésénél legyen segítségükre. Ezt meg is ígérte 
és meg is tartotta.60 

A véres háborút követő izgalmas napok után ne
hezen indult meg a polgári hétköznap fárasztó mun
kája is. A Keszthelyi Hírlap 1918 december U-i szá
mában „Dolgozzunk" a vezércikk címe. A munka 
felvétele országos probléma volt. A Balatoni Mú
zeum Adattára több, ezzel a témával foglalkozó röp
iratot őriz: 

„MIT FOGTOK ENNI A TAVASSZAL, 
MEG A JÖVŐ ÉVBEN? 
HA MOST NEM DOLGOZTOK? 

A burgonya az ország számos helyén a földben, 
néhány nap múlva már meg is fagy. Sok helyen a 

kukorica nincs még letörve, a cukorrépa is a föld
ben hever. Az ország földje egész vidékeken parla
gon hever, nincs munkáskéz, amely termővé tegye. 

TÉRJETEK ÉSZRE MAGYAROK! 
FOGJATOK MUNKÁBA AZONNAL, 
AMÍG NEM KÉSŐ! 

Éhen fogunk pusztulni. . ."70 

Az említett, Budapesten az Uránia könyvnyom
dában előállított aláírás nélküli röplaphoz hasonló 
tartalmú az alábbi is, amely Búza Barna földműve
lésügyi miniszter aláírásával jelent meg: 

„KATONÁK 
DOLGOZZUNK! 

A háborúnak vége. Csak annyi katona marad, 
amennyi a rend őrzésére szükséges. A többi haza
megy. 

örüljetek a viszontlátásnak. Pihenjétek ki maga
tokat egy pár napig. De csak egy pár napig. Azután 
fogjon munkához mindenki. 

DOLGOZZUNK, 
MERT MEGHALUNK ÉHEN..."7 1 

A közellátási helyzet egyre nehezebb lett. A Nem
zeti Tanács 1918 november 25-én tartott ülésén Ka
rácsony főbíró a 8261/1918. számú rendelet értelmé
ben bejelenti, hogy a Nemzeti Tanácsnak egy 12 
tagból álló közélelmezési tanácsot kell választania. 

A közélelmezési tanács elnöke Nagy István lett. 
Jegyzője: Bory Imre. Tagok: Szollár István, Pál 
Sándor, Kovács Lajos, Perpics Ferenc a katonata
nácstól.7- Pintér János, Gyümölcsös János, Kapi
tány Imre, Kovács János a szociáldemokrata párt 
részéről. Révész Lajos, Kenesey Sándor, Neumark 
Jakab a polgárság részéről.71 

A Nemzeti Tanács említett ülésén felolvasták a 
helyi szociáldemokrata párt átiratát is, melyben be
jelentik, hogy a következő szociáldemokrata párt
tagokat küldik be a Nemzeti Tanácsba: Kapitány 
Imrét, Pintér Viktort, Schossberger' Samu, Bory Im
rét, Fodor Imrét, Szerdahelyi Károlyt, Vida Lajost, 
Kulis Sándort, Pámer István Mórt, Radier Lajost, 
Papp Lajost, Pintér Jánost és Bődör Ferencet.7'1 

A Nemzeti Tanács 1918 november 25-i ülésén a 
nemzetőrség kérdése is szóbakerült. Miután a nem
zetőrség országosan megszűnik, Fodor Béla főhad
nagyot kérik fel, a nemzetőrség eddigi helyettes 
parancsnokát, hogy szervezze meg a polgárőrséget. 
Polgárőrségre minden 18—60 éves férfi kötelezhető. 

A Nemzeti Tanács 1918 december 1-i ülésén 
Reischl Imre elnök bejelenti, hogy a nemzetőrséget 
a tüzér parancsnokság a városban történt lövöldö
zés miatt lefegyverezte. A katonai parancsnokság 
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három napra vállalta csak a rend fenntartását a vá
rosban. Paál Sándor ekkor azt az indítványt tette, 
hogy a szociáldemokrata párt 80 megbízható tagjá
ból szervezzenek három hónapra népőrséget a vá
rosban. Indítványát elfogadták.75 

A Nemzeti Tanács 1918 december 3-i ülésén 
Reischl Imre elnök lemond elnöki tisztségéről. Le
mondását azzal indokolta, hogy városbírói és elnöki 
tisztsége összeférhetetlenek. Reischl lemondását va
lójában a szociáldemokrata párt nyomása idézte elő, 
mint az dr. Berzsenyi Győző hozzászólásából is ki
tűnik: „Amennyiben pedig a szociáldemokrata párt 
részéről megindult mozgalomnak az volna a célja, 
hogy m i . . . innen kimozduljunk és mintegy lefe
jezzük magunkat, ebbe nem nyugodhatunk bele." 
A Nemzeti Tanács új elnöke a szociáldemokrata 
Bory Imre tanító lett.76 

A Nemzeti Tanács 1918 december 14-i ülésén már 
Bory Imre elnökölt. Ezen az ülésen jelentették be 
a kormány földosztási szándékát.77 A Keszthelyi 
Hírlap 1918 december 29-i számában hírt olvasha
tunk arról, hogy a szociáldemoikrata pártnak az 
„Amazon" nagytermében megtartott gyűlésén is a 
tervezett földosztásról van szó. „A gyűlést a párt
vezetőség részéről kiküldött Kulin Sándor nyitotta 
meg. Iványi Károly, az országos propaganda bizott
ság kiküldöttje azután a földreform nagy jelentősé
gét méltatta és további tömörülésre szólította fel a 
földmunkásokat." 

A Keszthelyi Hírlap említett száma tesz először 
említést az ún. „utódállamok" hadseregeinek benyo
mulásáról a részben nemzetiségiek, részben magya
rok által lakott országrészekre. Majd 1919 január 
5-i számának címoldalán nagybetűs hírben olvas
ható: „A szerbek hivatalosan bejelentették, hogy 
megszállják Nagykanizsát." Az ezt követő újságpél
dány, 1919 január 12-én viszont megnyugtatja az 
olvasókat, hogy a szerb csapatok visszavonultak. 

A kormány a szomszédos államok hadseregei 
megállítása céljából új, megbízható hadsereget akart 
szervezni. 

1919 januárjának első napjaiban nshézágyúk és a 
hozzájuk tartozó felszerelés érkezett Keszthelyre is. 
Az ágyúk és a felszerelési anyagok szállítását Vida 
István ezredbizalmi irányította. Most már fel lehe
tett szerelni az I. számú nehéz üteget ágyúkkal, 
személyi fegyverzettel és egyenruhával. Az ütegnek 
azonban neim voltak még lovai. Az ezred bizalmi 
testülete a pártvezetőség beleegyezésével a Feste
tics uradalom méneséből sorozott be megfelelő 
Számú igás- és hátaslovat az üteghez. így azután az 

I. számú üteg teljesen felfegyverkezve, begyako
rolva, ütőképesen várta a további parancsot. 

Amikor az ellenforradalom vidéken is szervez
kedni kezdett és a Nemzeti Tanács 1919 január 4-i 
ülésén Fodor Imre tiltakozik az ellen, hogy Keszt
helyen megalakítsák a keresztényszocialista pártot. 
Bory Imre elnök demagóg módon „kijelenti, hogy a 
szólásszabadságnak a híve. A szociáldemokrata 
párt, amely évtizedes küzdelemmel, börtön és szu
rony terrorjával küzdve vívta ki a szólás- és sajtó
szabadságot, elsősorban tartozik tisztelni e vívmá
nyokat."78 Korompay György, az Országos Propa
ganda Bizottság Keszthelyen tartózkodó tagja is fel
szólalt a Nemzeti Tanács 1919 január 25-én tartott 
ülésén. „Egy óráig tartó beszédében kritika tárgyává 
tette a Nemzeti Tanács eddigi működését. Korom
pay beszédére, melyet a tanács türelemmel végig
hallgatott, az elnök pár szóval reflektált és megál
lapítja, hogy a Nemzeti Tanács pártok felett álló 
intézmény, melynek hatáskörén kívül esik a párt
politika."79 

Fodor Imre hívására jött le Korompay Keszthely
re. A keszthelyi Szociáldemokrata Párt ugyanis ed
dig annyira megerősödött már, hogy szükség volt 
függetlenített párttitkárra.80 A Szociáldemokrata 
Párt 1919 február 2-án délután . fél 3 órakor az 
Amazon (ma: Szabadság) Szálló éttermében gyűlést 
tartott, ezen a gyűlésen választotta meg a párt az 
új vezetőséget. A gyűlést, a jelzett időpontban nyi
totta meg Pál Sándor, a keszthelyi pártszervezet al
elnöke. „Bár a közönség nagy kontingensét a mun
kásság képviselte, mégis elég saép számban volt 
képviselve az intelligencia is, nevezetesen államvas-
űti tisztviselők, tanítók, tanítónők, magánhivatalno
kok S'tb." 

A gyűlésén Fodor Imre párttitkár tartotta meg a 
beszámolót. Beszédének egy érdekes résziét közöljük 
is: „A, pártnak Keszthelyen 2535 férfi és nő tagja 
van. örömmel jelentheti a szociális eszmék terje
désének legnagyobb diadalaként a szellemi munká
soknak és a vidéknek a párthoz való csatlakozását. 
Csatlakoztak még Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 
Alsópáhok, Sármellék, Egregy, Hévízszentandrás, sőt 
kéc, a keszthelyi járáson kívül eső község: Raposka 
és Badacsonytomaj 375 taggal szintén a keszthelyi 
szociáldemokrata párthoz való csatlakozásiát jelen
tette be." 

Kapitány Imre pénztáros81 felmentése után meg
kezdődött a választás. A tagok „szavazócédulán" 
adták le szavazataikat. A szavazatszedő bizottság 
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tagjai: Szollár István, Banovics József és Nagy Imre 
voltak. 

Megválasztották a következőket: 
Elnök: Pámer István Mór 
Alelnök: Pál Sándor 
Pénztáros: Kapitány Imre 
Jegyző: Szemes György 
Titkár: Korompay György 
Ellenőrök: Polgár Sándor, Zalakovics József. 

Gyümölcsös János, Pintér János ,Ágoston 
Lajos. 

Pátrvezetőség: Fodor Imre, Pintér Viktor, 
Szalay Dezső, Szollár István, Kulin Sándor, 
Banovics József, Hajós Imre, Keszelicze 
Vendel, Rácz József, Szabó György, Szép 
József és Sneff Ferenc.82 

A 41. tüzérezred bizalmi testülete a választás 
után, Somogyi Lajos indítványára testületileg belé
pett a szociáldemokrata pártba, őket már Korom
pay György látta el pártigazolvánnyal. A ma már 
elhunyt Somogyi Lajos, akkori főbizalmi állítása 
szerint ők, meg még vagy huszonötén, Korompay-
tól, a Kommunisták Magyarországi Pártjának tag
sági igazolványát kapták meg.83 Ezzel lényegesen 
megerősödött az a baloldali csoport, melyet Szalay 
Dezső már korábban kialakított. Nyilvánvaló, hogy 
az 1919 januárjában Keszthelyre érkezett Korompay 
György a Szociáldemokrata Párt mellett a Kommu
nisták Magyarországi Pártjának is tagja volt, és fel
tehető, hogy éppen a Kommunisták Magyarországi 
Partja keszthelyi szervezetének megalakítása végett 
jött hozzánk. 

1919 február második felében a Szociáldemokrata 
Párt nyilvános népgyűlést tartott Keszthelyen, a 
városháza előtti téren. A gyűlés szónoka Nyisztor 
Gyöngy, a Földmunkások és Kisgazdák Országos 
Szövetségének kiküldöttje volt.8'* Nyisztor a földre
form kérdését és az általános politikai helyzetet 
vázolta. Keszthelyen 45 uradalmi cseléd igényeit 
földet.85 

A „földbiirtokreformot megvalósító járási bizott
ságok gazda tagjai részére" a kormány 1919 január 
27-től február 14-ig tanfolyamot rendezett Budapes
ten. Február 20-tól március 8-ig újabb, hasonló tan
folyamot tartottak. A tanfolyamon dr. Prack László, 
a keszthelyi Gazdasági Akadémia tanára, a nagy
ér, középbirtok berendezéséről és kezeléséről tartott 
előadást. Fáber Sándor, ugyancsak keszthelyi gaz
dasági akadémiai tanár a növénytermelésről adott 
elő. A Keszthelyi Hírlap teljes terjedelmében közli 
Fáber Sándor „termelőgazdasági kerületek" című 

előadását, melyben Fáber a nagyüzemi gazdasági 
termelés mellett foglal állást.8f! 

