
Jászberény
az 1918-as polgári demokratikus
forradalom idején

(Részlet a Küzdelem a tanácshatalomért s a Tanács-
köztársaság uralma Jászberényben; 1918—1919 c. kéziratos hely-
történeti dolgozatból.)

Az első világháború éveiben a városból hadbavonulókat' a „jász virtus" és a
„jász helytállásra" való buzdítással indítják útnak a város urai a nagytemplom előtti
térről. Amilyen mértékben és ütemben növekszik azonban itthon a hadbavonultak
hozzátartozóinak ellátása körüli zűrzavar, úgy tűnik föl egyre inkább az itthoniaknak
s a hazakerülő sebesülteknek, rokkantaknak, hogy a Kossuth utca vagyonos paraszt
családjainak fiai egytől-egyig felmentést kaptak a katonai szolgálat alól. A háború
utolsó évében már nőttön nő a hadiözvegyek, hadigondozattak, hadirokkantak és
hadiárvák száma. Kereső nélkül maradt családok, hajdan biztos anyagi körülmények
között élő kisiparosok, kistisztviselők térnek haza a frontról úgy, hogy életük, egzisz-
tenciájuk teljesen összeroppant. Sokan közülük háborús sebesültek. A kisegziszten-
ciák egész sora jut koldusbotra, mások minden pénzüket hadikölcsönbe fektetve vál-
nak nincstelenekké. Ugyanakkor vagyonos családok, vagy olyan iparosok, akik hadi-
gazdagokká lettek — éppen a háborús nyomor, mások nyomora révén —. szüntelen,
gazdagodnak.

Szemmel láthatóan a dolgozó kisembereknek, a háború következtében deklasz-
szálódott kisegzisztenciáknak, továbbá a kisiparban dolgozó munkásoknak (segédek-
nek) és néhány helybeli polgári radikális értelmiségnek háborúellenes hangulatát
fejezi ki a jászberényi sajtó lassan változni kezdő arculata is. Az 1917-es oroszországi
februári forradalom utáni időkben egy új lap megindításáért indul akció a városban,
1917. augusztus 12-től pedig meg is jelenik a Jászberényi Üjság. A lap tulajdonosa és
felelős szerkesztője Lázár Henrik, főszerkesztője Pollák Gyula. A lap vasárnapon-
ként jelenik meg. Beköszöntője óvatos: az általános választójogért és a magyar szup-
remáció fenntartásáért kíván küzdeni. így jellemzi követendő vonalát. Egész eszmei
koncepciójában ekkor még polgári .szabadgondolkodás hatja át magát a beköszöntő
cikket. „Az őrülten tomboló csaták bábeli zavarából egy láthatatlan titán vaskövet-
kezetességgel rakja egymás mellé a , történelem eseménymozaikját... Az Erő és
Akarat... ott székel a fennkölt gondolkodású, tisztult érzelmű, érvekkel dolgozó talajt
nyert világpolgár munkaproduktumában éppen úgy, mint a gazdasági és politikai
•javakból kizárt bolyongó proletár bilincseit rázó tüzes errupciójában" — írja Nagy
Etelke. (Hajnalhasadás.)

Lázár Henrik nyomdász, munkásbetegbiztosító pénztáros, szervezett munkás a
szerkesztés figyelmét különféle helyi gazdasági problémák felé irányítja. A lapban
megjelenik az Apponyi-ellenesség hangján kívül lassanként mind több és több olyan
cikk, mely a láncolókra, feketézőkre hívja fel az olvasóközönségnek a figyelmét.
Tiltakozik az ellen, hogy a város urai kapnak csak dohányt a trafikosoktól, 1917.
augusztus 19-én a hadiözvegyek sorsáról, augusztus 26-án a hadirokkantak ügyében
írott soraival, szeptember 9-én a háborús árvákról s a csavargó gyermekekről való
állami gondoskodás megszervezésének sürgetésével kelt feltűnést. Szeptember 16-án
éleshangú cikk jelenik meg a háborús gazdagok s a város nagygazdái ellen. A lap
bizonyos olvasótábort gyűjt maga köré, és határozott érdemei vannak a háború-
ellenes, továbbá valamiféle radikális polgári koncepciójú társadalmi haladást kívánó
elemek összefogásában, szervezésében, s nézeteik terjesztésében.

