
Forradalmi események Tiszapüspökiben 1918—1919-ben

Tiszapüspökiben 1918. október 30-án, a polgári demokratikus forradalom országos
győzelme idején ugyancsak forradalmi helyzet alakult ki. A szocialistáknak nem vol-
tak ugyan önálló szervezetei, mert az 1910-ben alakult „Földmunkások és Kisgazdák Or-
szágos Szövetsége" helyi fiókja még 1915-ben beszüntette működését1 - a forradalmi
erjedés azonban itt is megindult.

A helyzettel elégedetlen és szervezetlen szocialisták érezték, hogy valamit kell ten-
ni. De hogyan? Mi módon? A tettrekész erőknek olyan vezetőkre volt szükségük, akik
a bonyolult helyzetben el tudnak igazodni, és vezetni tudják harcukat. E személyek
Tiszapüspökiben is az oroszországi nagy októberi forradalom iskoláját kijártak közül ke-
rültek ki. Egyik ilyen vezető volt a községi születésű Szalóki Vincze, aki a Nagy Ok-

tóberi Forradalom idején Petropavlovszkbarí, majd később Berezovka-Vesrnye-Ugyinszk-
ban volt hadifogságban, és 1918. november 7-én érkezett haza. Ök voltak azok, akik a
győzelmes októberi forradalomban szerzett gazdag tapasztalataikat kamatoztatták a ti-
szapüspöki események irányításában.

Az országszerte kibontkozó mozgalom fékezésére és a polgári rend fenntartására
Károlyi polgári demokratikus kormánya Nemzetőrség szervezésével próbált válaszolni, a
legfőbb központi hatalmat pedig ugyancsak megalakult helyi Nemzeti Tanácsra bízta
a központi államapparátus kiépítéséig. A községi Nemzeti Tanács elnöke Chiovini Fe-
renc nyűg. főjegyző, a szatmári Székeskáptalan helyi gazdasági felügyelője lett.2

A Nemzetőrség hadügyminiszteri rendeletre (30.391/eln. karh. 1918. sz.) a frontról
hazatért katonákból a lakosság 5%-áig terjedő létszámban alakult. Első parancsnoka
Windisch József budapesti születésű, helybeli lakos, tart. huszár főhadnagy lett, a szat-
mári Székeskáptalan legnagyobb helyi haszonbérlője. A forradalmi erők hatására azon-
ban Windisch Józsefet néhány nap múlva Balogh András, 30 év körüli, több mint való-
színű, hogy a 22. honv. gyalogezred hivatásos főhadnagya váltotta fel. A Nemzetőrség
létszáma 1918. nov. 15-ig 147 fő, november 20-ig 105 fő, december 31-ig 21 fő volt, a ké-
sőbbiekben ismeretlen a létszám, de még március 10-én is működtek. Ez kiderül egy
Telek Pál által aláírt 60 koronás nyugtából, amelyet a községi pénztárból vett fel lak-
bér címén, ugyanis a lakásában volt a Nemzetőrség szolgálati helyisége.

A Nemzetőrség további vezérkara a következő volt: Benedek Kálmán örm., szol-
gálatvezető, Agócs Balázs őrv., Magyar Miklós tiz., Magyar Mihály őrm., Tóvizi Lő-
rinc nemzetőr bizalmi emberek. írnok: Andó Ferenc nemzetőr.

Mi volt a Nemzetőrség funkciója? Erre pontos választ ad a központilag kiadott
esküminta, amelynek szövege így szólt:
„Mi, ünnepélyesen esküszünk, hogy a Magyar Köztársasághoz és alkotmányához hűek
leszünk, teljes függetlenségét megvédjük. A köztársaság kormányának és az általa kine-
vezett minden elöljárónknak és feljebbvalónknak engedelmeskedünk, azokat tisztelet-
ben tartjuk és védelmezzük, rendeleteiket és parancsaikat minden szolgálatban és min-
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den körülmények között teljesítjük, alárendeltjeink minden ügyét szívünkön hordjuk,
róluk gondoskodunk és minden erőnkkel a Magyar Köztársaság javát, szabadságát és
haladását fogjuk szolgálni."