A keszthelyi 41. tüzérezred I. ütege a Katonai 
Körzetparancsnokság rendeletére 1919 február 24-én 
elindult Csáp főhadnagy parancsnoksága alatt Alsó-
lendva és Belatinc közti határszakasz védelmére. 
Az üteg fegyverzete 4 ágyú és egy gépfegyverosztag 
volt. „A szociáldemokrata párt vezetősége erről elő
zetesen értesülvén propagandát indított az iránt, 
hogy a demarkációs vonalra induló elvtársakat 
méltóképpen üdvözöljék és az állomásra lekísérjék. 
A szociáldemokrata párt vezetősége és tagjai a párt
zászlóval és zenekarral az élen kivonult a kaszár
nyába. Indulás előtt a párt nevében Pámer István 
Mór elnök beszédet intézett a távozókhoz. Most már 
tudják, hogy miért harcolnak; a hazáért, azért tart
sanak rendet és fellebbvalóiknak engedelmeskedje
nek."87 AZ üteg 1919 április 20-ig biztosította az em
lített határszakaszt. A harcok során Kopcsándi Jó
zsef elesett.68 

Közben a Nemzeti Tanács is tovább folytatta a 
munkáját. Erről a munkáról részletes beszámolót 
kapunk a Keszthelyi Hírlap egymást követő számai
ban. Ha végigolvassuk ezeket a beszámolókat, jól 
látjuk, hogy a keszthelyi Nemzeti Tanács változat
lan problémája a közellátási helyzet, de ezzel kap
csolatban sem tudott komolyabb intézkedést hozni, 
hiszen ehhez nem volt megfelelő erő a kezében. A 
Nemzeti Tanács 1919 március 14-i ülésén jelentette 
be Pál Sándor a Munkástanács megalakulását, „me
lyet az elnök azon megjegyzésével vett tudomásul 
ft Nemzeti Tanács, hogy a munkástanácsiban azon 
határozatainak erélyes végrehajtó szervét üdvözli, 
melynek keresztülvitelére a Nemzeti Tanácsnak 
hatalma nincs." A Munkástanács elnöke Fodor Imre 
lett.81* A 41. tüzérezred bizalmi testülete beolvadt a 
Katonatan ácsba.90 

A Keszthelyi Hírlap így üdvözli a Munkás- és Ka
tonatanács alakulását: „A munkás- és katonatanács 
erélyesen lát hozzá a dolgok szociális rendezéséhez, 
mely amennyire a régi, korrupt rendszernek min
den szociális gondolkozású ember által helyeselt és 
kívánatos kiirtását célozza és helyébe a szociális 
marnék diadalát segíti elő, mindenkor számíthat el
ismerésünkre."91 Az újság az Amazon Szálló egy 
részének elrekvirálásával kapcsolatban mondja eze
ket az elismerő szavakat. A Szociáldemokrata Párt 
keszthelyi szervezetének ugyanis eddig nem volt 
megfelelő párthelyisége és az Amazon Szálló nagy
termét, az ottani régi kaszinó helyiségeit igyeke
zett a párt megszerezni erre a célra. Ez békés úton 

172 



nem ment, mert a tulajdonos túlzott bért követelt. 
Erre a szociáldemokraták 1919 március 10-én este 
tüntetésre gyűltek össze a városház elé. A tünte
téshez a 41. tüzérezred legénysége adta a biztonsági 
szolgálatot.92 

Ezrekre menő tömeg gyűlt össze a városháza 
előtti téren. A Munkás- és Katonatanács éppen a 
városházán ülésezett. Fodor Imre, a Munkástanács 
elnöke rendre és nyugalomra intette az egybegyűl
teket, majd közölte, hogy vonuljanak az Amazon 
elé, ahol elfoglalhatják a szükséges helyiségeket. 
1919 március 15-én leplezték le a Deák Ferenc ut
cában Csány Lászlónak, az 1848—49-es szabadság
harc vértanú miniszterének ma is meglevő emlék
tábláját. Az ünnepi beszédet dr. Csák Árpád tar
totta. Az iskolák testületileg kivonultak a Csány 
emléktábla leleplezésére. A gimnázium tanulói dél
előtt fél 11 órakor a Hungária nagytermében a fel
állítandó Ady szobor javára előadást tartottak. A 
felállítandó szobor javára 630 korona gyűlt össze. 
Keszthely ifjúsága tehát egyike volt az elsőknek, 
amely Ady nagysága előtt meghajolt. A szociálde
mokraták az Amazonban tartottak este fél 7 órakor 
emlékestet. Ennek megnyitó szónoka Szendefi Ár
pád volt, majd Sneff József nagykanizsai kormány
biztos beszélt. A műsor felolvasásból, zene- és ének
számokból állott.93 

A Keszthelyi Hírlap említett, 1919 március 20-i 
száma az utolsó, a lap Testvériség címmel folytatja 
tovább munkáját. Az újság névváltozása azokkal a 
korszakalkotó jelentőségű eseményekkel függ ösz-
sze, amelyekről a következő résziben számolunk be. 

A m a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g 

A keszthelyi Munkás-, Katona- és Paraszt Ta
nács 1919 március 25-én tartott ülésén elhatározta, 
hogy a Keszthelyi Hírlap nevét Testvériségre vál
toztatja és az új lapot hivatalos lapjának tekinti. 
A Testvériség 1919 március 27-én megjelent első 
számában olvashatjuk ezt a hírt. Az 1919 március 
27-től 1919 augusztus 6-ig megjelenő Testvériség a 
Tanácsköztársaság időszakának Keszthelyre vonat
kozó legfontosabb dokumetuma —• annál is inkább, 
meirt a városi levéltár semmiféle feljegyzést nem 
őrzött meg ebből a korszakból. A városi levéltár 
vonatkozó iratanyagát valaki .a Tanácsköztársaság 
bukása után nyilván megsemmisíthette. 

A Testvériség első száma ad hírt a Tanácsiköztár
saság kikiáltásának keszthelyi eseményeiről is. 

Ezt a történelmünkben új fejezetet nyitó hírt, a 

Tanácsköztársaság kikiáltását, egy nappal később 
tudta meg Keszthely. Az események lefolyásáról 
így számol be a Testvériség: Délután dobszóval hir
dették ki, hoigy este 8 óráira mindetoki legyen a 
Hungária előtt. „Este 8 órára beláthatatlan soka
ságú néptömeg jelent meg, melyhez Korompay 
György titkár intézett beszédet. Felolvasta Károlyi 
Mihály volt köztársasági elnök proklamációját, a 
»Mindenkinek« kezdetű szózatot, mely tudtul adja 
az egész országnak, hogy a szociáldemokrata párt 
egyesült a kommunistákkal és ezután a párt hiva
talon címe Magyarországi Szocialista Párt lesz és az 
egyesült szocialisták átvették az uralmat az egész 
ország felett és megalakították az ú. n. szovjetkor
mányt és a proletárdiktatúrát. Egyben kihirdette a 
Forradalmi Kormányzótanács I. és II. számú rende
letét." 

Korompay kitűnő szónok volt. „Értelmes előadá
sának minden szavát jól meghallgatta a nép s a 
magyarázó beszéd nagy hatást tett a hallgatóságra. 
Utána Balogi kommunista elvtárs beszélt, megnyug
tató módon adván magyarázatot a kommunikálás 
nagy elvének. Utána Kulin Sándor beseélt, mind
végig az ő megszokott concilians, megértő modorá
ban . . . " A keszthelyi Nemzeti Tanács 1919 március 
23-án ülésezett utoljára és átadta a hatalmat a 
Munkás-, Katona- és Paraszt Tanácsnak. A Mun
kás-, Katona- és Paraszt Tanács végrehajtó szerve 
a Direktorium, mely nyomban meg is kezdte mű
ködését. A Direktórium tagjai: Fodor Imre elnök, 
Paál Sándor és Kis Géza.94 

Külön járási és városi Direktórium nem volt. Fo
dor, Paál és Kis a járás és a város ügyeiben egya
ránt intézkedtek. A Direktórium tagjai között a kö
vetkezőként oszlottak fel a munkaterületek: „Poli
tikai, közigazgatás, közoktatás, katonaügy. Hivatal
vezető: Fodor Imre. Főszolgabírói Hivatal.95 —- Köz
élelmezés, földművelés, munkásügyek. Hivatalve
zető: Pál Sándor,9fi városháza, tanácsterem. — Ipar 
és kereskedelem, községi ügyek, egészségügy. Hiva
talvezető: Kiss Géza, Kossuth Lajos utca 22. — Hi
vatalos idő de. 9—12, du. 2—4."97 

1919 március 25-én Szollár István elnökletével a 
geszthelyi „Köz- és Magánalkalmazottak Szakcso
portja" tartott gyűlést. Ezen a gyűlésen Fodor Imre 
beszédet tartott.98 

A Testvériség 1919 április 6-i száma közli a For
radalmi Kormányzótanács 1919 március 30-án kelt 
rendeletét a vörös hadsereg felállításáról. Az újság 
így ír: „Mindazon jelentkező, amennyiben a tobor-
zóbizottság által megbízhatónak minősíttetett és ka-
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tonai szolgálatra alkalmasnak találtatott, valamint 
a mellékelt kötelező feltételeknek magát aláveti, a 
vörös hadseregbe felvehető." A toborzott vörös ka
tona „kötelezőjéből" egy példányt őriz a keszthelyi 
Balatoni Múzeum Adattára.90 

Keszthelyen is megalakult a toborzó bizottság, 
amelynek tagjai Trieber Kálmán, dr. Mojzer György 
és Pál Sándor voltak. 10° A toborzás első napján 30-an 
jelentkeztek, ez a szám április 13-ig 103 főre emel
kedett.101 

A Munkás-, Katona- és Földműves Tanács már
cius 30-án tartott 7 órás üléséről részletesen beszá
mol a Testvériség. Ezen Fodor Imre bejelenti, hogy 
a Keszthelyi Hírlapot felsőbb utasításra állami ke
zelésbe vették, a Mérei nyomdát azonban, mivel 20 
munkásnál kevesebbet foglalkoztat, nem államosí
tották. A lap ezután Testvériség címmel jelenik 
meg, a laphoz Szendefi Árpádot nevezi ki a Direk
tórium. Fodor Imre bejelenti, hogy a keszthelyi üz
leteket, a fűszer és élelmiszer üzletek kivételével, a 
Direktórium bezáratta, melynek „hivatalos leltáro
zás és árleszállítás" a célja. Indítványozza, hogy 
Keszthely tegyen lépéseket a Balaton vármegye 
megvalósítása érdekében, amely a Zala folyótól Ba
latonfüredig terjedne, hogy „szolgálhassa a Balaton 
kultusz érdekeit, Keszthely székhellyel." Ugyanek
kor terjeszti elő az igazságügyi népbiztosság rende
letét a forradalmi törvényszék felállításáról. Jelenti, 
hogy a hadsereg által nem használható fegyvereket 
a hatóság a megbízható egyéneknek visszaadja. 
Pámer István bejelenti, hogy a Nagyberek 5—6 m 
mély tőzegének kitermeléséhez gépeket rendeltek, 
amelyek állítólag útban, is vannak. Pál Sándor be
jelenti, hogy Újmajor és Fenékpuszta átadása a 
Gazdasági Akadémia részére még nem történt meg. 
,.A földművelésügyi népbiztos nélkül ilyen nagy át
alakulás végre nem hajtható, azért nem ajánlja, 
hogy a tanács szorgalmazza a gazdaság átvételét." 

Kiss Géza. jelenti, hogy a pénzintézeteket szocia
lizálták s a nagyobb üzemek is állami kezelésbe ke
rültek, ha 20 munkásnál többet foglalkoztatnak. 
Berkes „(vasúti) tanácstag a még mindig vasúti ko
csiban lakó családok érdekében szólal fel s ajánlja 
a lakásrekviráló bizottság gondoskodásába." Este 10 
óra felé, mikor az ülés feloszlóban volt már, jelen
tették, hogy a keszthelyi községi iskola a többi ma
gyarországi iskolával egyetemben március 29-től 
kezdve állami kezelésbe megy át. — „A hangulat 
felvillanyozódott a jó hírre és a gyűlés éljenzéssel 
oszlott szét,"102 

A Keszthelyi Hírlap államosítása után megtör

tént tehát a keszthelyi takarékpénztárak államosí
tása is. A következő takarékpénztárakat államosítot
ták ekkor, mint a Testvériség 1919 április 6-i szá
mának egy felhívásából kiderül: Keszthelyi Taka
rékpénztár RT., Keszthelyvidéki Takarékpénztár 
RT., Keszthelyi Kölcsönös Segélyző Szövetkezet, 
Keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet. 
Megtörtént a fiúiskola államosítása is. Az egyházi 
tulajdonban levő iskolák államosítása csak később 
következett be. 1919 június 27-én került sor a pre
montrei gimnáziumra,1011 június 28-án pedig az apá
cák iskolájára.10'' 

1919 március 28-án megalakult a Diákok Szociá
lis Szervezete. Az alakuló ülésen Fodor Imre és 
Szendefi Árpád mondottak beszédet. Elnök lett: 
Daró László VIII. o. t. Alelnök: Oroszlán István 
VII. o. t. Jegyző: Szekeres György VIII. o. t. Pénz
táros: Nagy Viktor VII. o. t. Ellenőrök: Lázár Gyula 
VIII. o. t., Kotsis Zoltán VII. o. t.m 

„A Munkás-, Katona- és Földműves Tanács leg
utóbbi ülésén Pámer István Mór, pártunk elnöke 
tüdőbeteg-gondozó szanatórium felállítását indítvá
nyozta. Az indítványt a Tanács egyhangú lelkese
déssel fogadta és így reményünk van rá, hogy mi
nél előbb létre fog jönni ez az oly régóta nélkülö
zött hasznos intézmény."106 

A Testvériség 1919 április 13-i száma közli a 
keszthelyi Uránia mozi államosítását. Kákosy ter
melési biztos a mozi ideiglenes vezetésével Marcza-
lek Ferenc elvtársat bízta meg. Ugyanebben a szám
ban olvashatjuk a patikák és drogériák államosítá
sát is. 1919 április elején folyt le a keszthelyi já
rásiban és magában Keszthelyen is a községi tanács
tagok megválasztása, majd ezt követően a járási 
tanács megválasztása is. 