Ez a csoportosulás kezdi szervezni 1918. szeptemberében a rokkant katonák há-
borúellenes népünnepélyét. A lap szeptember 8-i száma hírt ad arról, hogy a város-
ban mindenütt megjelentek a falragaszok. Szeptember 22-én délután 3 órakor a 11.
honvéd pótzászlóalj zenekara rázendít az indulókra, s 4 órakor Bathó Jánosné és
Dr. Weisz Istvánná, a népünnepély elnökei elfoglalják helyüket az emelvényen, és
megkezdődik a sétahangverseny. „A zene mélabúsan játszik, az utca kövezetén a
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lerongyolódott baka féllába kopog. Mindenki ünnepi ruhában. A nagy litániáról páro-
sán hazafelé jövet mindenki arról beszél, hogyan ünnepeljék a rokkant katonákat
méltóképpen" — írja a lap szeptember 29-1 száma.

Este az egyetemi fiatalok, akik erre a napra Budapestről hazajöttek, műsort
rendeznek. Faludi Imre orvostanhallgató a fő irányító. A műsoron Molnár Ferenc egy
vígjátéka, Gábor Andor egyik jelenete, továbbá ének- és zeneszámok szerepelnek.
Faludi Imre Őszi dal című háborúellenes versét szavalja el, Pethes Béla pedig A halál
rekrutái című írását. „Minden nap rekrutákat soroz a halál" — olvassa Pethes, „Mikor
lesz már e szörnyű vérontásnak vége?" — szavalja Faludi.

A budapesti antimilitarista körökkel való intenzívebb kapcsolat határozottabbá
teszi a Jászberényi Űjság politikai vonalát. A népünnepélyről szóló riport már így ír:
„Ott is volt mindenki, csak néhány gazdag földbirtokos és iparvállalkozó tartotta
magát távol. Nem is ezerholdasok ezek, nem is iparbárók, csak felmentett katonák és
úgynevezett hadimilliomosok. Igen, mert ha megnézzük, a telekkönyvben azt láthat-
juk, hogy a háború előtt á terhet alig bírta a fehér papír, most meg á birtok tiszta,
sőt nagyságában gyarapodott... De eljön az idő, amikor számonkérő szék elé állítják
ezeket az urakat!"

Október 27-én a Jászberényi Üjság igyekszik körvonalazni elképzeléseit a világ
további formálódásáról. Wilson elveire hivatkozik. független, „felvilágoso-
dott"', iparát nagyszabásúan fejlesztő, szabad • és független, a szomszéd
országokkal békében élő Magyarország megteremtéséről ír. Nem emlékezik meg azon-
ban a lap a későbbiek folyamán sem a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról, az
oroszországi Béke-dekrétumról, de itt-ott, sajátos II. internacionalista módon szó
esik valamiféle „népi alapokon nyugvó", „a szervezett munkásság" erejével élő, ,a
szocializmus eszméit terjeszteni engedő" Magyarországról.

Az első világháború éveinek szörnyű vérveszteségei, az itthon maradottak nél-
külözése, az egyre kilátástalanabb hadihelyzet, a háborús gazdasági, közigazgatási és
katonai .rendkívüli intézkedések, a hadigazdag helyi iparosok, kereskedők és nagy-
gazdák szemérmetlen háborús nyeresége, a helyi vezetés korruptsága és basáskodása
háborúellenes, majd a háborúellenességgel együtt mindinkább a fennálló rendszer