Az 1848 óta először független Magyarország közrendjén kívül vagyonőrzés is volt
a feladatuk, Tiszapüspökiben pl. 13 fő nemzetőr állandóan a Windisch-féle tanyán tel-
jesített szolgálatot a nagyértékű vagyon őrzése céljából.3

Balogh András fhdgy. nemzetőr-parancsnok megjelenése a községben jelentős volt
a forradalmi erők szempontjából. Kezdeményezésére alakult 1918. november 14-én a fe-
lülről még nem kezdeményezett Tiszapüspöki Munkástanács, így a községben is létre-
jött a Károlyi-korszakot jellemző „kettős hatalom"/' A Munkástanács ugyanis - ugyan-
úgy, mint a már működő Nemzeti Tanács - a központi hatalom jogait kívánta gyako-
rolni, csak a szocialista forradalom megvalósítása érdekében. Az esemény nagy jelentő-
ségű volt, mert a szocialistáknak immár volt önálló szervezetük, voltak legális vezetőik,
akik képesek voltak irányítani bonyolult harcukat. Ezzel kezdetét vette az 1919. március
22-ig tartó, a központi hatalom birtoklását célzó harc a közvélemény megnyeréséért, és
az eíők gyűjtése. A két tanács eleinte párhuzamosan vívta e nagy küzdelmet, de a
mind nagyobb erővel kibontakozó forradalmi erjedés mindinkább elszigetelte a Nem-
zeti Tanácsot, amely a régi közigazgatási apparátust nem zúzta szét, sőt mind nyilván-
valóbbá vált, hogy konzerválni igyekezett azt. Az első munkástanács elnöke Zsarnai
Kálmán helybeli szegényparaszt volt.

A Tanácsköztársaság korszaka

Tiszapüspökiben a forradalmi szocialisták a hatalmat 1919. március 22-én ragadták
magukhoz.5 E napon Szolnokról egy küldött érkezett a községbe, és a volt Hangyaszö-
vetkezet előtti piactéren forradalmi gyűlést tartott. A gyűlésen a baloldal elsősorban
Velkey Ádám főjegyző lemondását követelte. így látta biztosítva a rendszer megvál-
tozását. A gyűlés után a községházán azonnal megalakult a helyi direktórium, amely-
nek tagjai a következők lettek: elnök: Zsarnai Kálmán, tagok: Gál Imre, Andó Ferenc,
Szűcs Lajos, Szűcs Antal.

A második Munkástanács Joanovics kezdeményezésére azonban csak március 30-án
jött létre. Tagjai: elnök: Zsarnai Kálmán, alelnök: Chiovini Ferenc káptalani gazd.
felügyelő. Tagok: Urbán Lajos tanító, Andó Ferenc, N. Tóvizi Imre, N. Tóvizi Ká-
roly, Túróczi Menyhért, Szűcs Lajos, P. Polgár István, Fülöp Imre, Vince András, Bur-
ján János, Vince Sándor, Agócs Balázs, Gál Imre1, Kozák Imre.6 Ez a Munkástanács
azonban még mindig csak ideiglenes volt, mert az országosan elrendelt hat hónapra
érvényes választásokat április 6-án tartották Tiszapüspökiben. A választások alkalmával
- a szabályok szerint - a tanács létszámát 20 főre emelték, ugyanis a tanácsba 100 fő
után egy tagot lehetett delegálni. A Munkástanács ezen április 6-i hivatalos megalaku-
lása után az említettek mellett a tanácsba került még: id. Bódi István, Polgár Márton,
Cakó Miklós, G. Péter Kálmán, Szana János, Szűcs Gábor.'

A községi elöljáróságot és a közigazgatási apparátust ez a Munkástanács is helyén
hagyta, de természetesen irányítása alá vonta. Ez úgy valósult meg, hogy a teendőket a
Munkástanács, ülései között pedig a direktórium határozta meg, a napi végrehajtást
pedig Zsarnai Kálmán elnök ellenőrizte. Velkey Ádám főjegyző kizárólag végrehajtó
szerepet kapott, minden ügyiratot Zsarnai Kálmán is aláírt.