A Forradalmi Kormányzótanács XXVII. számú 
rendeletének megfelelően április 6-án tartották meg 
a keszthelyi járás községeiben a tanácstagválasztá
sokat. A községi tanácstagválasztásokkal kapcsolat
ban komoly nehézségek voltak, mint azt egy később, 
1919 augusztus 27-én kelt 4212/1919. sz. főbírói je
lentésben olvashatjuk.107 

A keszthelyi községi tanácstagválasztásokat 1919 
április 7-én tartották. „Keszthelyen a szavazás két 
választási irodában történt. Egyik az Amazon Szál
lodának a Georgicon utca felé néző földszinti he
lyiségében volt, a másik pedig a városházának a ta
nácstermében. A szavazás de. 8—12-ig és du. 2—7-ig 
tartott. A szavazás titkos volt. Minden szavazó egy 
szavazólapot kapott, melyen 50 jelölt neve volt fel
írva. Mindenkinek mind az 50-re kellett szavaznia. 
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Mindenkinek jogában állott a neki nem tetsző jelölt 
nevét áthúzni és helyette más nevet írni. Aztán a 
szavazólapokat urnába kellett tenni. A szavazók 
nevét jegyzőkönyvbe vették.'108 

A keszthelyi községi tanácstagválasztások szava
zólapját a Balatoni Múzeum Adattára őrzi.10<J 

(4. kép.) Ugyancsak Adattárunkban van az a hirdet
mény, mely a megválasztott tanácstagok névsorát 
közli.110 

A keszthelyi járási tanács választása április 9-én 
délelőtt történt meg a városháza tanácstermében. 
Megválasztották: Pámer István Mór, Pál Sándor, 
Fodor Imre, dr. Neumark Béla, Korompay György, 
Kiss Géza, Zalakovics József, Nagy Imre, Lukács 
Károly, Csönge József, dr. Fodor Márton, Horváth 
Antal, dr. Jobbs Viktor, Horváth Jenő Cserszegto-
majról, Fodor János Vonyarcvashegyről, Kárpathy 
János Gyenesdiásról, Visznek Mihály Alsózsidről, 
Nagy Pál Ferenc Felsőzsidről, Bárdió Lajos Reziből, 
Vajda János Zalaszántóról, Nóvák Imre Vindornya-
lakról, Horváth Jenő Hévízszentandrásról, Szűcs 
Pál Karmacsról, Plotár Zsigmond Nemesbükk, Ge
lencsér János Egregyről, Vass Gábor Szentgyörgy
várról, Lázár Joachim Alsópáhokról, Marliczka Pál 
Sármellékről, Kober János Sármellékről, Károly 
József Zalavárról tanácstagokat.111 

A 41. tüzérezred résziéről Somogyi Lajost, Barna 
Eleket, Vida Istvánt és Kovács Gyulát választották 
be a Katonatanácsba. A Katonatanács elnöke So
mogyi Lajos lett. A Katonatanács tagjai Somogyi 
Lajos vezetésével kihallgatáson jelentkeztek Strom
feld Aurél vezérkari főnöknél és a felszerelés ki
egészítését kérték. A vezérkari főnök azt meg is 
ígérte nekik és egyben közölte velük, hogy a 41. tü
zérezred új neve: 20. vörös tüzérezred lesz. Közölte 
azt is, hogy tervbevették az ezred Debrecenbe való 
áthelyezését. A Katonatanács kihallgatáson részt
vevő tagjai kérték, hogy az ezred Keszthelyen ma
radhasson, mivel az ismerős környezetben könnyebb 
az utánpótlás biztosítása, mint idegen helyen. Az 
indodkot elfogadták és az ezred tovább is Keszthe
lyen maradt.112 

Az 1919 április hó 14-én kelt hadügyi népbiztos
ság 4. H. N. számú rendelete megszüntette az ezred
bizalmi testületet és politikai megbízottakat ren
delt az ezredhez. A 20. vörös tüzérezrednél Vágó 
elvtárs lett a politikai megbízott.113 

1919 április 13-án választási ülésre gyűlt össze a 
keszthelyi Munkás-, Katona- és Földműves Tanács 
a városháza nagytermében, hogy megválassza a nép
tanácsot. A titkos szavazás lezárása után a népta
nács elnöke: Fodor Imre, alelnöke: Fehér János, 
jegyzője: Szollár István, helyettes jegyzője: Csaplár 
Dezső, pénztárosa: Nagy Imre lett. A néptanács 
tagjai: dr. Neumark Béla, Pámer István Mór, Pál 
Sándor, Hajós Imre, Kulin Sándor, Lukács István-
né, Korompay György, Radier Lajos. — A helyi 
gazdasági tanács tagjai: SZÍVÓS János, Zalakovics 
János, Varga József. — A munkásügyi és építészeti 
bizottság tagjai lettek: Kell Dezső, Hajós Imre, 

175 



CsÖnge József, Kovács Károly, Németh István, Pâ
mer látván Mór, Kulin Sándor, dr. Neumark Béla, 
Pál Sándor és Bory Imre. 

Ezen a választási ülésen a „jelentések között osz
tatlan figyelmet keltett Pámer Isftván Mór részletes 
jelentése a kórház jelenlegi állapotáról, mely sze
rint ott úgy a köztisztaság, mint a betegek ellátása, 
fűtés stb. tekintetében olyan állapotok uralkodtak 
eddig, melyeket tovább tűrni nem lehetett."11'1 

A Testvériség 1919 ugyanezen száma ad hírt a 
keszthelyi járás szakszervezetbe tömörült tanítóinak 
gyűléséről. A gyűlésen Bory Imre elnökölt. Juhász 
Antal ismertette a Forradalmi Kormányzótanács 
rendelkezéseit, melyeket a községekben csak késve, 
vagy egyáltalán nem kaptak meg a tanítók. Szollár 
István a kommunizmus alapelveit magyarázta meg. 
A Magyarországi Szocialista Párt Köz- és Magán
tisztviselők keszthelyi szakcsoportja 1919 április 
12-én az Amazon Szállóban, a párt helyiségeiben 
„szórakoztató estet" rendezett. 

„Folyó hó 14-én folytak le Nagykanizsán a járási 
bizottsági és az országos tanácsi választások, me
lyek megfelelnek a régi rendszer idején tartam szo
kott megyebizottsági és országgyűlésd képviselővá
lasztásoknak. Járásunkból a vármegyei bizottságba 
Pál Sándor elvtársat Keszthelyről és Vajda Lajos 
elvtársat Zalaszántóról, az országos bizottságba Fo
dor Imre elvtársat választották meg."115 

A forradalmi törvényszék 1919 április 17-én tar
totta első tárgyalását, egy szénalopási ügyben.116 A 
Testvériség következő számai rendszeresen közlik a 
forradalmi törvényszék ítéleteit, amelyek között 
fegyverrejtegetésért adott 6 év a legsúlyosabb. 

1919 április 24-én megkezdte működését a volt iz-
iaeliíta kórházban a Jókai út 2. szám alatt a tüdő
beteggondozó intézet. Az intézet vezetője dr. Sándor 
Márton orvos lett.117 

Dr. Sándor Márton lett egyébkénrt a Keszthelyen 
megalakult Szocialista Orvosok helyi csoportja tit
kára. Elnöknek dr. Neumark Bélát választották 
meg. 

A Tanácsköztársaságra nehezedő ellenséges kato
nai nyomás a toborzás gyorsítását követelte. „Folyó 
hó 2U-án Keszthelyre érkezik a toborzó bízottság s 
29-én kezdetét veszi a toborzás. Proletárok! Jelent
kezzetek tömegesen a vörös hadseregbe! Jelent
kezni lehet a Szocialista Párt Amazon-szállóbeli 
helyiségeiben. A Direktórium", olvassuk a felhívást 
az újságban. 

A Testvériség 1919 április 27-i számában Magyar 
Lajos vezércikkét olvashatjuk, „A kommunizmus és 

a kisbirtok" címmel. Ebből az érdekes cikkből idé
zünk is: „A burzsoázia lakájai, akik a fehér ellen
forradalommal meg szeretnék dönteni a vörös for
radalmat, nem jelentkeznek most már igazi mivol
tukban. A nagytőke, a feudális nagybirtok, a kapi
talizmus ügynökei most olyan harci módszerekkel 
dolgoznak, hogy pápábbak akarnak lenni a pápánál, 
kommunistábbak Leninnél és le akarják főzni radi
kalizmusában Kun Bélát. Egy eszmét úgy is lehet 
szabotálni, kompromittálni, ha túlságba viszik és a 
burzsoázia bérencei most ezt a taktikát választot
ták A legkedvesebb jelszavuk az, hogy a kom
munisták el akarják venni a kisbirtokot...... A kis
birtokot nem akarja, nem fogja köztulajdonba venni 
a tanácsállam." 

íme, itt az egyik magyarázata a községi tanács
tagválasztásokkal kapcsolatban vidékünkön észlel
hető ellenségeskedéseknek. Az ellenségeskedés má
sik okát a Balatoni Múzeum Adattárának nagymé
retű plakátja magyarázza meg: 

„Világ proletárjai egyesüljetek! 
ÁRULÓK járnak köztünk; — vigyázzunk em
berek! A kútmérgező nem oly gyalázatos és nem 
oly veszedelmes, mint amilyenek ezek, akik a 
lelket akarják megmérgezni. Grófok, bárók, 
pesti milliomosok és bankárok költségén járják 
a vidéket és a faluk hívő népét azzal a buta 
hazugsággal vezetik félre, hogy az új rend, a 
Tanácsköztársaság eltörli a vallást, lerombolja 
és meggyalázza a templomot, A Tanácsköztár
saságban szabad mindenkinek a vallása, fele
kezete ! . . .'"18 

A vallással kapcsolatos nyugtalanságnak Keszt
helyen is érezhetők voltak a nyomai.11" 

1919 április 15-én „jelentőségteljes esemény" 
színhelye volt a párt nagyterme. A keszthelyi ipa
rostanoncok jöttek itt össze, akiknek Korompay 
György titkár tartott beszédet. „Megmagyarázta, 
hogy az iparostanoncoknak is követniök kell a se
gédek példáját és szervezkedniök kell. A budapesti 
tanoncok is szervezkedtek és megvalósították az 
Ifjú Munkások Országos Szövetségét. Most kell 
szervezkedni és szocialista tanokat megtanulni, ha 
idővel jó munkások és jó szocialisták akarnak len
ni." Ezután megválasztották a vezetőséget. 

Elnök: Fischer László géplakatos. Alelnök: Kiss 
József géplakatos. Jegyző: Breznicza Ferenc vaske
reskedő. Pénztárnok: Molnár Lajos szíjgyártó. Tit
kár: Balázs István nyomdász. Ellenőrök: Tar László, 
Birő Antal, Albert Gergely, Kovacsics N. Választ
mányi tagok: Pothárn János, Kardos József, Farkas 
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Jenő, Károlyi Gusztáv, Belus Ferenc és Mác János. 
..Ezután üdvözölte Korompay elvtárs a Magyaror
szági Ifjúmunkások Országos Szövetsége keszthelyi 
csoportját." 

Elkövetkezett 1919 május 1, az első szabad május 
ünnepe. „Soha nem látott fénnyel és pompával ün
nepelte Keszthely város dolgozó közönsége május 
elsejét" — írja a Testvériség 1919 május 4-i száma, 
majd így folytatja: „A házak vörös zászlódíszt öl
töttek, kivétel nélkül minden házon az Internaci-
nálé színe lengett." 

„Reggel 8 órakor Korompay elvtárs beszélt a lak
tanyában az ünneplő, piros szalagos vörös katonák
hoz és gárdistákhoz." 

Reggel 9 órakor a párt dísztermében a női szer
vezet tartott ünnepséget. Kulin Sándor volt az ün
nepi szónok. 

Délelőtt 10 órakor a Csány-féle szálló földszinti 
helyiségében gyülekeztek a vas- és fémmunkások, 
a kereskedelmi alkalmazottak, a köz- és magántiszt
viselők szakcsoportjai. Fodor Imre ünnepi beszéde 
után Szollár István beszélt. 

A vasutasok, cipészek, famunkások, szabók szak
csoportjai délelőtt 10 órakor a Sörházkertben gyüle
keztek. „Vagy 300 férfi és 60 nő hallgatta a szóno
kokat, kik a nap jelentőségét méltatták." Pál Sán
dor, Kozma, Kiss Géza, Kulin Sándor beszéltek. 