• elleni hangulatot teremtenek a városban. A helyi kispolgár, deklasszálódott kispolgár,
továbbá kispolgár-proletár és polgári-radikális értelmiségi erők és csoportok hangu-
latát kifejező Jászberényi Űjság érleli, gyorsítja ezt a folyamatot. A budapesti anti-
militarista munkás és értelmiségi körökkel való kapcsolatok tovább v^zik előre az
eseményeket. De látható az is, hogy ezeknek a helyi demokratikus csoportoknak a nép-
ünnepélyen kívül jóformán alig van valamiféle kapcsolatuk a városban nagv tömését
alkotó szegényparasztsággal, kisparasztsággal, a részben vagy teljesen mezőgazdasági
szőlő-napszámból élőkkel. A parasztság többi rétegétől is elválasztja őket a paraszti
problémáknak második internacionalista szemlélete. A városban igen sok a kisipar-
ban dolgozó munkás és ifjúmunkás, azonban nincs a városnak egyetlen olyan ipari
vagy kereskedelmi vállalata sem, ahol 20 főnél több alkalmazott dolgozna. A helyi
munkásmozgalomban is ekkor még a szociáldemokrata vagy centrista irányzat hat
erősen.

így csak a budapesti események tudnak döntő lökést adni a helyi fejlemények-
nek is. Október 31-én érkezik a városba — este nyolc óra körül — a pesti forradalom-
nak a híre. November 1-én du. kettőkor ,.a szervezett munkások és az egyetemi ifjak"
gyűlést hívnak egybe. Lázár Henrik lelkes beszédet mond. A Jászberényi Űjság no-
vember 3-i száma szerint több ezer ember volt együtt a Fő téren. Követelik az azon-
nali békét, az általános, egyenlő és községenkénti választójogot, a választójognak
a nőkre való kiterjesztését (!) s a független, demokratikus Magyarországot. November
2-án, szombaton délután 2 órakor újabb gyűlés a Városháza előtt. Itt történik a heM
Nemzeti Tanács megválasztása. A tanács elnöke Karádi Győző gimnáziumi tanár,
alelnöke Bozsik Pál iparos, kádármester. A tanács tagjai: Mizsei András kisbirtokos,
Suba János asztalos segéd, László László földmunkás. Répás Mihály földbirtokos,
ötvös Sándor esztergályos mester, Ring Károly elemi iskolai igazgató, dr. Neumann
Lipót orvos, Bathó István földmunkás. Koncsek Antal postakézbesítő, dr. Merkl János
járásbíró, dr. Szabó József középbirtokos, Erdős István kocsmáros. Deutsch Lajos
cipész, Varga János vendéglős, Pecsenyánszky András hivatalsegéd, rokkant katona
és Lázár Henrik.



A Jászberényi Űjság igyekszik népszerűsíteni az új tanácsot. „A tanács tagjaiul
megválasztottak személyi garancia arra,, hogy a város lakosságának közbiztonságát
megóvja". A tanács felhívásában azonnal elrendeli a lőfegyverek beszolgáltatását a
tanácsnak.

„A jászberényi Nemzeti Tanácsnak legfőbb gondja a polgári vagyon védelmé-
nek biztosítása volt" — jellemzi munkájukat Tóth Mihály visszaemlékezésében. A gim-
nazista fiatalokból polgárőrséget szerveznek, s ezek a fiatalok megkezdik a háznál
kint lévő fegyvereknek a felkutatását. Tóth Mihály elvtárs így emlékezik ezekről a
napokról: „A frontról hazaözönlőttek az emberek. De itthon nem tudtak nékik kenye-
ret adni. Hívatlan vendég volt a végre hazatérő családfő, különösen ha sebesülten,
rokkantán jött. Ezzel szemben akik Oroszországból jöttek, rövidesen hozták a hírét,
ott megvalósult a népuralom. A munkások és parasztok forradalma győzött. A fron-
tokon lévő alakulatok parancsot kaptak, a fegyverszünet ellenére sem találkozhatnak,
beszélgethetnek egymással a katonák az oroszokkal. Ezt — ha sok helyen nehezen
is — de sikerült megtartatniuk a parancsnokoknak. De aztán jött a másik parancs:
nemcsak az orosz katonákat nem szabad a lövészárkokhoz engedni, de az Orosz-
országból hazatérő, állásainkhoz közeledő magyarokat sem. Rájuk is rá kell lőni. Ezt
a parancsot már nem lehetett végrehajtani. Jöttek az Oroszországból elbocsátott
hadifoglyok, hozták a híreket. Szűrőtáborokba vitték őket. Vallatták őket. De csak
•gyűltek a hírek itthon. Ha valaki mégis hazajutott a városba, a Nemzeti Tanács is
éppen úgy igyekezett lefegyverezni őket, elszigetelni, mint az előző kormányzat."

