
DOKUMENTUM
A jászberényi
járási fogházparancsnokság iratai
Az alapos kutatás során szinte teljes egészében feltárták azt a forrásbázist, amely
a Tanácsköztársaság Szolnok megyei eseményeinek mélyebb megismeréséhez
levéltárunkban ezideig rendelkezésre állt. A korral foglalkozó szakemberek az
általános történet bemutatásán túl törekedtek és törekszenek a munkásmozga-
lomban kiemelkedő szerepet játszó kommunisták és más haladó személyiségek
életének bemutatására is. E munkálatok összegzéseként visszaemlékezés-köte-
tek, életrajzgyüjtemények és tanulmányok láttak napvilágot. Az életrajzok ösz-
szeállításakor levéltári forrásaink közül elsősorban az anyakönyvi, bírósági,
ipartestületi, iskolai és részben közigazgatási anyagaink vizsgálatára került sor.
Közleményünkben egy feltáratlan forrásra szeretnénk a figyelmet felhívni, mely
egyrészt alapot nyújthat adatok hiányában mellőzött, de jelentős munkásmoz-
galmi tevékenységet folytató személyek életrajzának megírásához, másrészt az
e tárgyban már megjelent munkák esetleges pontosításához. Ismertetésre kerülő
forrásunk egyszersmind adalékul szolgálhat a megyében működő forradalmi tör-
vényszékek történetének további kutatásához is.
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A forrás a Szolnok megyei Levéltárban, a VII. fondcsoportban (a jogszol-
gáltatás területi szervei) 103. fondszám alatt található, a Jászberényi járási Fog-
házparancsnokság iratai (1897—1943) elnevezéssel, melyen kívül rendelkezésre
állnak az abádszalóki (1937—1942), a jászapáti (1911—1944), kisújszállási (1929—
1942), kunszentmártoni (1925—1942) és a szolnoki fogházparancsnokság iratai
(1902—1943), de ezen utóbbi kivételével a többi fond nem tartalmaz 1919—1921
közötti törzskönyveket. Adatgazdagsága és több kutatási területhez való kapcso-
lódása miatt választottuk a jászberényi fogház ránk maradt iratainak rövid
ismertetését.

A fond a fogház fent jelölt korszakból származó évenként vezetett törzs-
könyveit tartalmazza, melyek a rabok legfontosabb adatait rögzítő 34x47 cm
nagyságú bekötött törzslapokból állnak. A törzslapok fontosabb, érdeklődésre
számottartó rovatai a következők: 1. (a rab) Vezeték- és keresztneve; 2. Neta-
láni álneve, személyleírása, személyi viszonyai (születési év, lakhely, anyanyelv);
3. családi állása (szülei neve, családi állapota, gyermekei száma, foglalkozása,
műveltségi foka); 4. volt-e előbb kihágás miatt büntetve; 6. azon bűncselekmény,
mellyel terhelve van; 7. hol tartóztattatott le, mikor . . . és ki által?; 11. a terhelt
bűntársai; 12. a letartóztatott egészségi állapota...; 14. kivonat a jogerős íté-
letből; 15 a kimondott szabadságvesztési büntetés megkezdésének napja és an-
nak utolsó napja; 22. mikor bocsájtatott el?; 24. hol és minő módon szándékozik
magát fenntartani?; 26. megjegyzés.

Az 1919. évi törzskönyvben megtaláljuk a Jászberényben, Törökszentmikló-
son, Szolnokon működő forradalmi törvényszékek, valamint a Keleti Hadsereg
Rögtönítélő Bírósága és a Szolnoki Katonai Rögtönítélő Bíróság előtt álló
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vádlottak azon részének anyagát is. akiket perük lezajlása után a jász-
berényi fogházban őriztek. Legtöbb adat — nem véletlen, hiszen a fog-
házzal azonos székhelyen ténykedett -— a jászberényi forradalmi törvény-
szék működésére található, mely feltehetően 1919. április 6-án kezdte mun-
káját. Ekkor született ugyanis vádbiztosának, dr. Kondor Jenőnek 1. sz. ren-
delvénye egy lazítás miatt elfogott egyén letartóztató intézetbe való felvéte-
lére. Forrásunk a forradalmi törvényszék 124 ítéletét őrizte meg, leggyakoribb
vád a hamis hírek terjesztése (32 eset), a szesztilalom (9 eset) és a statárium
megszegése (8 eset) volt. A törvényszék mindvégig a helyén maradt, utolsó íté-
letét 1919. július 30-án hozta. A fent jelzett intézmények közül a törökszent-
miklósinak 23 — melyből 21 esetben fosztogatás a vád —, a szolnokinak 15 —
ebből 5 esetben lopás miatt — a Keleti Hadsereg bíróságának 9 — 7 esetben ,,a
Tanácsköztársaság ellen való lazításért és a város szegényei részére lefoglalt
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búza erőszakos szétosztásáért" — a szolnoki katonai bíróságnak pedig 1 — rab-
lást büntető — ítélete maradt ránk.