A Tanácsköztársaság központi intézményeinek - megyei direktórium, a tanács-
kormány - első rendelkezései 1919. ápr. 3-12. között érkeztek, ezek kizárólag a beiső
rend átszervezésére vonatkoztak. Április 12. után a külső ellenség elleni készülődés más
irányban kötötte le az erőket. Egy április 3-án érkezett rendelet szerint az Országos
Központi Hitelszövetkezet helyi fiókja a Tanácsköztársaság tulajdonába ment át, veze-
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tőjévé a 4017/1919. sz. rendelet alapján Romány Antal elvtársat nevezték ki. Később
április 15-én a helyi Munkástanács a maga részéről Andó Ferencet delegálta az in-
tézethez.8

Április 5-én több rendelet érkezett: a 7981/1919. számú az alispántól a cukorrépa
termelés államosításáról, egy másik rendeletben a megyei direktórium a 100 holdon fe-
lüli birtosok névsorát kérte. A válasz el is ment, mely szerint Windisch József 2100
holdat, mint haszonbérlő művelt, ezenkívül Polgár László 176, Kreizer Imre 112, Bene-
dek István 175, a lelkész 122 kat. h. földet művelt.9

Igyekezett a központi szerv felmérni az anyagi forrásokat is, elrendelte az állat-
állomány, a gép- és a tüzelőanyagkészletek összeírását. Tiszapüspökiben volt egy gőz-
eke, amelynek tavaszi szénszükséglete 500 q volt. Az állatállomány a következő volt: 45
jármosökör, 240 tehén, 51 kétéves üsző, 3 négyéves tin,ó, 6 szopósborjú, 5 tenyészbika,
257 koca, 9 ártány, 151 süldő, 425 szopósmalac, 17 tenyészkan, 21 anyabirká, 17 szopósbá-
rány, 3 kos.10

Április 7-én a községben lévő orosz hadifoglyokat útba kellett indítani a szolnoki
Bárány utcai elemi iskolába. Nagy gondot jelentett a fiatal államapparátusnak a
nagyszámú ellátatlan is. Április n-én 1250 fő szorult lisztkiutalásra.11

Ugyanezen a napon alakult meg a járási Munkástanács, ahol Tiszapüspöki egy kül
döttel képviseltette magát.

Április io. után azonban mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a Tanácsköztársaságot
külső támadás éri. Emiatt a forradalom legjobb erőinek a védelem megszervezésére
kellett fordítani főerejét, a belső problémák megoldása háttérbe szorult.

Április 10-től központi rendeletre bevezették a Vörös őrségnél az éjjel-nappali ügye-
letet. A Vörös őrség tagjai többek között a következők voltak: Balogh András fhdgy.
parancsnok menekülése után Andó Ferenc vette a parancsnokságot, Szalóki Vince, Far-
kas György, Szarvas István, Tóvizi Antal, Burján János, N. Tóvizi Imre, Péter István,
Magyar László, Fülöp Antal, Cakó Mihály, Benedek Kálmán.

Április 12-én újabb intézkedés történt a védelem megszervezésérc, Törökszent-
miklóson három napon át toborozták a Vörös Hadseregbe belépőket, itt és máshol sok
községi lakos fogott fegyvert a haza védelmében. Vince József, Polyák Mátyás, Tóth
Kálmán, Novobilszki Imre, Tombor Sándor, Vince György (a későbbi községi iroda-
tiszt). Tompa István káplár, fegyvermester, aki a csongrádi harcokban meg is halt, Li-
zák Mátyás, aki a szolnoki kórházban halt bele sérüléseibe, Tóvizi Imre szakaszvezető,
aki a szolnoki eseményekben játszott jelentős szerepet.