A helyi Nemzeti Tanácsnak a frontról hazaözönlők jelentik a legnagyobb gon-
dot. Élelmezésükről, munkába állításukról kellene gondoskodni. A vagyonos osztá-
lyok elleni következetes és erélyes intézkedésekre lenne szükség. Lázár Henrik jelent-
kezik is egy sor ilyen javaslattal. De a tanács ennek' megtételére képtelen. Ujabb és
újabb kiáltványokat fogalmaznak inkább, melyekben „tiszteletteljes" aláírásukkal
kérik a jászberényi gazdákat, kereskedőket és iparosokat, felesleges terményeiket,
árucikkeiket ajánlják fel a Nemzeti Tanács részére. Egyetlen ilyen felajánlás, sem
történik. Közben pedig, míg ez a könyörgés folyik, a tanács lefegyverez mindenkit,
aki a frontról jön. Mi sem jellemzőbb a Nemzeti Tanácsnak polgári vagyonvédő sze-
repére, mint a nemzetőrség fenntartásának anyagi forrása. A helyi négy bank: a
Jászkerületi Népbank, a Jászsági Hitelintézet, a Jászberényi Gazdasági Takarékpénz-
tár és a Gazdák, Kereskedők és Iparosok Bankja 4%-os kamat mellett a Jászkerü-
leti Népbank és Takarékpénztár lebonyolításában nyújt kölcsönt a város képviselő-
testületének rpvember 9-i kérését teljesítve.

November 16-án a város urai közül azok, akiknek helyzete tarthatatlan, lemon-
danak, így „betegszik meg" hirtelen Vavrik Endre polgármester, majd dr. Bathó
Károly főjegyző. Ideiglenes helyettesítéssel Lázár Henriket bízzák meg a tisztújító
közgyűlésen, a jászberényi kerületi munkásbiztosító pénztárosát. Ellenjelölés nélkül
kapja Lázár ezt a megbízást.

Sajátos akció indul meg ezekben a hetekben Jászberényben is. Az uralkodó
osztályok kevésbé kompromittált tagjai igyekeznek az új rend mellé állni, az új
rend híveiként a tényleges államhatalmi erőt továbbra is átmenteni, ugyanakkor a
Nemzeti Tanács helyi szerveit mindinkább kiszorítani a tényleges közigazgatási fel-
adatokból. Maga dr. Keglich-Kele József ellenforradalmár ügyvéd így emlékezik erre
az időre: „Monarchista létemre nem tagadom, bizonyos lelki örömmel láttam, hogy
szabadulunk meg a Habsburg-dinasztiától, s szívesen megalkudtam volna" a kialakult
helyzettel. Az uralkodó osztály legvilágosabb fejű és legmozgékonyabb tagjai igye-
keznek az új helyzethez szabni magatartásukat. Keresik az alkalmat, hogy a Nemzeti
Tanácsból egy-egy főt maguk közé vegyenek, a Nemzeti Tanácsot pedig a helyi város-
igazgatás, képviselőtestület „barátjává" szelídítsék. E manőverezésnek azonban két
akadálya van. Egyrészt a helyi makacs és e játék lényegét megérteni képtelen, gye-
pesedett agyú kulák-városatyák nem mennek bele ilyenféle játékba sem. Ragaszkod-
nak konzervatívizmusukhoz és Apponyihoz. Másrészt a helyi szervezett kisipari mun-
kásság körében is megindul egy balratolódási folyamat, mind bonyolultabb elszaka-
dási kísérlet a szociáldemokraták központi irányvonalától. Sürgetik, hogy a Nemzeti
Tanács a városban szerezzen magának tényleges jogkört, tényleges hatalmi szervként
járjon el oly kérdésekben, melyeket a városi és tanyai tömegek követelnek. Még nem
tudni, a belátás és beláttatás szándékával-e, vagy már ekkor is a központi irányvonal-
tól való elszakadás egyik lépéseként maga Lázár Henrik hívja fel a községi város-



Katonák! Munkások! Elvtársak!