Forrásunk későbbi kutatások elvégzése után lehetőséget nyújthat akár sze-
rény megállapításokat leszűrve is arra, hogy hozzájárulhassunk a megyénkben
levő ellenforradalmi erők területi elhelyezkedésének, társadalmi és más viszo-
nyainak elemzéséhez. Érdekes vizsgálódás tárgya lehet a forradalmi törvényszé-
kek és később az ellenforradalmi bíróságok által hozott ítéletek számának, sú-
lyosságának összehasonlítása.

A jövőbeni kutatás számára jelentősebbnek tűnnek a munkásmozgalomban
— elsősorban a Tanácsköztársaság idején — kiemelkedő szerepet játszó szemé-
lyekre vonatkozó adatok, amelyek nagyrészt az 1919—1920. évi törzskönyvekben
találhatók. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Jászberényben raboskodók közül
csak azon elítéltek adatlapjai érdekesek számunkra, akiket — a 6. sz. rovat
tanúsága szerint — „bolsevik, kommunista" voltuk miatt, vagy „kommuniszti-
kus bűncselekmény, kommunista bűncselekmény elkövetésének ürügyén állí-
tottak bíróság elé. E vádak alapján 1919—1920-ban 351 gyanúsítottat vettek őri-
zetbe, közülük 91 személyt bizonyítékok hiányában felmentettek ugyan, de a
többiek perük lezajlása után hosszabb-rövidebb ideig továbbra is a jászberényi
fogház rabjai maradtak. Itt töltötték büntetésüket csupán néhány nevet kira-
gadva: Gárdos Henrik, a jászsági felsőjárás direktóriumának elnöke; Lázár
Henrik ésPaczauer Gábor, a jászberényi direktórium elnöke, illetve alelnöke; dr.
Kondor Jenő, a jászberényi forradalmi törvényszék vádbiztosa, Csöke Antal, a
jászjákóhalmi direktórium elnöke és segítőtársai Borics Mátyás, Barna József,
Helm Gyula, Katkó József, Tóth László, Juhász Ferenc, Szűcs József, Kiss László,
Szászi József és Bazsó István pusztamonostori, Jáger János jászárokszállási mun-
kástanács-tagok; Tóth István, a jászfényszarui direktórium elnöke; a jászberé-
nyi népbiztosi szervek vezetői közül Singer Sándor. Téglás Nagy János, Gyurkó
Sándor, Táska János, Szikra István, Vasas Márton, Burslag Jenő, Adler Izidor,
Ballá József, Sándor Oszkár, Bathó István, Göböly Sándor, valamint vörösőrök,
vöröskatonák, a KMP helyi szerveinek alapító tagjai és sok más társuk. Említést
érdemel, hogy a fogvatartottak között találunk a nemzetközi munkásmozgalom-
ban is jelentős tevékenységet kifejtő személyt, Hevesi Ákost, továbbá más me-
gyebeli — Pest, Békés stb. — kommunistákat is.

Életrajzi adatok bővítésén és pontosításán túl egy más jellegű kutatás ösz-
tönzői lehetnek a 351 letartóztatott személy ellen hozott bírósági ítéletek, melyek
az alábbi vádak alapján történtek: lázadás 81, zsarolás 64, izgatás 55, személyi
szabadság megsértése 41, magánlaksértés 24, gyilkossági kísérlet 23, emberölés 8,
magányosok elleni erőszak 5. hatóság elleni erőszak 4, lopás 4, sikkasztás 2, köz-
csend megsértése 2, rablás 1 esetben, felmentve 91, az ítélet nincs feltüntetve
28 esetben, megszökött 4, máshová szállítva 2, meghalt 2 személy.

A felsorolásból kitűnik, hogy kifejezetten politikai bűncselekménynek csak
a lázadás és az izgatás mondható. A többiek — főleg a vezetők — köztörvényes
vádak alapján való elítélése a közvélemény előtti lejáratásukat célozta, igyeke-
zett sorsuk iránt közömbös hangulatot kelteni, vagy éppen ellenséges megnyilvá-
nuláshoz alapot adni. Céljukat, vágyaikat azonban nem lehetett erőszakos úton
az emberek emlékezetéből kitörölni. Napjainkban a Tanácsköztársaság 60. év-
fordulójának kapcsán még nagyobb figyelem fordul a munkásmozgalomban
részt vevők küzdelmeinek, életének mind teljesebb megismerésére. A kutatá-
sokhoz a röviden ismertetett iratok szerény adalékul szolgálhatnak.

HAVASSY PÉTER
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