Április 15. után az Erdélyből megindult román intervenció hatására és a megtör
lástól való félelem miatt csökkent az aktivitás. A Törökszcntmiklóson székelő Vörös
őrség szakaszparancsnoktól április 24-én érkezett parancs már nem is lett végrehajtva;
a parancsban az állt, hogy a Tiszapüspöki Vörös őrség Szajolba vonuljon, vegyen részt
az ottani parancsnok-választáson és a továbbiakban ott teljesítsen szolgálatot. A román
királyi hadsereg közeledtének hírére Balogh András fhdgy. pk. elmenekült, Andó Fe-
renc vette át a parancsnokságot. Andó a hónap vége felé összekötőket küldött Török-
szentmiklósra, akik a községi direktóriummal tartották a telefonösszeköttetést. Burján
János és N. Tóvizi Imre április 30-án közölték a direktóriummal a román csapatok meg-
érkezését Törökszentmiklósra.12

A tanácshatalom letörése, megtorlások

Az első román járőr május i-én 4-5 óra körül ért a község déli széléhez, de ezek-
kel négy, a községben maradt vöröskatona, akik nem tudni pontosan milyen rendelte-
téssel a Steiner-féle korcsmában tartózkodtak néhány nap óta - felvette a tűzharcot és
a járőr kelet felé Tiszaóbala irányába kitért.11 A román főerők május 2-án zuhogó eső-
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ben de. 10 órakor vonultak be a községbe és a megtorló gépezet azonnal működésbe
lépett. Elfogták a már említett négy vöröskatonát, akik nem tudtak visszatérni csapat-
testükhöz a Tisza nyugati partjára, mert a nagy tiszai árvíz éppen ezekben a napokban
kulminált. Az óvodában levő román parancsnokságon kegyetlenül megkínozták őket,
majd kikísérték a Betyárföldön levő Tisza-gát tövéhez őket, ahol megásatták velük saját
sírjukat," majd sortűzzel kioltották életüket. A 101. vörös gy. e. kötelékébe tartozó hősök
sírja, egészen 1945-ig a Benedek Lajos-féle házzal egymagasságban a Tisza-gát tövé-
ben állt, amikor a szovjet faluparancsnok intézkedésére Törökszentmiklósra, vagy Szol-
nokra, közös sírba vitték őket más, a községben meghalt vöröskatonákkal együtt. Sírju-
kon állandóan friss virág volt, de soha nem tudta senki, hogy ki ápolta sírjukat.

A román csapatok kivégezték még Gyenes Istvánt, a kompátkelőhely révészét is,
aki a román katonai parancsnokság utasításai ellenére titokban vöröskat'onákat szállított
át a Tiszán. Sírja a Sánta-féle tanyával egymagasságban, a Tóvizi földön, a Tisza-gát tö-

vében van.
A tanácshatalom vezetői közül Balogh András fhdgy. nemzetőr parancsnokot ki-

véve, mindenki a községben maradt, bántódásuk nem esett, mert Velkey Ádám főjegy-
ző, a vele szemben tanúsított magatartás következtében megvédte őket a románoktól.

A közigazgatás a román halsereg irányítása alá került, a Szajolban székelő tér-
parancsnokságtól hosszú sorban érkeztek a legkülönbözőbb rendeletek. A község lakói
még a határba is csak katonai engedéllyel mehettek dolgozni. A Kossuth L. u. 196. sz.
alatt székelt a magyar származású Bottá román főhadnagy, kitől a kijárási engedélye-
ket lehetett kapni.

A tanácshatalom második szakasza és bukása

A román megszállás közel három hónapos első szakasza július 20-án estére ért
véget, amikoris a reggel kezdődött vörös offenzíva kivetette őket a községből. A fel-
szabadító vörös csapatok nem rendezkedtek be, csupán egy éjszakát töltöttek menet-
készen a Décsealján.1''

A felszabadító harcokban a Vörös Hadsereg több katonát vesztett, többek között
elesett a Farkasdombon puskalövés következtében Bögre Lajos 1890. évi születésű vész-
tői lakos, akinek holttestét a támadás alkalmával hátrahagyták.1'