JÁSZBERÉNY
NÉPE!

A forradalom vívmányait csak ugy biztosithatjuk
ha a hazaérkező katonatestvéreinket azonnal felvi-
lágosítjuk az itthon történtekről. Ha azonnal közöljük
velők, hogy a régi Magyarország megszűnt és a
népkormány kezdi kiépíteni az uj Magyarországot.
Oktassuk ki őket arra, hogy rendbontással, foszto-
gatással magunkat gyengitjük és a fosztogatók gstí-
leg apnlöveM.
Vigyázzunk a rendre, hogy a népjogokon
rövidesen felépülhessen az uj demokra-

tikus Magyarország,
A szociáldemokrata-párt



atyák figyelmét: „Aki az új kormány és az"""uj élet vonalától eltévelyeg, elpusztul".
Sajátos helyi jelenség azonban az, hogy a Nemzeti Tanács és a Nemzeti Tanácsnak
ekkor még mögötte álló helyi kispolgári, polgár-proletár és a kisipari szervezett mun-
káserők csak korlátozni tudják a város vezetőségének jogkörét, de lényegében a városi
képviselőtestület rendszeresen ülésezik, s farkasszemet néz a helyi Nemzeti Tanáccsal.

Két gimnáziumi tanár november közepén megalakítja a Károlyi Párt helyi
szervezetét. De a város vagyonos gazdái és kispolgárai, az úri renddel lojális értel-
misége elfordul ettől a kísérletezéstől. Az Apponyi-kultusz oly erős, hogy az uralkodó
rend érdekében sem képesek rugalmasabb, iskolázottabb burzsoá politikára. Elég
erősnek érzik magukat ahhoz, hogy „ezeket az átmeneti időket átvészelve", szembe
álljanak a Nemzeti Tanáccsal; de még a .Károlyi Párttal is, kitartsanak Apponyi
mellett, s a csehektől s románoktól várjanak segítséget.

Apponyi látja ezt. Felméri a helyzetet. Decemberre bejelenti: visszavonul a
politikai élettől. December 1-i keltezéssel hosszú levelet ír választóihoz, a város kép-
viselőtestületéhez és zsírosparaszt híveihez, melyben bejelenti, az -áj rendben nem
tevékenykedik tovább, rá most ne számítsanak, igyekezzenek helyüket az új helyzet-
ben megkeresni.

Jellemző azonban a helyi kulák-erők teljes politikai iskolázatlanságára, hogy
képtelenek megérteni ezt a felhívást is, igyekeznének makacsul ragaszkodni „gróf-
jukhoz". Ügy kell őket meggyőzni e lépés helyességéről és megfontoltságáról. „Nem
adhatok részletesebben számot elhatározásom indokairól, mint ahogy azt elvbarátaim-
hoz intézett búcsúüzenetemben (!) tettem. Csak arra kérem mindazokat, akik eddig
bennem bíztak, higgyék el most is, hogy nem azért távozom, mintha hazám ügyét
nem akarnám szolgálni, hanem azért, mert csak így szolgálhatom. A mellőzhetetlen
szükségszerűséggel bekövetkező új irányok békés, lehetőleg zökkenés nélkül való érvé-
nyesülését, nemzeti hagyományainknak lehető legnagyobb részének átmentését elő
nem mozdítaná, hanem inkább veszélyeztetné az, ha tovább politikai működésre
igényt tartanék... A nemzeti egység fenntartása... és az új alapnak lerakása csak úgy
sikerülhet, ha a régi rendszer feléledésének minden gyanúja elmúlik. Ezért is szük-
séges, hogy a politikai láthatárról letűnjön az a név, amely elválaszthatatlanul ösz-
szeforrt ezzel a rendszerrel."