A földmunkások és kisgazdák szakcsoportja a 
Vásártéren jött össze, ahol Korompay György és 
Pámer István Mór tartott beszédet. Pámer beszéd
jének egy részét idézük: „a tulajdonképpeni kapi
talisták kiszöktek Svájcba, de a középburzsoázia 
megfelelő anyagi eszközök híjján itt rekedt. Ez az 
o:ztály konzervatív és reakciós, kíméletlen osztály-
harcot kell ellene folytatnunk, hogy uralmunkat 
biztosíthassuk." 

Délután 2 órára az egyes szakszervezetek a lakta
nyába vonultak. Innen 3 órakor- indult meg a me
net le a Balaton partra. A tüzéreik mentek elől, 
Barna ütegparancsinok vezényletével. Ágyúik vö
rösre voltak festve, piros díszítés volt az emberek 
ruháján, a lovakon. A tüzérek után vonult a helyi 
dalárda. Az 1904. évi nagy vörös zászlót vitték a 
nyomukban és azt követte a pártvezetőség. Majd az 
egyes szakszervezetek csoportjai következtek. 

„öreg emberek állítják, hogy ilyen impozáns, 
ilyen gyönyörű népünnepélyt, ekkora tömeget nem 
látott soha senki Keszthelyen. A pártvezetőség tag
jai a Balaton szálló erkélyéről tartották májusi se
regszemléjüket, a hullámzó tömeg felett. Kürtszó 
és erre következő ágyúlövés jelezte az ünnepély 

kezdetét." Korompay György nyitó szavai után 
Radó László Petőfi „Egy gondolat bánt engemet . . ." 
kezdetű versét szavalta. Az ünnepi beszédet Fodor 
Imre tartotta. A dalárda és az énekkar számai után 
Pámer István Mór zárószavai következtek. Este a 
vasas műkedvelő gárda tánccal egybekötött műsoros 
estet tartott a párt dísztermében. 

Korompay György május 1-i szereplése úgy lát
szik búcsú volt Keszthelytől. A Testvériség május 
4-i számában ugyanis ezt olvashatjuk: 

„Kedves elvtársaimhoz! 

Végleges eltávozásom alkalmával sajnos 
mindenkitől nem búcsúzhattam el, miért is 
ezúton búcsúzom mindnyájuktól. Sok sze
rencsét kívánok a további együttműködés
hez. 

Szerető elvtársuk 
Korompay."120 

Sajnos ma már lehetetlen megállapítani, hogy mi
lyen ok rejlik Korompay távozása mögött. Annyit 
nündenesetre megállapíthatunk, hogy távozása nem 
volt végleges és csakhamar újra Keszthelyen, régi 
munkakörében látjuk őt viszont. 

1919 május 6-án a Munkás-, Katona- és Földmű
ves Tanács ülést tartott és ezen elhatározták a 
keszthelyi munkás zászlóalj felállítását.121 

A Testvériség 1919 május 11-i számában a kö
vetkező felhívást olvashatjuk: 

„Proletárok! Testvérek! 

Veszélyben a proletárhaza, veszélyben a mun
kásság legnagyobb kincse, a szabadsága. 
A Forradalmi Kormányzótanács elrendelte a 
proletárság általános mozgósítását. Minden 
szervezett munkás köteles azonnal a Keszt
helyen felállítandó munkászászlóaljba jelent
kezni. 
Proletárok! Testvérek! Tegyetek eleget prole
tar iate lességteknek! Jelentkezetek reggel 9 
órától a párthelyiségben. 

Munkás-, Katona- és Földműves Tanács." 

A „Köz- és Magánalkalmazottak Szakcsoportja" 
elhatározta, hogy férfi tagjai testületileg belépnek 
a munkászászlóaljba.122 

1919 májusának elején a proletárhaza védelmének 
kérdése és a honvédő háború következtében előál
lott közellátási nehézségek állanak az érdeklődés 
előterében. A Testvériség 1919 április 27-i száma 



jelenti már a húsjegyek bevezetését. Ezzel nemcsak 
a húsellátás zavartalan biztosítását akarták elérni, 
hanem az uzsoraáron árusító mészárosokat is le 
akarták törni. 

A Testvériség 1919 május 1-i száma több, a köz
ellátással foglalkozó cikket közöl már. A követke
zőkről értesülünk: „A keszthelyi Direktórium ezúton 
fordul a közönséghez és értesíti arról, hogy megbí
zottai útján tőle telhetőleg iparkodik a közönség, 
de elsősorban a proletár lakosság mindennemű 
szükségletéről gondoskodni. Megbízottai állandóan 
úton vannak és eddig is elég szép eredménnyel járt 
fáradozásuk, amennyiben sikerült nagyobb mennyi
ségű ruhaneműt beszerezni." Majd tovább: „A szo
cialista párt vezetősége áthatva a nemes gondolat
tól, hogy a mai megnehezedett élelmezési viszo
nyok között a városi lakosságnak, de főképpen a be
tegeknek, csecsemőknek és a szoptató anyáknak 
egészséges, tiszta, hamisítatlan tejjel való ellátása 
életbevágóan fontos közérdek, a kezébe vette a tej
ellátás megszervezését, ami sikerült is. Pámer Ist
ván Mór elvtárs sem időt, sem fáradtságot nem kí
mélve a hercegi uradalom bevonásával megszer
vezte úgyszólván egész Keszthely környékét szövet
kezeti alapon. Ennek eredményeképpen ma már na
ponkint 900—1000 liter tej kerül kiosztásra . . . " 

Ezt a hírt követte a z újságban: „ A húsjegyek 
életbeléptetésével egyidejűleg a hústalan napokra 
vonatkozó rendelkezés május 5-vel hatályát veszti. 
További intézkedésig tehát az eddigi hústalan na
pokon kedden és pénteken is lehet húst vásárolni 
és nyilvános étkező helyeken kiszolgálni." 

Az újság másik cikke arról számol be, hogy a 
gyufaellátás biztosítva van, a közönség 16 fillérért 
vásárolhatja a gyufa dobozát. Ebben az újságban 
olvashatunk a sójegyek bevezetéséről. 

1919 május 14-én reggel vörös zászló lengett már 
a Hungária erkélyén, mivel a 20. vörös tüzérezred 
búcsúestre készülődött. Lékay János elvtárs búcsúz
tatta a hadba induló katonákat: „ö mindig paci
fista volt, a béke híve, a háború ellensége. És most 
mégis ő mondja a tüzéreknek: Menjetek! Menjetek 
ki a frontra védjétek meg a proletár diktatúrát el
lenségei, a román bojárok és a magyar ellenforra
dalmárok fehér gárdája ellen." A beszéd után mű
soros est következett, majd tánc reggel 8-ig.12'1 

1919 május 18-án, vasárnap a 20. vörös tüzérezred 
labdarúgó csapata játszott a gimnázium csapatával 
az új parkban. 1919 május 17-én és 18-án este a 20 
vörö tüzérezred műkedvelő gárdája a „Vörös sapka" 
című népszínművet mutatta be.124 
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1919 május 15-én a 20. vörös tüzérezred Barna 
Elek és Búzás Sándor parancsnoksága alatt elvo
nult a harctérre. A lakoság virágokkal díszítette fel 
az ágyúkat és éljenezve kísérte az ütegeket a Geor-
gicon utcáR végig, ki az országútra. 

Az ellenség egyre fokozódó nyomása arra kény
szerítette a Tanácsköztársaságot, hogy a toborzást 
beszüntetve elrendelje a mozgósítást. A Balatoni 
Múzeum Adattára egy ezzel kapcsolatos falragaszt 
őriz: 

„ B E H I V Á S I P A R A N C S ! 

Elrendeljük, hogy mindenki, aki a volt közös 
vagy honvéd tüzéreknél szolgálatot teljesített • 
24 ÖRÁN BELÜL 
tekintet nélkül volt rendfokozatára 

KESZTHELYEN 
a 20. vörös tüzérezredbe 

BEVONULJON. 
Aki a behívási parancsnak eleget nem tesz, 
forradalmi törvényszék elé állíttatik. 
Keszthely, 1919. május hó 20. 

DIREKTÓRIUM."125 

A rendelet hatására a bevonulók száma lehetővé 
tette, hogy biztosítani lehetett a fronton harcoló 
ütegek személyi utánpótlását, de lehetőséget nyúj
tott arra is, hogy a Direktórium javaslatára egy 
gyalogos századot és egy 20 főnyi lovas járőrt áHít-
sanak fel.120 

Ezt az intézkedést a községekben tapasztalható 
nyugtalanság tette szükségessé, amely áprilisiban és 
májusban a Dunántúl több községében fegyveres 
ellenforradalmi felkelést eredményezett.127 Ezzel 
kapcsolatban olvassuk a Testvériség 1919 május 18-i 
számában a következő rendeletet: 

„A keszthelyi járás Direktóriumától. 
A KÖZÖNSÉGHEZ! 
A következőket rendeljük el: 

1. Az utcán minden csoportosítást megtiltunk. 
2. Éjjeli 11 óra után az utcán senki sem tartóz-

kodihatik. 
3. Bizonyítható szükségesség esetén a 2. pont ren

delkezése alól felmentés adható. E tilalom alól 
felmentetnek a közüzemek, hatóságok, egész
ségügyi intézetek, hírlapok, nyomdák, gyógy
szertárak, szervezett munkásai és alkalmazottai 
és az orvosok. 

4. A tánciskolákat ezennel feloszlatjuk. 



5. kép. A keszthelyi 
Direktórium 

plakátja 
Abb. 5. Plakat 

des Kaszthetlyer 
Directoriiuns 

5. Magánházakban legszigorúbb családi keretet 
meghaladó bármely ürügy alatt tartandó össze
jövetelt megtiltunk. Magánházakban minden 
világítás 11 órán túl sürgős és indokolt eset 
kivételével tilos. 
E rendelet megszegői a forradalmi törvényszék 
elé kerülnek. 

Keszthely, 1919 május 13. 
DIREKTÓRIUM." 

A rendelet megjelenése után kijárási engedélyt 
kapott Fülöp Viktor keszthelyi postatiszt is. Kijá
rási engedélyét a Balatoni Múzeum Adattára arzi . i a 

Keszthelyen nyugodtan és szervezetten folyt az 
élet. A Munkás-, Katona- és Földműves Tanács a 
Festetics utca nevét megváltoztatta és azt Lenin 
utcának nevezte el. Az Erzsébet királyné útból Lu
xemburg Róza út és Dózsa György út lett. „Az új 
utcákat jelölő táblák már el is készültek és he
lyükre is szögeztettek", — írja a Testvériség 1919 
május 18-i száma. Az említett utcák névtábláit a 
Balatoni Múzeum helytörténeti gyűjteménye ma is 
őrzi. ; | j i 

A járási tanács 1919 május 21-i ülésén a közokta
tási népbiztosság NB. 7, számú rendelete értelmé
ben megalakult a járási művelődésügyi osztály. En
nek tagjaiul a következőket választották meg: Ju
hász Antal tanítót, dr. Neumark Béla orvost, Nagy 
Imrét Vindornyafökról, Kárpáthy Jánost Gyenes-
diásról, Gerencsér Jánost Egregyről és Vajda Pált 
Zalaszántóról.129 

1919 júniusának elején vasutassztrájk volt Du
nántúlon. Ezzel kapcsolatban 1919 június 9-én de
monstrációs gyűlés volt Keszthelyen. A gyűlés hatá
rozati javaslatot fogadott el és táviratilag küldte 
meg a Forradalmi Kormányzótanács elnökének.130 

Az említett népgyűlés után pár nappal, 1919 jú
nius 11-én a Hungária előtti téren volt népgyűlés. 
Gyalog elvtárs, a földművelésügyi népbiztosság ki
küldöttje „megnyugtatja a kisbirtokos elvtársakat, 
hogy a Tanácskormánynak egyáltalán nem szándéka 
a kis- és törpebirtokok szocializálása, sőt a többter-

mêlés érdekében támogatni és segíteni fogja a kis
birtokosokat." Hamburger Sándor, a közélelmezési 
ügyek vezetője volt a következő szónok. Bejelenti, 
hogy Budapest ipari munkássága 26 vagon ipari 
árut küld Zala megyének. „Cserébe a pesti mun
kásság áldozatkészségéért elvárjuk a falu hasonló 
eljárását. Értsék meg végre egymást a falu és a 
város." 

A nagy tetszéssel kísért előadás után Hamburger 
•Jenő népbiztos emelkedett szólásra: 

„Ebben a városban töltöttem el ifjúságom. Ebből 
a városiból indultam el azzal a megingathatatlan el
határozással, hogy minden elnyomott pária felsza
badulását előmozdítani segítem. Küzdöttem, nyo
morogtam és börtönökön, üldözéseken keresztül 
végre két hónappal ezelőtt elkövetkezett a leszámo
lás órája." A nagyhatású bevezetés után a Tanács
köztársaság honvédő háborújáról beszélt és szólt az 
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egyes helyeken észlelhető ellenforradalmi megmoz
dulásokról. „A magyar grófok millióik egy részét 
Bécsibe mentették és pénzzel, ármánnyal meg akar
ják ásni a dolgozók társadalmának sírját. Mi szá
mítunk is egy ellenforradalomra és fel vagyunk rá 
készülve." 