A felszabadulás ideje alatt a tanácshatalom szervei nem léptek működésbe "', a
központi szervektől is csupán egy rendelkezés jutott el a községbe, amely szerint a
községnek július 24-29. között 10 szekeret kellett a Vörös Hadsereg rendelkezésére bo-
csátani, amelyeket Dósa vörös fhdgy. vett volna át Törökszentmiklóson. Eljutottak-e
rendeltetési helyükre a kirendelt kocsik? - nem derül ki a rendelkezésre álló iratokból.1'
A felszabadulás néhány napja alatt kiadott új pénzen élelmiszert szereztek be a Vörös
Hadsereg számára. A harcok menetének megfordulása miatt július 26-án déltájban újból
megjelentek a román csapatok és ekkor már mindenki érezte, hogy hiábavaló volt a
nép heroikus küzdelme, a nemes harc az intervenciós túlerő ellenében elbukott. A ro-
mán csapatok újból lezárták a Tisza vonalát, és nem lehetett a szolnoki oldallal közle-
kedni. A harcok ez újabb szakaszában még két orosz származású vörös katona esett el
a tiszapüspöki határban, sírjuk a Csikós tó parton volt a Törökszentmiklós-Tiszapús-
pöki műút elágazásától Szajol felé kb. egy km-re és a műúttól délre kb. 700 km-re. Sír-
jaikat a többi vöröskatonáéval egyetemben a község lakossága megőrizte 1945-ig, ami-
kor az ő sírjaik is kihantolásra kerültek és a szovjet faluparancsnokság rendeletére a köz-
ség lakói előtt ismeretlen helyre szállíttattak.

A második román megszállással végetért ugyan a munkások hatalma, de emléke
a nép szívében mindmáig fennmaradt és a Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordu-
lóján is kegyelettel emlékezünk meg a nagy napok hőseiről.

Benedek Gyula
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JEGYZETEK:

1. Tiszapüspöki közig, iratai. 10. rak. sz.
443/1921. sz. Szolnoki Állami Levéltár.
(Továbbiakban SZÁL.)

2. Tiszapüspöki Nemzetőrségre vonatkozó
iratok. 1918. Rak. sz. 129/2. SZÁL.

3- Ugyanott.
4- Tiszapüspöki közig, iratai. 10. rak. sz.

443/1921. sz. Balogh András fhdgy-ról,
még a hozzá közelebb álló Szalóki Vin-
ce vörösőr is csak annyit tudott, hogy
hivatásos tiszt volt és az események
vetették a községbe. Származási helye
ismeretlen.

5. A „Tisza-Püspöki egyház történele"
r. kath- Parochia.

1919. III- 22. dátum alatt. Tiszapüsp jki
6- Tiszapüspöki közig, iratai. 10. rak. sz.

443 1921. sz. SZÁL.
7. Ugyanott.
8. A Tiszapüspöki Munkástanács iratai.

5. A szocializált gazdaságra vonatkozó
iratok. 13. old. Eredeti SZÁL, és egy
mikrofilm másolat: Országos Levéltár
Filmtár, 5543. doboz, 7. tekercs.

9. Ugyanott 4- old.

10. Ugyanott. Közellátásra vonatkozó ira-
tok, 8- old.

11. Ugyanott 26. old.
12. Tiszapüspöki közig, iratai. 10 rak. sz.

443/1921- sz.
13. Ugyanott.
14. Ugyanott.
15. A Tiszapüspöki Munkástanács iratai.

A népfelkelő parancsnokság 15. old>
Az adat a nála lévő debreceni 2. hu-
szárezred által kiállított harctéri iga-
zolvány alapján állapíttatott meg. Volt
még nála 317 kor. és a leszerelési iga-
zolvány a fenti h.ezredtől. SZÁL-

16- Tiszapüspöki közig, iratai. 10. rak. sz.
4431921. sz.

17- A Tiszapüspöki Munkástanács iratai.
A közellátásra vonatkozó iratok. 61.
old. SZÁL és OL Filmtár.

18. A jelzettel el nem látott igen értékes
adatok Szalóki Vince, volt vörösőr, Gál
András, Benedek Kálmán és özv. Be-
nedek Vincéné tiszapüspöki lakosok el-
beszélései alapján születtek. Ezúton
köszönetemet fejezem ki értékes köz-
reműködésükért.
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