A „grófnak", úgy látszik, sikerült megmagyarázni, hogy éppen a polgári és
zsírosparaszti érdekek is azt kívánják, hogy a régi „átmentése" érdekében ne ragasz-
kodjanak hozzá, hanem keressék az új helyzetben a reális erőket, melyek alkalmasak
a forradalmi erőcsoportok előretörésének megakadályozására.

Apponyi Albert visszavonulása tehát jeladás volt. A földesúri-burzsoá rend
jelzi a hozzá hűséges kulákszövetséges csoportnak Jászberényben: ne Apponyit, ha-
nem a Nemzeti Tanácson belül a Károlyi Pártot meg a polgári erőket kell támogatni,
vagy akár a kormányban lévő Szociáldemokrata Pártot, hiszen az oroszországi „vesze-
delem" magyarországi változatai egyre inkább közeledni látszanak.

Apponyi visszavonulása után azonnal megélénkül a Károlyi Párt és a Szociál-
demokrata Párt toborzó aktivitása. A kispolgári rétegek megnyeréséért éles vetélke-
dés alakul ki a két párt között, amint ezt a sajtó hangja s az egyre-másra sorra követ-
kező toborzógyűlések jelzik. Külön vetélkednek a szociáldemokraták a pedagógusok
megnyeréséért. És jóllehet a Károlyi Párt szervezésének első kísérlete Jászberényben
teljes sikertelenséggel járt, a pártot szervező két gimnáziumi tanár teljesen magára
maradt, most Apponyi visszavonulása után egyszerre népesülni kezd a Károlyi-féle
párt helyi szervezete. A Jászberényi Űjság 1918. december 8-i számában már az ellen
tiltakozik, hogy a Koncsek család és társaik most már egyszerre az új renddel akar-
nak lepaktálni. A szociáldemokraták össztüzet indítanak e folyamat ellen újságjuk-
ban, mivel a kulákbefolyás erőssége révén a parasztság elmaradott rétegei, a hivatal-
nokok s a kispolgár értelmiségiek is így a Károlyi Pár-t felé sodródnának. De hogy
mennyire tervszerű, kidolgozott akciója volt ez a helyi burzsoáziának, kulák paraszt-
ságnak Apponyi távozása után, maga Kele-Keglich jellemzi ellenforradalmi szem-
léletű emlékiratában. Elmondja, hogy Apponyi visszavonulása után Budapestre uta-
zott, s felkereste Hock Jánost, aki egyszer Apponyival együtt járt lent Jászberény-
ben. Meg kell kezdeni a baloldali polgári pártnak a szervezését mindenütt — írja —,



mivel „az Éljen a Nemzeti Tanácsi felirat ekkor már Budapesten kiveszőiéiben volt.
A fővárosban ekkor már mindenütt a vörös uralom előjelei látszottak". Meg kell
akadályozni — határozta el Kelé József is —, hogy Szolnokhoz hasonlóan Jászberény-
ben is munkás polgármestert válasszanak. „Hej, de jó is lett volna, ha most minden
faluban lenne egy szervezett polgári párt!" — sóhajt fel ekkor — emlékirata tanúsága
szerint Kelé.