Hamburger Sándor nyilatkozott a Testvériségnek 
az úgynevezett „csereboltokról" is. „A csereakció 
célja, hogy a fővárosi proletariátust élelemmel, a 
vidék dolgozó népét pedig szükséges ipari termékek
kel lássa el. A keszthelyi járás részére két és fél 
vagon csereáru érkezett. A csereakció június 17-én 
kezd működni. A vásárlás módja a következő: Az 
élelmiszert a Központi Kitelszövetkezet keszthelyi 
fiókjánál kell beadni, ahol átvételi elismervényt ad
nak róla és kifizetik az átvett áru értékét. Az elis
mervény ellenében aztán a Práger-féle üzletben 
lehet iparcikkeket vásárolni." ,:!l A cserebolt raktára 
a Vaszary Kolos utca 8. számú ház udvarán volt.1'' 

„A falu már védi Budapestet" címmel a Testvéri
ség 1919 június 29-i száma naigy cikket közöl a cse-
rebol/tok jelentőségéről. Hasonló ér'elemben beszélt 
Fodor Imre is a csereboltokról a keszthelyi Mun
kás-, Katona- és Földműves Tanács, valamint a 
járásbeli községek bizalmiainak együttes értekez
letén.1" 

Közben elérkezett az aratás ideje is. A Testvériség 
1919 június 27-i számában „Aratás" című vezércik
kében üdvözli az első szabad aratást. A Balatoni 
Múzeum Adattárában őrzött egyik faLragasz utal az 
aratással kapcsolatos nehézségekre is134 (5. kép). 

Szendefi Árpád szóbeli közlése szerint a Georgi-
con, Újmajor, Fenékpuszta sztrájkolt. A sztrájk át
terjedt a környező községekre is. Nyisztor György, 
földművelésügyi népbiztos jött le Keszthelyre a ke
délyeket lecsillapítani. Szendefi Árpád társaságában 
megfordult a keszthelyi gazda~ágokban, Zalaszán
tón, Cserhát majorban, Alsópáhokon, Felsőpáhokon. 
A munkásság Nyisztor György minden igyekezete 
ellenére sem kezdte meg az aratást. 

Egyéb bajok is jelentkeztek. A keszthelyi prole
tárasszonyok megtámadták a csereboltot és követel
ték, hogy ott pénzért ők is vásárolhassanak iparcik
keket.135 Szalay Dezső, a forradalmi törvényszék el
nöke, feleségével együtt a forrongó asszonyok közé 
ment és —• izgalmas percek után — sikerült nyu
galmat teremteniük.ш 

1919 július 16-i Testvériségben a következő fel
hívást olvashatjuk: 

„MINDEN SZERVEZETT MUNKÁSHOZ! 

A sorozás kivétel nélkül úgy az alkalmazás
ban lévő munkásra, mint a munkanélküliekre 
el van rendelve. Ennélfogva aki még nem je
lentkezett, úgy július 16-án és 17-én saját ér
dekében jelenjen meg a sorozóbizottság előtt 
az Amazon szálló nagytermében délelőtt 9—12 
óráig. 

Járási Direktórium/' 

1919 július 17-én sorozták be Mohacsek Lajost is, 
akinek sorozó igazolványa Balatoni Múzeum Adat
tárában van.137 

1919 július 7-én alakult meg a keszthelyi Sport-
direktórium, amelyhez az összes sportügyek tartoz
nak. A „Keszthelyi Munkás Testedző Kör" július 
7-én tartott rendes gyűlésén a keszthelyi testneve
lési sportdirektóriumba a következőket választották 
be: Verő Mártont alelnöknek, Österreicher Józsefet 
titkárnak. Tagoknak: Erdő? Árpádot, Ludvig Sán
dort, Szász Alfrédet. A sportdirektórium felhívja a 
keszthelyi sportegyesületet, hogy ügyeikkel fordul
janak hozzá, ügyeiket támogatni fogják.1-'* 

A „Keszthelyi Munkás Testedző Kör" a Testvéri
ség 1919 július 13-i számában felhívja a szakcso
portok, birkózók, labdarúgók, evezősök figyelmét, 
hogy milyen napokon jelenjenek meg edzésre. 

A „Keszthelyi Munkás Testedző Kör" csapata 
1919 július 15-én a Gazdasági Akadémia csapatával 
mérkőzött.1-111 Ezt követően még számos sporthírt 
olvashatunk a keszthelyi sportéletről a Testvériség 
hasábjain. 

A Testvériség 1919 július 15-i száma hírt ad a 
tanítók szociális átképző tanfolyamának első elő
adásáról. 

Keszthelyen az élet normális medrében folyt to
vább, az említett gazdasági bajok cserebolttal kap
csolatos része is megoldódott, az aratósztrájk ügye 
azonban nem ült még el. Mivel ezt a kérdést békés 
úton megoldani nem lehetett, Keszthelyre kellett 
rendelni egy karhatalmi szakaszt, meg egy gépfegy
verosztagot. Ezek az alakulatok 1919 június 18-án 
érkeztek Keszthelyre. A karhatalmi szakasznak 
Siehermann Miksa, a gépfegyverosztagnak Abdu-
rachmanovic Abdurrachman volt a parancsnoka. 
Sichermann alakulata 40 főből, a gépfegyverosztag 
26 főből és 4 gépfegyverből á l lot t .ш 

Mivel a keszthelyiek az elrendelt kijárási tilal
mat nem tartották be, egy sortűz dördült, aminek 
három sebesültje lett.1''1 Abdurachmanovic horvát 
gépfegyveresei csakhamar elhagyták a várost, he-
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6. kép. A keszthelyi fürdő
vendégek összeírását 

elrendelő' plakát 
Abb. 6. Verordung zur 

Conscription der adeg:iste 
von Keszthely 

lyükbe a 7. határvédelmi zászlóalj jött Keszthelyre, 
250 emberrel.1''2 Ennek a zászlóaljnak Kallós Dezső 
volt a parancsnoka. 

A foganatosított intézkedések eredménye, hogy a 
Testvériség 1919 július 19-i száma már így írhat: 
„Örömmel jeleintjük, hogy az aratás az egész vona
lon újra megindult." 

1919 július 19-én Zsiden fegyveres ellenforradalmi 
felkelés tört ki, a kivezényelt karhatalmat a zsi-
diek megtámadták. A rend csak délután 3 órára 
állt helyre.143 

A közellátási nehézségek enyhítésére elrendelik, 
hogy „minden Keszthelyen tartózkodó fürdővendég 
48 órán belül orvosi igazolvánnyal igazolni tarto
zik, hogy egészsége helyreállítása céljából további 
fürdő használatra van szüksége." Aki egészséges, 
annak haza kelllett mennie.1'1'' Néhány héttel koráb
ban már elrendelték a nyaralók összeírását (6. kép). 
Bár a közellátási helyzet nem kifogástalan, a város 
mégis 175 budapesti proletárgyermek nyaraltatását 
vállalta. A kedves vendégek július 28-án meg is ér
keztek és a zárda épületében kaptak helyet.1'*5 Ró
luk szól azután a Testvériség 1919 július 29-i vezér
cikke is. 

A proletárdiktatúra 19-19 augusztus 1-ről 2-re vir
radó éjjel megszűnt, A Testvériség 1919 augusztus 
2-i száma közli, hogy a Kormányzótanács lemon
dott és új kormány alakult. Ekkor kezdődött Keszt
hely történetének legérdekesebb pár napja. A Ta
nácsköztársaság, mint említettük megbukott az or
szágban. A keszthelyi szervezett munkásság azon
ban úgy határozott, hogy továbbra is kezében tartja 
Keszthely életének irányítását. Az ezzel kapcsolatos 
népgyűlés legfontosabb részeit közöljük a Testvé
riség 1919 augusztus 5-i száma nyomán: 

„Hatalmas forrongó tömeg gyűlt össze az Amazon 
nagytermében augusztus 2-án. Paál Sándor elvtárs 
pontban fél 5-kor nyitotta meg a gyűlést. Üdvözölte 
a megjelenteket, majd így folytatta: 

Most, mikor örülni kellene ,mert tiszta szocia
lista kormány van uralmon (lelkes éljenzés) szeren
csétlennek kell nevezni a pillanatot. Nemzetiszínű 

kokárdákkal fehér gárda szervezkedik. (Akasztó
fára valók, le velük, disznóság sth. kiáltások.) Kéri, 
hogy hallgassák meg Pámer elvtársat, aki éppen 
most jött Budapestről, az állomásról rohant ide a 
gyűlésre (Halljuk Pámert!). Pámer István a sietség
től ziháló mellel, homlokáról az izzadtságot töröl
geti: Már Balatonszentgyörgyön hallotta, hogy 
Keszthelyen szervezkedik a fehér gárda. Részt vett 
a budapesti átalakuláson, mely minden zökkenő 
nélkül folyt le. Budapesten tiszta szocialista kor
mány van! Keszthelyen pedig befurakodott a sze
métburzsoázia és a csőcselék. Befurakodtak a mun
kásság közé és elő akarják készíteni a fehér rém
uralmat, a reakciót. 

Kijelenti, hogy osztatlan hatalom a szakszerveze
tedben tömörült munkásság kezén van. A Népsza
vából a Mindenkihez с felhívást olvassa: egyszers
mind az országos statáriumot az intéző-bizottság 
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nevében Keszthely területére is kihirdeti. Sicher
mann csapatát lefegyverezni senkinek joga nincs. 
Bejelenti, hogy Sichermann és a szervezett mun
kásság segítségére 500 embernyi karhatalom máris 
útban van. Mindnyájan magyarok vagyunk és a fe
hér gárdisták a hazafiság jelszavával bennünket, 
magyar munkásokat akarnak halomra lövetni. Az 
intellektueleknek a szociálisztikus társadalmi rend
be való beilleszkedéséről beszél és az új szocialista 
kormány éltetésével végzi beszédét. (Hosszantartó 
éljenzés és taps.) Pámer bejelenti, hogy elfogatási 
parancsot adtak ki ellene és az állomáson le is 
akarták tartóztatni. (Hallatlan! Gyalázat! Pimasz
ság!) 

Kozma elvtárs felhívja a munkásságot, ébredjenek 
öntudatra, fojtsák el a fehér gárdák készülődéseit. 

Pál Sándor: A vörös őrség zászlóaljparancsnoka, 
a direktórium és az állomásparancsnokság tudta 
nélkül megbízhatatlan embereknek fegyvert osztott 
ki. Mindenkit felszólít, hogy a fegyvert minél előbb 
szolgáltassa be a direktóriumnak. 

A fegyvereket a szervezett munkásság között kell 
kiosztani. (Viharos éljenzés!) 

Sajnálattal látja, hogy egyesek félre vannak ve
zetve, kéri a megtévesztetteket, hogy térjenek meg 
idejekorán. A gazdászok betörtek az ifjúmunkások 
helyiségébe, ahol a berendezést összetörték és a ha
misítatlan tudományt hirdető szocialista könyveket 
tépték szét. (Nagy mozgás; pisszegés.) Ugyancsak a 
gazdászok a gimnáziumi tanárok tudtán kívül tűz
ték ki a nemzeti zászlót. Indítványozza, hogy a gyű
lés kérje fel a tüzéreket, hogy szívvel-lélekkel csat
lakozzanak a szervezett munkássághoz. Egyhangú
lag elfogadták. (Időközben a tüzérek kimondták 
feltétlen szolidaritásukat a szervezett munkások
kal.)" 

Világosan kitűnik az idézett részből, hogy a 
keszthelyi pártvezetőség egyes régi szociáldemok
rata tagjai úgy érezték, hogy a kommunizmus bu
kása után a szociáldemokrata uralom következett 
el. A keszthelyi munkásság továbbélő forradalmi 
magatartása azt eredményezte, hogy Keszthelyen 
augusztus 7-ig még a munkásság kezében volt a 
hatalom. 

A munkáshatalom, kiszabadítja az augusztus 2-án 
letartóztatott Szendefi Árpádot, aki tovább szer
kesztheti a Testvériséget. A Testvériség utolsó 
száma 1919 augusztus 6-án jelent meg. A Testvéri
ség utolsó száma a cím felett: Világ proletárjai 
egyesüljetek! felirattal jelent meg, az újságckn alatt 
pedig változatlanul ott a felírás, mint a Tanácsköz

társaság idején: „A Keszthelyi szocialista párt tu
lajdona." 

A Testvériség ezen utolsó példánya tudósít ben
nünket arról, hogy Pámer Istvánt és Kulin 
Sándort az intézőbizottság Budapestre küldte, azon
ban őket Balatonszentgyörgyön letartóztatták. „Köz
ben a munkászászlóaljból egy fegyveres szakasz 
ment Balatonszentgyörgyre, hogy elvtársainkat ki
szabadítsák, ami meg is történt." 