A népi aktivitás azonban egyre fokozódik. Mind többen és többen térnek haza
Oroszországból. Híreket hoznak, mesélnek, s a jászberényi szervezett munkásság kö-
rében ezek, a korábban szakszervezetben nem működő, de a forradalom oroszországi
iskoláján egyszerre felnőtté nevelődött iparoslegények, parasztfiatalok új erűvé vál- •
nak a városban rövid hetek alatt. Kimozdítják a jászberényi szegénységet az elszi-
geteltségből, a politikai tehetetlenségből. Szervezik, tanítják az embereket, s a forra-
dalom hívó szavát azokhoz viszik el, akik leginkább képesek ezt meghallani: a szőlő-
munkásokhoz, napszámosokhoz, tanyásokhoz, béresekhez s a forradalmat igazán
akaró, a szociáldemokrata vezetéssel mindinkább szembeforduló szociáldemokrata
munkásokhoz. így tér haza és kerül kapcsolatba a párttal, a közben Budapesten
november 21-én megalakult Kommunisták Magyarországi Pártjával a város idős mun-
kásmozgalmi harcosa, Tóth Mihály is. Tóth'Mihály szabóipari munkás. Az első világ-
háború alatt az orosz fronton került kapcsolatba bolsevik agitátorokkal. November
végén érkezik haza Pestre az olasz frontról. Tagja lesz a pártnak. „Láttam, itt is úgy
indul minder,, mint Oroszországban. Kerestem a megalakult Kommunista Pártot. Az
Aréna úti parthelyiségben beléptem az akkoriban megalakult pártba még ezen az
őszön. A 837-es számú tagkönyvet kaptam. Megbíztak, tájékozódjam Jászberényben,
» kezdjem előkészíteni az új párt megszervezését a munkások és parasztok között.
Hozzá is fogtam. Rövidesen még másik három elvtársat bízott meg a pártközpont a
jászberényi szervezet létrehozásával: Strabák Istvánt, Patzauer Gábort és Lónyai
Gézát. Mindhárman oroszországi hadifogságból tértek haza".

Most cgysseri-e megszaporodnak a Szociáldemokrata Párt központi szervezőinek
látogatásai Jászberényben. A központból lent járó dr. Hajdú Árpád előtt Farkas és
Varga szociáldemokrata kisiparosok sürgetik a Szociáldemokrata Pártnak Jászberény-
ben való gyorsabb ütemű szervezését. Rövid néhány nap múlva a Jászberényi Újság
már jelzi: „A jászberényi állami elemi iskola, a római katolikus iskolák, a reformá-
tus iskolák és az izraelita iskola tanítói testületileg — néhány kivételével — a Szociál-
demokrata Pártba léptek be'. Más cikkek arról írnak, hogy „a Szociáldemokrata Párt
az egyetlen párt, amely állandóan harcolt a militarizmus ellen". Egy-egy napi hír
meg-megemlékezik arról, hogy melyik községben ki az az ügyvéd, tisztviselő, vagy
a jászberényi tanítóképzőben ki az a tanár, aki a Szociáldemokrata Pártba lépett be.
A szociáldemokraták pártjának központjában is erősödik azonban a baloldal. S ennek
a folyamatnak kisugárzásai érződnek itt is. Február 2-án Nyisztor György elvtárs
jár lent, s a Lehel nagytermében rengeteg ember előtt tartja meg nagysikerű paraszt-
gyűlését. A helyi szociáldemokrata szervezeten belül megindul a forrás folyamata.
Egyik oldalon folyik a versengés a kispolgári elemek megnyeréséért a Károlyi Párttal
szemben, ideges kapkodás a kommunisták és „oroszországiak" mind érzékelhetőbb
aktivitása láttán, ugyanakkor Lázár Henrik csoportja mindinkább rendkívüli intéz-
kedéseket követel a közellátás érdekében. Forradalmi rendszabályokat s akciókat.
S jóllehet még nem bontakozik ki munkájukban a kommunistákkal való együttmű-
ködés vonala, de már a kispolgár és kispolgár-proletár (kisipari munkás) erők helyett
a városi és tanyai szegénységgel való kapcsolatok kiépítését kezdik formálni. A jász-
berényi szegény és nincstelen népből — mint írja egy cikk — megalakul a helyi Mun-
kástanács, aki mögött ott áll a nép hatalmának ereje. Itt már együtt dolgoznak a
kommunisták (de még önálló pártszervezettel nem rendelkeznek) s a helyi — forra-
dalmi szükségintézkedéseket igénylő — szociáldemokrata erők. Rekvirálásokat köve-
teinek s kezdeményeznek a Kossuth utcai nagygazdák gabonakészletének igénybe-
vételére. A közellátás érdekében tettekre van szükség, s fel kell lépni a város nagy-
gazdáival, burzsoáziájával szemben. A Szociáldemokrata Pártba betoborzott, forra-
dalmi jelszavakkal behívott szegénység forradalmi lépéseket követel. Decemberben,
januárban ezekkel a helyi problémákkal foglalkozik a Jászberényi Üjság. Egyre-
másra népgyűléseket, kisgyűléseket tartanak Lázár Henrikék, s követelik az uzsorá-
sok* megrendszabályozását. A helyi Munkástanácsban is az ő kezükben a vezetés.