Aa események további menetére már csak követ
keztetni tudunk. 1919 augusztus 6-án Tapolcára egy 
ellenforradalmár páncélvonat futott be, amely ágyú-
és gépfegyvertűzzel letörte a munkásság még meg
levő erőit. Több embert lefogtak, akiket a páncél
vonathoz kapcsolt teherkocsiba zártak. Ez a páncél
vonat Keszthelyen át kanyarodott le Kaposvárra, 
ahol az elfogottak közül egyeseket ki is végeztek.141'1 

A páncélvonat keszthelyi szerepléséről nincsenek 
még adataink, csak annyit tudunk, hogy Keszthelyt 
is érintette. Az eltelt pár nap alatt az események 
tisztázódtak, kiderült, hogy a Tanácsköztársaság bu
kását nem a szociáldemokrata párt uralma követte. 
hanem egyre élesebben kibontakozó fehér terror. 
Sichermann alakulata augusztus 6-án este gépfegy
verrel nyitott utat magának nyugat felé. 

Keszthelyen is kezdetét vette a fehér terror. 
„Porba hullott a proletár dicsőség. A városi kép

viselőtestület még a felvert porfelhőt sem engedte 
eloszlani, máris összeült" — írja a Keszthelyi Hír
lap.147 Augusztus 6-át írtak. 

A városbíró „mély sajnálattal constatálta, hogy a 
képviselőtestületnek és az elöljáróságnak voltak 
olyan tagjai, akik önmagukról megfeledkezve, nem 
gondolván meg cselekményeik rettenetes voltát, 
iparkodással szolgálták a Tanácsköztársaságot, ma
gukat a szovjet eszmékkel azonosították. A legna
gyobb sajnálattal emlékezik meg a helybeli tanító
testület viselkedéséről, akik talán legjobban feled
keztek meg magukról Megbélyegzendők a vá
rosbírói székből mindazok, akik a Tanácsköztársa
ság intézkedéseit lelkesedéssel fogadták és a moz
galmakban aktív szerepet játszottak, úgy a tanítói 
kar tagjai, mint az elöljáróság tagjai közül. Ameny-
nyiben a városnál akár tiszteletbeli, akár fizetési 
állást foglalnának el, állásukból törvényes úton el-
mozdítandók és evégből az eljárás ellenük azonnal 
megindítandó . . . . Név szerint lett továbbá megem
lítve Neumark Béla dr. községi orvos, ifj. Neumark 
Jakab kereskedő, Révész Jakab elöljárósági tag, 
Nemes Samu körzeti gazdasági felügyelő." 
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Augusztus 7-én megkezdődtek a letartóztatások 
Keszthelyen is, Szendefi Árpádot három csendőr 
hurcolta el és zárta be a járásbíróság fogdájába. Itt 
nemcsak a 16 keszthelyi vezető volt együtt, hanem 
több más vidéki és budapesti elfogott kommunista 
is ide került. 

A katonai foglyokat, Somogyi Lajost, a Katona
tanács elnökét és Vágó elvtársat, a 20. vörös tüzér
ezred politikai biztosát a katonai laktanya fogdá
jába zárták.148 

A keszthelyi katonai parancsnok augusztus 11-én 
kiadott 1. számú parancsa így szól: „Az áLlomáspa-
rancsnokság tudomására jutott, hogy egyes fele
lőtlen egyének még izgatnak a fennáUó rend ellen, 
sőt fenyegetőznek is, hogy az elmúlt rendszert erő
szakkal visszaállítják. Figyelmeztetem a város kö
zönségét, hogy minden kísérletet, mely a fennálló 
társadalmi rend ellen izgat, minden mozgalmat, 
mely a régi uralom visszaállítására törekszik, a leg
nagyobb eréllyel, szükség esetén fegyverrel is le
török. Az összes karhatalmat és járőröket utasítot
tam, hogy a bujtogiatókat és ezen mozgalom részt
vevőit a helyszínen agyonlőjék."149 Vidéken sem 
volt csend. A zalaapáti direktórium augusztus 6-a 
után sem adta át a hatalmait, csak a nagykanizsai 
rendőrség fegyveres beavatkozására mondott le.150 

Augusztus közepén Budapesten elfogták Bondor 
Jánost, a keszthelyi posta politikai megbízottját. 
Bondort Keszthelyre, szállították és a laktanyába 
zárták. Halálának körülményeit 1959-ben egykori 
fogolytársa, Somogyi Lajos beszélte el. Puskatus 
ütésektől földre zuhant Bondor fejét csizmával szét-
rúgdosták. A keszthelyi halotti anyakönyvi nyilván
tartás 1919. évi kötetének 140. folyószámú bejegy
zés szerint Bondor János halála 1919 augusztus 21-én 
történt. A halotti anyakönyvi kivonat 10. számú, „A 
halál oka" című rovatában ezt a bejegyzést talál
juk: „Agyrázkódás, agyzúzódás." A kortárs vallo
mása megfelel tehát a valóságnak. Egyezik az „El
halálozás helye" című rovat adata is: Keszthely, 
Deák Ferenc utca 57. Ez ugyanis az egykori keszt1 

helyi laktanya utca és házszáma. 

Vágó elvtársat Szendefi Árpád és Somogyi Lajos 
elbeszélése szerint egy cementvályúval együtt ko
csira rakták azzal, hogy Nagykanizsára szállítják. 
Egy gátőr közölte később Somogyi Lajossal, hogy 
a Zala hídnál a kísérő katonák Vágót leszállították 
a kocsiról, közvetlen közelről többször belelőttek, 
majd a cementvályúhoz kötve bedobták a Zalába. 
Vágó elvtárs meggyilkolását okmányszerűen bizo

nyítani nem tudjuk, halotti anyakönyvi bejegyzés 
nincs. Ez szokásos volt a fehér terror időszakában. 

Somogyi Lajosnak sikerült megszöknie a lakta
nyából. Ügy beszélte el, hogy a fehér hadseregbe 
került régi barátai segítették és tették lehetővé me
nekülését, ezzel elkerülte a további üldözést és íté
letet, vagy az ítélet nélküli kivégzést.* 

A járásbíróság foglyai napról napra hallották a 
rémhíreket, hogy a siófoki tisztek Keszthelyre ké
szülnek az akasztásokra. Majd azt suttogták, hogy 
már Marcaliban akasztanak a siófokiak. Szerencsére 
Keszthelyre érkeztek a szombathelyi külföldi kato
nai misszió tagjai,151 így a siófoki terrorhullám vá
rosunkat elkerülte. 

A járásbíróság foglyainak további sorsáról a 
Keszthelyi Hírlap tájékoztat bennünket:152 „Kalan
dos terv fogamzott meg a járásbírósági börtönben. 
A fogva levő kommunisták egy jugoszláv őrmester 
segítségével meg akartak szökni. Nagy apparátus
sal készítették elő szökésüket, automobilt akartak 
szerezni, az őröket pedig kloroformos cigarettával 
akarták elaltatni. Tervük azonban kitudódott. Mi
vel újabb szökéstől lehet tartani, a foglyokat el
szállították a nagykanizsai ügyészség fogházába." 

A nagykanizsai ügyészség azután összeállította a 
letartóztatottak elleni vádiratot. Ennek a kőnyoma
tos sokszorosításban megjelent vádiratnak egy pél
dányát a keszthelyi Balatoni Múzeum őrzi.153 

A Keszthelyi Hírlap 1920 január 1-i száma ad hírt 
arról, hogy Keszthelyen január 7-én megkezdődik 
a kommunisták perének tárgyalása, amelyre csak 
belépőjeggyel lehet bejutni. „Jegyek a jelentkezők 
száma, társadalmi állása szerint január 2-át követő 
napon osztatnak ki a tárgyalóterem befogadóképes
ségének megfelelően." 

A Keszthelyi Hírlap következő, január 11-i száma 
ad hírt a tárgyalás megkezdéséről. A polgári leány
iskola tornatermében (a mai általános leányiskolá
ban) folyt le a tárgyalás. Egy tárgyalási belépője
gyet őriz a Balatoni Múzeum Adattára is.15'* 

A letartóztatott kommunistákat erős csendőri fe
dezettel vasúton hozták Keszthelyre. Az őket szál
lító vonattal jött a kivételes bíróság is, amelynek 
elnöke dr. Kenedy Imre táblabíró volt. A bíróság 
tagjaival jött dr. Szántó Lajos nagykanizsai állam
ügyész is.155 

Az 1920 január 7-én kezdődő tárgyalás a vádlot
tak kihallgatásával indult. Az elnök sorra hallgatta 
ki Fodor Imrét, Pál Sándort, Pámer István Mórt, 
Kulin Sándort, Szendefi Árpádot, Csaplár Dezsőt, 
Korompay Györgyöt, Szollár Istvánt, dr. Sándor 
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Mártont, Dorman Ferencet, Roboz Sándort, Szalay 
Dezsőt, Hajós Imrét, Neumark Jakabot, Kutai Já
nost.1,Vi „A vádlottak védekezései közül legkimagas
lóbb volt Fodor Imréé — írja a Keszthelyi Hírlap.157 

Oly higgadtan, oly szabatosan mondta el védelmét, 
mintha színpadon előadást tartott volna. Korompay 
védekezése valóságos tudományos előadás volt." A 
tanúk meghallgatása után az ügyész vádbeszéde 
hangzott el. Az ítélethirdetés 1920 január 10-re volt 
kitűzve, mivel azonban a bíróság az ítélet indoko
lásával nem készült el, csak január 12-én, vasárnap 
fél tizenkettőkor hirdetett ítéletet a bíróság a vá
rosháza tanácstermében. Az ítélet a következő volt: 

FODOR IMRE 1 évi börtön és 3 évi hivatalvesz
tés. 

PÄL SÁNDOR l évi börtön, З évi hivatalvesztés 
és politikai jogok felfüggesztése és 30 napra átvál
toztatható 600 К pénzbüntetés. 

PÁMER ISTVÁN 1 évi és 8 havi börtön és 3 évi 
hivatalvesztés. 

SZENDEFI ÁRPÁD 2 évi és 6 havi börtön, 3 évi 
hivatalvesztés és 50 napi elzárásra átváltoztatható 
1000 К pénzbüntetés. 

KULIN SÁNDOR 10 havi börtön. 
NEUMARK. JAKAB 5 havi börtön. 
1919 december 12-én a nagykanizsai kivételes ötös 

bíróság Takács Józsefet, a karmacsi direktórium 
volt elnökét 2 esztendei börtönre í té l te . m 

Banitz Károly cserszegtomaji bognársegéd három 
hónapi fogházat kapott 1920 márciusában hozott 
ítélet szerint.,r,!) 

Lukácsné Simái Szerén keszthelyi tanítónőt kom
munista magatartásáért Zala vármegye közigazga
tási bizottságának fegyelmi választmánya hivatal
vesztésre ítélte.160 

A keszthelyi képviselőtestület 1921 január elején 
tartott ülésén ismertették dr. Neumark Béla köz-
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ségi orvos fegyelmi ügyében hozott alispáni határo
zatot, mely hivatalvesztéssel zárta le az ügyet. A 
fegyelmi határozat szerint: 

Dr. Neumark Béla tagja volt a munkástanácsnak, 
annak üléseire eljárt és ő indítványozta azt, hogy 
aki három tanácsülésen nem jelenik meg, zárják ki 
a tanácsból. 

Pámer Istvánnal és Pál Sándorral együtt tagja 
volt a kórházi intézőbizottságnak, tehát kétségtele
nül része volt a kórház szocializálásában. 

Azon az erkélyen, melyről Hamburger Jenő nép
biztos beszélt, ott állt . Neumark doktor is, tehát 
Hamburger környezetéhez csatlakozott. 

A munkástanács ülésein többször felszólalt a her
cegi kastély szanatóriummá való átalakítása érde
kében. Az átalakítás érdekében kiküldött népbiz
tosi kiküldöttek társaságában is járt a kastélyban.161 

Az elítélt kommunisták büntetésük kitöltése után 
sem kerültek szabadlábra, hanem internálták őket. 
Egy gúnyos hangú újságcikkből értesülünk erről, 
amely Hajmáskért jelölte meg az internálás he
lyéül."1- A keszthelyi kommunisták azonban nem a 
hajmáskéri internálótáborba kerültek, hanem a za
laegerszegibe. "'•' A zalaegerszegi volt orosz fogoly
tábort alakították át internálótáborrá, ahol évekig 
szenvedtek még a börtönből szabadultak. Amikor 
az internálótáborból is elengedték őket, akkor sem 
váltak a társadalom egyenrangú tagjává. Nehéz volt 
munkalehetőséget kapniuk, rendőri megfigyelés 
alatt állottak, házkutatásokkal zavarták őket, ha 
munkásmegmozdulástól tartottak, letartóztatták 
őket. 

A hivatalos bírói ítélet nem tükrözi tehát azt a 
büntetést, amit a keszthelyi kommunisták elszen
vedtek azért, hogy a Tanácsköztársaság rövid fenn
állásának ideién élére álljanak a keszthelyi dolgo
zóknak, hogy a magyar nép jobb jövőjét biztosítsák. 

C z e g l é d y J ó z s e f — S á g i K á r o l y 



Die Räterepubl ik in Keszthely 

Bei Ausbruch der ersten Weltkrieges fungierten 
zwei Arbeitergewerkschaften in Keszthely. Ihre 
legale Tätigkeit wurde durch die Behörden verbo
ten. Die sozialdemokratische Partie hat die Volks
massen über die Ursachen und den Charakter des 
Krieges nicht aufgeklärt. Unter solchen Umständen 
haben das Elend und Leiden dem Volk die Wahr
heit gelehrt. Es wird im Aufsatz auch des sozialde
mokratischen Friedenkongresses gedacht, dessen 
pazifistischen Propaganda-Briefmarken auch zu uns 
gelant waren. Es ist eine bedeutende Tatsache, daß 
unsere Kriegsgefangenen den Marxismus und .Le
ninismus in Rußland kennen gelernt haben und 
sich zu deren Ideen nach ihrer Rückehr auch zu 
Hause zu bekennen und diese auch hier zu ver
breiten vermochten. 

Am 25. Oktober 1918 wurde der Ungarische Na
tionalrat gebildet. In der Nacht vom 30. auf 31. Ok
tober d. J. ist eine bürgerlich-demokratische Revolu
tion in Budapest ausgebrochen. In Keszthely konsti
tuierte sich der Nationalrat am 2. November. Am 
10. November 1918 fungierte hier auch die National
sozialistische Partei von neuem. In dieser bildete 
sich auf Einfluß des gewesenen rußischen Kriegs
gefangenen, Dezső Szalay ein linksseitiger Flügel. 
Am 3. Dezember 1918 enstand ein sozialdemokrati
sches Übergewicht der früheren bürgenlichen Füh
rung gegenüber. 

Am 22. März 1919 erhielt Keszthely Nachricht 
davon, daß die Sozialdemokraten- und die Kommu
nisten-Parteien sich vereinigt haben. Diese vereinig
ten Arbeiterparteien haben die Macht übernommen. 
Der Nationalrat von Keszthely hat seine letzte 
Sitzung am 25. März abgehalten und gleichzeitig 
die Macht dem Arbeiter-Soldaten-Bauernrat über
geben. Das exekutive Organ dessen war das Direk
torium, und die Mitglieder, Imre Fodor, Sándor Pál 
und Géza Kis haben ihre Tätigkeit sofort begonnen. 

Der Arbeiter-Soldaten-Bauernrat. hat in seiner 
Sitzung am 25. März beschlossen, den Titel des Blat
tes Keszthelyi Hírlap (Nachrichtenblatt von Keszt
hely) auf Testvériség (Fraternitas) zu ändern und 
diese Zeitung für sein offizielles Organ zu erklären. 

Die Zeitung Testvériség ist die wichtigste Quelle 
der Keszthelyer Geschehnisse der Räterepublik. 

Die Nummer vom 6. April teilt die Anordnung 
des revolutionären Regierungsrates über die Aufstel
lung der roten Armee mit. Die Werbung setzte auch 
in Keszthely ein und es wurden bis zum 13. April 
103 Beitritte vermerkt. 

In der Zeitung Testvériség wird auch über den 
Gang der Verstaatlichungen berichtet. Die Schulen 
der Stadt Keszthely wurden am 29. März verstaat
licht. Am 6. April kam die Reiheu»an die Banken, 
am 13. April an das Urania-Kino, an die Apothe
ken und Drogerien. Die Verstaatlichung der kirch
lichen Schulen erfolgte erst im Juni. 

Die Wahlen der städtischen Ratsimitglieder wur
den am 7. April 1919 abgehalten. Es wird über den 
Verlauf der Wahlen ausführlich berichtet. Auch 
das Namensverzeichnis der gewählten Ratsmitglie
der wird mitgeteilt. Die Wahlen der Mitglieder des 
Bezirksrates wurden am 9. April abgehalten. 

Die Festlichkeiten des ersten, freien 1. Mai wer
den in einem Aufsatz ausführlich beschrieben. 

Der Auf die Räterepublik lastende feindliche 
Druck hat die Beschleunigung der militärischen 
Werbung erfordert. Am 6. Mai hat der Arbeiter-
Soldaten-Bauernrat beschlossen ein Arfoeiterbatail-
lon zu errichten. Am 11. Mai hat der Revolutionäre 
Regierungsrat die allgemeine Mobilisierung verord
net. Am 14. Mai fand der Abschiedsabend des in 
Keszthely stationierenden 20. Roten Artillerieregi-
ments im Hotel Hungária statt. Das Regiment zog 
am folgenden Tag auf den Kriegsschauplatz hinaus. 
Die Kriegslage erforderte eine gesteigerte Material
wirtschaft. Die Lebensmittelkarten mußten einge
führt werden. Um die erhöhte Versorgung der in
dustriellen Arbeiter der Städte zu sichern, wurde 
mit den sog. „Tauschmagazinen" experimentiert. 
Auch in Keszthely wurde ein solches gegründet. 
Landwirtschaftliche Produkte wurden mit Markt
preis gekauft und um die entsprechenden Scheine 
konnten Industrieerzeugnisse erworben werden. 
Die Arbeiter von Keszthely, die über Landwirt
schaftliche Produkte nicht verfügten, haben das 
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Tauschmagazin angegriffen und gefordert, daß auch 
sie um Geld kaufein können. Dezső Szalay, Präsi
dent des revolutionären Gerichtes ist es gelungen, 
die Ruhe mit einer kurzen Rede herzustellen. 

Inzwischen verbreiteten sich Schreckennachrich
ten, daß der Schnitterlöhn nicht in natura, sondern 
in Geld ausgefolgt wird. Man hat die landwirt
schaftlichen Arbeiter von Keszthely zu Streik auf
gerufen. Nach der erfolglosen Reise der Ackerbau-
Volkskomissars, György Nyisztor, wurde eine 
Brachialgewalt- und Maschinengewehrabteilung 
nach Keszthely befehligt. Die Anwesenheit der 
Brachialgewalt hat die Ordnung hergestellt. Die 

Ernte ging am 19. Juli bereits in Ordnung vonstat
ten. 

Keszthely hat 175 Proletarkinder aus Budapest 
übersommert.Die kleinen Gäste sind am 26. Juli an
gekommen. 

In der Nacht vom 1. auf 2. August wurde die 
Räterepublik zum Sturz gebracht. Die organisierte 
Arbeiterschaft von Keszthely hat die Waffen trotz
dem nicht niedergelegt, sondern hielt die Macht bis 
6. August in ihren Händen. 

Am 7. August begannen die Verhaftungen auch 
in Keszthely. Es setzte der weiße Terror ein. Im 
Aufsatz wird über dessen Einzelheiten ausführlich 
berichtet. 

J ó z s e f C z e g l é d y — K á r o l y S á g i 
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n é m e t nye lven í r t izgató t a r t a lmú , Lenin á l ta l a láir t 
röp i ra t . " 
KVL. 1052. kö t e t : 1918. j ú n i u s 12. — Közl ik ,,A Magyar 
munkásmozga lom Tör téne te , Válogatot t D o k u m e n t u m o k , 
V. kö te te 171—72. o lda lán . " 
KVL. 1052. kö t e t : 11. eln./1918. sz. ügyi ra t . 
KVL. 1952. k ö t e t : 25. elm/1918. sz. ügyi ra t . 
Balatoni Múzeum A d a t t á r a : 1958. évi gyűj tés . 
Bala toni Múzeum A d a t t á r a : 1958. évi gyűj tés . 
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Balatoni Múzeum Adattára: 58. 1. 111. 
Csaba I., i. h., 27. 
KH. 1918. november 3. szám. 
KH. 1918. november 10. szám. 
Balatoni Múzeum Adattára: 1958. évi gyűjtés. 
Ennek szövege a következő:' 
,, úrnak. 

Katonáink hazatérnek a frontról, ahol az ön életét 
és vagyonát is védelmezték. A hazatértek és családjaik 
most éheznek és fáznak. Félsegítésükre már hetek óta 
adakoznak a megértő lelkek, de ezek sorában önt nem 
találjuk. 

Nem hisszük, hogy ezen szent kötelesség elől ki 
akarna térni, azért felkérjük, hogy azon arányban, mint 
polgártársai, — adakozzék. 

Ez az arány számításunk szerint Korona. 
Szükség van továbbá népőrség fenntartására. Erre a 

célra az ön hozzájárulását K-ban állapítottuk 
meg. 

Adományokat naponkint a délelőtti órákban a vá
rosház tanácstermében szívesen fogad 

A nemzeti tanács." 
KH. 1918. november 10. szám. 
Szendefl Árpád és dr. Szollár László szíve« szóbeli köz
lése 1959*4>en, 
Balatoni Múzeum Adattára: 57. 1900. 18. 
KH. 1#18. november 17. szám. 
Fodor Imre 1888. augusztus 24-én született Keszthelyen, 
meghalt Kaposváron 1943 május 7-én. Édesapja Lénárd 
akkori közjegyző írnoka volt, akinek 7 gyermeket kel
lett eltartania csekély keresetéből. Ilyen körülmények 
között nem volt módjában, hogy Imre fiát taníttassa, 
aki a győri Vagongyár vasmunkása lett. 

Pámer földbirtokos, jogász család sarja, aki iskoláit 
abbahagyva műszerész lett. Kitűnő szellemi képességét 
bizonyltja, hogy a Keszthelyi Hírlap 1903-tól több talál
mányáról ad számot, ö volt az, aki Keszthelyen meg
honosította, az autót és maga szerkesztette járművel ej
tette bámulatba a városka lakóit. A kommunizmus bu
kása- uán az elszenvedett bántalmazások: következtében 
idegsokkot kapott, amiből nem is tudott kigyógyulni. 
A bukás utáni időkben Budapesten, a Kristóf utcában 
nyitott műszerészműheiyt, 

A kommunista tanokat Szalay Dezső honosította meg 
nálunk, aki mint vörös katona végigharcolta a Nsgy 
Októberi Szocialista Forradalmat. Szalay a szociálde
mokrata párton belül baloldali csoportot alakított ki. 
Ehhez a szárnyhoz csatlakozott aztán Szendefi Árpad 
is. A csoport később megerősödött az 1919 augusztusá
ban meggyilkolt Bondor Jánossal, aki Szalay hívására 
jött Budapestről Keszthelyre. Roboz Sándor volt я kö
vetkező csatlakozó, aki ai 20. vörös tüzérezred politikai 
megbízottja volt később. Ehhez a szárnyhoz tartozott: 
Vágó elvtárs is, aki ugyancsak politikai megbízott volt 
később. 
Szendefi Árpád szóbeli közlése 1959-ben. 
KH. 1918. november 17. szám. 
Balatoni Múzeum Adattára: 58. 1. 88. 
Balatoni Múzeum Adattára. 1958. évi gyűjtés. A Köz
társasági Pártot 1911-ben alapították, Tisza 1913-ban be
tiltotta. A forradalom után megkísérelt újjászervezése 
számottevő eredménnyel nem járt. 

Dr. Eger Zsigmond tulajdonában. — Az emlékbélyegzők 
használatáról a Budapesti Hírlap 1918. november 15. 
szám. 

Balatoni Múzeum Adattára: 57. 1899. 82. 
Néhai Somogyi Lajos szóbeli közlése 1959-ben. 
Balatoni Múzeu mAdattára:: 58. 1. 85. 
Balatoni Múzeum Adattára: 58. 1. 87. — E röpiratok a 
polgári demokratikus burzsoá rend konszolidációs tö
rekvéseit, a forradalmi hullám leszerelésének szándékait 
tükrözik. 
A keszthelyi nemzetőrségnek, a 8. huszár pótszázadnak 
és a 41. tüzérezrednek is volt katonatanácsa. 
KH. 1918. december 1. szám. 
U. o. 
KH. 1918. december 8. szám. 
U. o. 
KH. 1918. december 22. szám. 
KH. 1919. január 12. szám. 
KH. 1919. február 2. szám. 
Szendefi Árpád szóbeli közlése 1959-ben. 
Szendefi Árpád 1959-ben tett szóbeli közlése szerint 
keszthelyi szabó iparos volt. 
KH. 1919. február 9. szám. 
Néhai Somogyi Lajos szóbeli közlése 1959-ben. 
KH. 1919. február 23. szám. 
KH. 1919. március 20. szám. 
U. o. és Testvériség 1919. március 26. szám. 
KH. 1919. március 2. szám. 
Somogyi Lajos szóbeli közlése. 
Keszthelyi Hírlap, 1919. március 20. szám. — Egyelőre 
nem világos, miért csak akkor került erre sor, amikor 
már 1918. november 5-én kiadták a Munkástanácsok 
szervezeti szabályzatát. Feltehetőleg a keszthelyi mun
kásság eddig képviselve látta érdekeit a Nemzeti Ta
nácsban, majd a reakció dunántúli előretörése láttán 
érezte önálló tanácsa megalaikitásának szükségességét. 
Somogyi Lajos szóbeli közlése. 
KH. 1919. március 20. szám. 
Somogyi Lajos szóbeli közlése. 
KH. 1919. március 20. szám. 
Testvériség 1919. március 26. szám. 
Ma: Járási Tanács épülete. 
Nevét hol „Pál", hogy „Paál" formában közli az újság. 
Testvériség, 1919. április 6. szám. 
,,Fodor Imre elvtárs szépen átgondolt beszédében fog
lalkozik a mai politikai helyzettel és megvilágítja, hogy 
miért volt kénytelen a szociáldemokrata párt a kom-
rrtunista párttal egyesülni. A két politikai irányú párt 
egy és ugyanaz, csak a keresztülvitel módjában volt el
térés köztük.. Mi szociáldemokraták a békés kiegyenlí
tődés a szociális eszmék fokozatos elterjedése útján 
óhajtottunk célhoz jutni, míg amazok már most elérke
zettnek vélik az időt céljuk elérésére és eszközeikben 
nem válogatósak; ők erőszakkal, ha kell tűzzel-vassal 
dolgoznak. A régi társadalmi rend romjain akarják fel
építeni az új társadalmi rendet, mely egy jobb jövő 
csíráját hordja méhében. 