Tavaszra azután, a kommunisták üldözésének megindulásával s a Kommunis-
ták Magyarországi Pártjának betiltásával megindul a bolsevik elvtársaknak Buda-



pestről vidékre való átirányítása. A párt embereinek egyik része megvárja a letar-
tóztatást, mások meg illegalitásba vonulnak. Vidékre mennek a párt tömegbefolyását
szélesíteni. Márciusban Strabák István és Lónyai Géza a jászberényi vasútállomásra
érkeznek. Strabák budapesti bőripari munkás, hadirokkant. Lónyai Géza jászberényi
születésű fodrász-segéd. Érkezésükről tudomást szereznek a szociáldemokrata kom-
munistaellenes csoportok, s este a vonatnál várják őket. Véresre verik a vonatról
leszállókat, azután a rendőrségre viszik őket. A jászberényi városi szegénység s a
szervezett szociáldemokrata munkások közül is többen erre a rendőrség elé vonulnak,
s tiltakoznak a kommunisták brutális bántalmazása ellen. Követelik, bocsássák őket
azonnal szabadon. De ekkorra már a rendőrségről a kórházba szállították az elvtársa-
kat. Közben hazatérnek márciusban az oroszországi hadifogságból a Gárdos testvérek
(közöttük Gárdos Henrik), s kapcsolatot keresnek Tóth Mihály révén Strabák István-
nal, Lónyai Gézával, majd az e csoporthoz csatlakozó Patzauer Gáborral.

Erős már a bomlás és a meghasonlás ekkor a helyi szociáldemokrata szerveze-
ten belül is. A Munkástanácsban tevékenykedő Lázár Henrik és csoportja mind-
inkább szembe kerül már ekkor a párt hivatalos irányvonalával, az egész pártközpont-
tal, ugyanakkor az egyre nyilvánvalóbbá váló jobboldal a fői tüzet a kommunistákra
igyekszik összpontosítani. „A baloldali ellenforradalmárok (így nevezi a kommunis-
tákat — a szerk.) csak az orosz fogságban szívták magukba a forradalmi tanokat, nem
ismerik a magyarországi szociáldemokraták törekvéseit vagy 'félreismerik és ezért
olyan mértékben akarnak dolgozni, mint Oroszországban, így pedig Jászberényben
célt érni nem lehet!... Nem fog diadalútnak indulni Jászberényből a kommunizmus.
Azokkal szemben, akik pedig azt hiszik, hogy Jászberényből lehet kommunizmust
csinálni, felvesszük a harcot..." — írja a Jászberényi Üjság március 9-i száma. •

A közellátás, a Kossuth utcai gabonarekvirálás és a rejtett készletek felkuta-
tása terén oly tehetetlen második internacionalisták most egyszerre harcias lovagok-
ká válnak. Utcai verekedéseket provokálnak, rendkívüli rendőri intézkedéseket köve-
telnek a kommunistákkal szemben. De a meginduló folyamatot már nem lehet fel-
tartóztatni. Maga Keglich-Kele így emlékezik vissza ezekre a napokra: „A kommu-
nisták elsősorban Oroszországból hazatérő hadifoglyok voltak... Jászberényben a
nincstelenek egészen melléjük álltak... A szegénység teljesen a bolsevizmustól meg-
mételyezett oroszországi hadifoglyok és az ilyen elveket valló fiatal legények befolyá-
sa alá került Jászfény szarun is, meg Jászkiséren. No meg Jászárokszálláson... A nincs-
telenek tőlük vártak minden hatalmat."
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