A háborút elvesztettük. Az entente országunkat szét 
akarja darabolni. Mi bíztunk ellenségeink és Wilson 
jgazságérzetében, azért nem akartunk fegyveresen fel
lépni a megszálló csapatok ellen. De az entente legutóbb 
kijelentette, hogy az új demarkációs vonalat végleges 
határnak tekinti és ezenkívül még egy 150 km széles 
semleges zónát akar felállítani, melyen belül kelleti 
volna csapatainkat visszavonni. Szóval: meg akart fosz
tani bennünket területünk zömétől, az ország déli es 
délkeleti részét pedig Romániának és Szerbiának акал a 
juttatni, hogy segítsenek a a o r o s z k o m m u n i s -
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t á k a t egyesült erővel leverni. (Kiemelés a szerzőktől.) 
Károlyi Mihálynak nem maradt más teendője, mint 

lemondani és átadni a hatalmat és a vezetést az egye
sült szocialista pártnak." U. o. 

<J0 Ezti a ritka és nagybecsű okmányt az alábbiakban kö
zöljük: 
„Tob. bizottság 1. sz. Neuwald Henrich 

i vörös aktona 
A VÖRÖS KATONA KÖTELEZŐJE. 
Én alulírott ezennel ünnepélyesen kötelezem maga

mait, hogy önként belépek 1919. májusi hó 26-tól, a Ma
gyar Tanácsiköztársaság Vörös Hadseregébe. 

Kötelezem magamat, hogy kötelességeimet hűen és 
önfeláldozóan teljesíteni, a Magyar Tanácsiköztársaság 
Hadügyi Népbzitosságának a katonai egységekhez ki
nevezett, illetve beosztott politikai megbízottaknak, akik 
a proletárdiktatúrának és az egész proletariáus forra
dalmi akaratának képviselői, valamint; összes parancs
nokainak engedelmeskedem és azoknak rendeleteit és 
parancsait teljes odaadással teljesítem. 

Kötelezem magamat, hogy szolgálati időm tartama 
alatt bárhová is rendel a Tanácsköztársaság védelmének 
és a proletárdiktatúra diadalának érdeke, mint a forra
dalmi Internacionálé vörös katonája feladataimat halált 
megvető rettenthetetlen bátorsággal teljesítem.. 

Alávetem magamat a Vörös Hadsereg forradalmi le
gyeimének és tudomásul veszem, hogy a Vörös Had
sereg forradalmi fegyelmén legfelsőbb fokon a forra
dalmi törvényszék őrködik, kisebb fegyelmi vétségek
ben, mulasztásokban, hanyagságban az osztályok és 
csapattestek választott esküdtszékei ítélkeznek. 

Kötelezően tudomásul veszem, hogy a Vörös Had
sereg kötelékében teljesített szolgálataimért a napi el
látáson, vagyis az elhelyezésen, élelmezésen, ruházaton 
és egyéb felszerelésen kívül a következő illetéket ka
pom : 
Havi zsold rendiOkozatra való tekintet nélkül .. 150 К 
Családtagomkint családi pótlék 50 К 
Családfenntartó katonák lakbére félévi 300 К 
Hat havi kifogástalan fegyelmezett szolgálat 

után jutalomdíj ; 300 К 
Karhatalmi kiküldetési pótdíj hely őrségeken 

kívüli, napi 10 К 
Ha használható katonai egyenruhában vonu

lok be, addig amíg ezt a ruhát és lábbelit 
használom, napi 2 к 

ruházati pótdíjban részesülök. 
Ha G hónapig ezt a ruházatot; és lábbelit 

viselem, és az őrségtől más ruhát néni 
kapok, a 6 hónap után 200 К 

ruházati jutalomban részesülök., 
Kelt Budapesten, 1919. május hó 26-án. 

Neuwaldi sk. 
Előttünk : 
Olvashatatlan aláírás mint tanú. 
Olvashatatlan aláírás mint tanú." 

11)0 Néhai Somogyi Lajos; szóbeli közlése. 
íoi Testvériség, 191.9. április 13. szám. 
102 Testvériség, 1919. áprilisi 6. száim. 
m Balatoni Múzeum Adattára: 57. 1267. 10. 
m Balatoni Múzeum Adattára: 57. 1267. 9. 
1ÍI3 Testvériség, 1919. április 6. szám. 

Az említett Kocsis Zoltán versét is közli a lap e 
száma: 

„FELTÁMADÁS 
I. 

Hallom már a harsonákat, 
Mint sikoltva újra zúgnak 
Világnépek kiáltását 
Golgotára mint vonulnak. 

П. 
Vérben forgó tüzes szeme 
Népmilliók tömegének ; 
Vadul törnek csak előre, 
Csupán! csak egy-egy célt néznek. 

Hl. 
Előre fel! Golgotára 
Megváltani a világot, 
Hogy mutassunk csodát annak. 
Aki csodát még nem. látott! 

IV. 
Föld megrendül, reng alattunk, 
A nap tüze, fénye is más 
Oh elértünk téged végre 
Szent Szabadság! Feltámadás!" 

U. o. 
Balatoni Múzeum Adattára: 1958. évi gyűjtés. — Felső-
páhokon — mint az említett jelentésből kiderül — a ta
nácstagokat nem választottak meg, mire a Direktórium 
karhatalmat vezényelt ki a községbe. Idézzük az; emlí
tett főbírói jelentést: „Felsőpáhok község példáján fel
buzdulva Sármellék, Zalavár, Nemesbük és Zalaszántó 
községek a helyi tanácsokat lemondásra kényszerítpt-
ték, azonban -az idevezényelt karhatalom újra megvá-
1 as zttatta azokat. ' ' 
Testvériség, 1919. április 13. szám. 
Balatoni Múzeum Adattára: 1958. évi gyűjtés. 
Balatoni Múzeum Adattára: 58. 130. 91. 

Ennek szövege a következő: 

„HIRDETMÉNY! 

A folyó hó 7-én megtörtént választások eredményeként 
közhírré tesszük, hogy a helyi tanácsiba, a köveöcezők 
választattak meg: 

Fodor Imre 
Pál Sándor 
Szálai Dezső 
Kulin Sándor 
Ágoston Lajos 
Kotrompay György 
Hajós Imre 
Keszelicze Vendel 
Pâmer1 István Mór 
Csönge József 
Bődör István 
Lukács Istvánné 
Fehér János 
Virág Ferenc 
Szép József 
Paál László 
Papp Lajos 
Bődör Ferenc 
SZÍVÓS János 
Zalakovits József 
Nóvák Zsigmond 
S&ollár István 

Kovács Gyula 
Rácz József 
Károlyi Gusztáv 
Rauch Lajos 
Realer Lajos 
Szemes Jenő 
Nagy Imre 
Dormán Ferenc 
Horváth Antal 
Szollár István 
Neu mark Béla 
Csaplár Dezső 
Kovács Ferenc kőműves 
Gleitzár Lajos 
Németh Gyula 
Lukács. István 
Redler László 
Pintér János 
Berkes József 
Nóvák Sándor 
Varga János 
Gertner Károly 
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Somogyi Lajos 
Barna Elek 
Vida István 

Tim ár Károly 
Babos József 
Körössy József 

Keszthely, 1919. április hó 8-án. 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG." 

Testvériség, 1919. április 13. szám. 
Néhai Somogyi Lajos sízóbeli közlése. 
Vágó elvtárs utónevét nem sikerült megtudnunk. Néhai 
Somogyi Lajos visszaemlékezése szerint Gyulának hív
ták. 
Testvériség, 1919. április 20. szám. 
U. o. 
Testvériség, 1919. április 27. szám. 
U. o. 
Balatoni Múzeum Adattára: 1958. évi gyűjtés. 
Testvériség, 1919. április 13., 20. szám. 
Testvériség, 1919. május 4. szám. 
Testvériség, 1919. május 11. szám. 
U. o. 
Testvériség, 1919. május 25. szám. 
U. o. 
Balatoni Múzeum Adattára: 57. 1900. 10. 
Néhai Somogyi Lajos szóbeli közlése. 
A magyarországi munkásmozgalom 1917—1919. A Ma
gyar Tanácsköztársaság, 98. 1. 
Balatoni Múzeum Adattára; 1958. évi gyűjtés. 
Testvériség, 1919. június 1. szám. 
Testvériség. 1919. június 15. szám. 
„Keszthely város öntudatos lakossága, forradalmi mun
kássága, katonai és földmívesszegényei 1919. jún. 9-én 
tartott nagy nyilvános gyűlésükön elhatározták, nogy 
utolsó leheletükig védik Tanácsmagyarország forradal
mi vívmányait és a proletárdiktatúra fennmaradását, 
mint a világháború véres kataklizmáiból kivezető egyet
len utat, ha kell vérük hullásával pecsételik meg! 

A dunántúli reakció kellős közepéin, mint megingat
hatatlan kőszirt áll a keszthelyi munkások, katonák és 
földmívesszgeények forradalmi hatalma és tökéletesen 
átérzi a keszthelyi proletariátus, hogy élete vagy halnia 
a világforradalom nagy ügyével elválaszthatatlanul ösz-
szefügg. 

Az utolsó napok ellenforradalmi megnyilvánulásai
nak bölcs elhárítása alkalmából a Forradalmi Kormány
zótanács iránt odaadó ragaszkodással, a Vörös Hadsereg 
titáni és példátlanul hősies harcaihoz proletár szívének 
legőszintébb hódoló üdvözletéti küldi a népgyűlés 

Felszólítjuk az egész dunántúli szervezett proletariá
tust, hasonló állásfoglalásra. 

Éljen a Vörös Hadsereg! Éljen a Forradalmi Kor
mányzótanács! Éljen a proletárok világforradalma!" 

131 U. o. i 
132 Rauch Jenő szóbeli közlése. 
ет Testvériség, 1919. július 3. szám. 
134 „HIRDETMÉNY! 

Egyes lelketlen emberek azt híresztelik, hogy az aratási 
munkákra elszegődött aratómunkások gabonarésze nem 
lesz természetben kiszolgáltatva, hanem a megszolgált 
gabonarész értéke pénzben lesz kifizetve. 

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy ne üljenek fel az 
ilyen alaptalan híreszteléseknek, mert mindazok, akik 
aratási munkára elszegődtek, a szerződés értelmében 
megjáró gabonajárandóságukat meg fogják kapni a 
munka befejeztével. 

Az alaptalan híresztelőket pedig figyelmezi etjük, 
hogy ily alattomos híresztelésükért könyörtelenül a for
radalmi törvényszék elé állítjuk. 

Keszthely, 1919. június hó 25. 
DIREKTORIUM. ? 

— Balatoni Múzeum Adattára: 57. 19O0. 14. 
ш Testvériség, 1919. július 17. szám. 
iM üzv. Szalay Dezsőné szóbeli közlése. 
1)7 Balatoni Múzeum Adattára: 58. 1. 92. 
0 1 Testvériség, 1919. július 13. szám. 
í.w Testvériség, 1919. július 15. szám. 
ш 4212/1919. számú főszolgabírói jelentés a Balatoni Mú

zeum Adattárában. 
ш U. о. 
142 Testvériség, 1919. július 22. szám. 
ш U. о. 
141 Testvériség, 1919. július 30. szám. 
ш Testvériség, 1919. július 27. szám. 
'''" Néhai Somogyi Lajos szóbeli közlése. 
1,17 KH. 1919. augusztusi 17. szám. 
tM Somogyi Lajos szóbeli közlése 1959-ben. 
149 KH. 1919. augusztus 17. szám. 
m KH. 1919. szeptember 7. szám. 
m Szendefi Árpád szóbeli közlése 1959-ben. 
1,2 KH. 1919. december 9. szám. 
,:,:l Balatoni Múzeum Adattára: 1958. évi gyűjtés. 
m U. o. 
155 KH. 1920. január 15. szám. 
156 KH. 1920. január 8. szám. 
)r'7 KH. 1920. január 15. szám. 
м КН. 1919. december 21. szám. 
ra KH. 1920. március 28. szám. 
160 KH. 1920. május 16. szám. 
m KH. 1920. márciusi 28. szám. 
102 KH. 1920. június 20. szám. 
103 Szendefi Árpád szóbeli közlése 1959-ben. 
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